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РОЗВИТОК ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ
В ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
УКРАЇНИ (1955–1969 РОКИ)
У статті досліджено процес становлення та
розвитку іншомовної освіти в технічних закладах вищої освіти України впродовж 1955 – 1969 років. Виявлено позитивні тенденції та чинники гальмування
розвитку навчання іноземних мов в означений період.
Ключові слова: навчальний процес, тенденції
розвитку, іншомовна підготовка студентів технічних спеціальностей, іноземна мова, технічні заклади
вищої освіти.
В статье исследован процесс становления и развития иноязычного образования в высших технических учебных заведениях Украины на протяжении
1955 – 1969 годов. Выявлены положительные тенденции и факторы торможения развития обучения
иностранным языкам в указанный период.
Ключевые слова: учебный процесс, тенденции
развития, иноязычная подготовка студентов технических специальностей, иностранный язык, высшие
технические учебные заведения.
The article deals with the formation and development
process of foreign language education in higher technical
educational institutions of Ukraine during 1955–1969.
On the basis of a retrospective analysis are revealed
positive trends and inhibition factors of the development
of teaching foreign languages in higher technical educational institutions of Ukraine in the specified period.
At the constituent-restoring stage (1955–1969) the
following positive trends were identified: the creation
of foreign language classrooms; introduction of foreign language courses from 1st to 4th year in all higher
technical educational institutions; inclusion of technical departments in assignments for course and diploma
projects translation of foreign articles; publication of
© Осіпчук Н., 2019

textbooks and manuals for teaching foreign languages in
higher technical educational institutions; organization
of optional foreign language training; increasing the
number of foreign language lessons; factors inhibiting
the development of foreign learning identified the following: excessive ideologization; lack of candidates or
PhDs among foreign language teachers in higher technical educational institutions; the absence of a department
of foreign languages at some universities; unification of
curricula and impossibility of changing them; unrealistic passage of language practice abroad by students and
teachers for advanced training; inability to use periodical foreign editions in a foreign language; dominance
of the grammatical-translation method; lack of sufficient
textbooks and training manuals.
It is proved that the constituent-restoring stage
(1955–1969) is significant in the development of foreign
language education in Ukraine, when the foreign language training of students in higher technical educational institutions becomes one of the priority state tasks, the
solution of which is determined by a number of adopted
regulations aimed at improving the preparation of students of technical specialties.
Key words: educational process, development
trends, foreign language training of students of technical
specialties, a foreign language, higher technical educational institutions.
Постановка проблеми. Розвиток іншомовної
освіти у вітчизняних технічних закладах вищої освіти
(далі – ТЗВО) впродовж 1955 – 1969 років є малодослідженим питанням педагогічної науки. Зважаючи на
це, аналіз досвіду іншомовної підготовки студентів
технічних спеціальностей у ЗВО радянського періоду є необхідним та актуальним, адже представлений
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системний розгляд означеного періоду дає змогу
виокремити тенденції та перспективи становлення і
розвитку іншомовної освіти ТЗВО.
Аналіз наукових досліджень і публікацій.
Здійснивши ґрунтовний історико-педагогічний аналіз літературних джерел щодо навчання іноземних
мов у вітчизняних технічних закладах вищої освіти,
нами було з’ясовано, що до цього питання зверталися
чимало науковців та дослідників, зокрема: О. Мусихіна та Т. Руденко (формування іншомовної підготовки
майбутніх фахівців технічного профілю в радянський
та пострадянський періоди на прикладі російських
ТЗВО); Ю. Шелест (викладання іноземних мов в
університетах України у ХІХ – на початку ХХ ст.);
О. Місечко й О. Шендерук (розвиток професіоналізму майбутніх викладачів іноземної мови у ЗВО України у XX – на поч. XXI ст.) та інші.
Мета статті – на основі ретроспективного аналізу
окреслити позитивні тенденції та чинники гальмування розвитку іншомовної освіти в технічних закладах
вищої освіти України впродовж 1955 – 1969 років.
Зважаючи на мету статті, основним її завданням є виявлення та аналіз факторів, що вплинули на
становлення та розвиток навчання іноземних мов у
ТЗВО окресленого нами періоду.
Виклад основного матеріалу. За даними Центрального державного архіву вищих органів влади
та управління України (ЦДАВО), технічні заклади
вищої освіти в нашій державі з’явилися в кінці ХІХ
століття. Так, у 1844 р. у Львові було відкрито Цісарсько-королівську технічну академію, яка мала два
відділення – технічне та торговельне (у 1871 р. академія отримала нову назву – Львівська політехніка)
[7]; Харківський технологічний інститут, який мав на
той час лише два відділення – механічне й хімічне,
розпочав свою роботу у 1885 р. [10], а Київський політехнічний – у 1898 р., тут працювало чотири відділення – механічне, хімічне, інженерне й сільськогосподарське [5].
На базі Міністерства вищої освіти СРСР у
1954 р. було створено Головне управління політехнічних і машинобудівних вищих навчальних закладів,
що свідчило про неабияку увагу радянської влади
до технічних ЗВО. У зв’язку з цим у другій половині
ХХ століття, за О. Юхно, окрім трьох вищеозначених
закладів в Україні функціонували ще чотири політехнічних ЗВО: Одеський, Донецький, Український
заочний (у м. Харкові) та Вінницький політехнічні
інститути, які, крім того, мали свої філії [12].
У 1958 р., як стверджує В. Ходаков, у Києві, Харкові, Одесі та Львові нараховувалося 70 закладів вищої освіти (із 140 наявних в Україні), де навчалося 59
% усіх студентів. Зокрема, у Харкові діяло 24 заклади, у Києві – 18, Одесі – 16, Львові – 12 [11, с. 31] .
Установчо-відновлюючий період (1955 – 1969)
характеризується політичними й освітніми нововведеннями, що сприяли становленню і розвитку іншомовної освіти у вітчизняних технічних ЗВО. Хвиля
міграційних процесів у світі (1955 р.) обумовила
появу такого напряму в навчанні іноземних мов, як
Language for Specific Purposes (LSP) – мова для спеціальних цілей. У СРСР цей напрям отримав назву
«спеціальна (професійна) мова» й був спрямований
на вивчення професійно-орієнтованої іншомовної
лексики для спеціальних цілей. Уперше на це було
звернено увагу в Московському вищому технічному
училищі імені Н. Баумана в післявоєнні роки [6].
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Варто зауважити, що соціально-економічна ситуація, яка склалася в країні на початку 50-х років, не вимагала від випускників технічних закладів глибокого
володіння іноземними мовами. Як наслідок – це відображалося на ставленні випускових кафедр і керівництва ТЗВО до діяльності кафедр іноземних мов зокрема
та мовної підготовки інженерних кадрів загалом. У постановах ХІХ з’їзду КПРС, який відбувся у 1952 р. [9],
зазначалося, що значна кількість представників інтелігенції не володіє іноземними мовами. У зв’язку з цим
в урядових рішеннях наголошувалося на використанні
в школах та вишах, поряд із текстами художньої й політичної літератури, також текстів популярного і технічного змісту, що сприятиме зацікавленості школярів
і студентів вивченням іноземних мов.
В умовах науково-технічної революції та конкуренції Радянського Союзу з капіталістичним світом
у підготовці інженерно-технічних кадрів стратегічно
важливим було питання оволодіння ними іноземними мовами.
Із 1950 по 1960 роки відбулося укрупнення окремих вишів, унаслідок чого їх кількість скоротилася із
160 до 135 за одночасного збільшення кількості студентів більше ніж удвічі (із 201,5 до 417,7 тис. осіб).
Відкривалися нові навчальні заклади, і не лише у великих містах України. Так, у 1958 р. було відкрито
Гірничо-металургійний інститут у м. Ворошиловську
(тепер –Алчевськ Луганської області). Переглядалися
й удосконалювалися навчальні плани і програми.
Упродовж 1955 – 1957 років на базі 26-ти вишів
були створені заочні й вечірні відділення та факультети. У 1956 р. Міністерство вищої освіти СРСР
затвердило положення про філії заочних ЗВО та навчально-консультаційні пункти заочних відділень,
унаслідок чого студенти заочних інститутів, відділень і факультетів мали змогу отримувати необхідну
у навчанні допомогу задля кращого засвоєння нових
знань. У 1958 р. у Харкові відкрився Український заочний політехнічний інститут.
Період 1955 – 1969 років, без сумніву, можна назвати початком підвищення якості мовної підготовки в технічних ЗВО. На основі архівних матеріалів
ЦДАВО України щодо діяльності технічних ЗВО у
1955 – 1985 роках установлено, що у зв’язку з відсутністю тут викладачів іноземних мов із науковими ступенями і званнями, у більшості із них кафедр
іноземної мови як таких не існувало. Якщо ж вони і
були, то, порівняно з іншими спеціалізованими кафедрами, працювали неналежно, адже гостро потребували наукових співробітників, яких на той час було
обмаль [3].
Особливу увагу варто звернути на прийняте у
1951 р. Методичним управлінням Міністерства вищої освіти СРСР «Положення про кабінети іноземних мов» [2, с. 90–91], оскільки дане положення
неабияк вплинуло на покращення іншомовної підготовки студентів у ТЗВО в умовах світової нестабільності. Відповідно до нього кабінетам відводилася
роль навчально-допоміжних приміщень при кафедрах іноземних мов, першочерговим завданням яких
є не лише допомога студентам і аспірантам у ході
самостійного вивчення іноземної мови, а й сприяння викладацькому складу кафедр у виконанні плану
науково-дослідної, методичної та навчальної роботи.
Зокрема, для кабінетів було придбано спеціальне лінгафонне обладнання та посібники, де викладачі проводили групові й індивідуальні заняття.
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Проаналізувавши навчальні програми із вивчення іноземної мови у ЗВО впродовж 1955 – 1986 років,
можемо констатувати, що до початку 1987 р. вони
затверджувалися Міністерством вищої освіти (МВО)
СРСР і публікувалися державним видавництвом
«Вища школа» (м. Москва), а також були ідентичні
для всіх типів ТЗВО. Аналіз навчальних програм технічних ЗВО 1955 р. показав загальну для ЗВО країни
тенденцію щодо мовної підготовки. Кожна випускова
кафедра за рахунок гуманітарних дисциплін намагалася виділити якомога більше годин на спецдисципліни. Ці дані не відповідали рішенню Колегії МВО
«Про уточнення навчальних планів у ЗВО», затвердженому ще у 1948 р., яке передбачало збільшення
кількості аудиторних годин на вивчення іноземної
мови до 240 годин на І – ІІ курсах та щотижневими
факультативними заняттями на старших курсах. Таким чином, зміни щодо викладання іноземних мов у
ТЗВО стали відчутними лише у 1955 р., тобто через
сім років після прийняття вищеозначеного рішення.
У 50-х роках ХХ століття програма з іноземної
мови для технічних ЗВО передусім була зорієнтована
на читання і розуміння текстів загальнонаукового напряму, а також їх переклад. У цей період науковцями
на практичних конференціях і в друкованих виданнях («Вопросы языкознания», «Иностранные языки
в школе», «Иностранные языки в высшей школе»
та ін.) пропонувалися та обговорювалися різні методики щодо викладання іноземних мов у ТЗВО [2, с. 116].
Однак, незважаючи на це, у навчанні, як і раніше, домінував граматико-перекладний метод, спрямований
на самостійний переклад і розуміння текстів, який,
на жаль, не викликав у студентів інтересу до вивчення іноземної мови. Перехід до всебічного вивчення
іноземної мови в означених закладах спостерігається
лише із другої половини ХХ ст.
На думку урядовців, післявоєнна програма іноземних мов у ТЗВО була нерентабельною. 21 вересня 1955 року Міністерство вищої освіти СРСР видає
наказ «Про покращення викладання іноземних мов у
вищих навчальних закладах» за № 953 [2, с. 88–90]. Із
метою покращення мовної підготовки студентів в усіх
ЗВО було рекомендовано ввести викладання іноземних мов на І, ІІ, ІІІ і ІV курсах. Метою такого навчання
стала підготовка студентів І та ІІ курсів до самостійного читання, а студентів старших курсів – до перекладу
оригінальної зарубіжної літератури зі спеціальності.
Після виходу вищеозначеного наказу у вечірніх
технічних вишах або на їх вечірніх відділеннях на
навчання іноземних мов було виділено 140 годин на
І та ІІ курсах, включаючи заліки після 1, 2 і 3 семестрів та екзамен у кінці 4 семестру. На ІІІ курсі
програма передбачала самостійну роботу з перекладу
спеціальної зарубіжної літератури без відвідування
занять, але з обов’язковим складанням заліку після
закінчення ІІІ курсу до початку екзаменаційної сесії.
Головною метою вивчення іноземної мови у ТЗВО
було самостійне читання й переклад текстів зі спеціальності. Основна увага приділялася розвитку вміння
здобувати необхідну інформацію з першоджерел, що
було передбаченим і виправданим із соціально-політичного погляду радянської країни. Також обумовлювалося, що у ЗВО неприпустимим є дублювання курсу
вивчення іноземної мови середньої школи.
Новою і важливою була вказівка Міністерства вищої освіти СРСР щодо сприяння всім студентам, які
бажали оволодіти навичками іноземної розмовної мови.

Зокрема, на інженерних і спеціальних кафедрах
завдання курсових та дипломних проєктів обов’язково передбачали переклад іноземних статей, тематично пов’язаних із роботами студентів. Однак, на жаль,
навчання зводилося до перекладу текстів, виконання
кількох письмових вправ і позааудиторного читання
[2, с. 88–90]. Крім того, викладачі ТЗВО на заняттях
з іноземної мови майже не пропонували студентам інформацію, яка могла б зацікавити їх, наприклад, про
нові світові відкриття та досягнення в науці й техніці.
Періодичні видання іноземною мовою на той час були
надзвичайною рідкістю й користувалися серед студентів неабиякою популярністю. Це були яскраві глянцеві
журнали – справжній ексклюзив того часу, які важко
було знайти в СРСР. Ті ж видання, які можна було
придбати та використовувати у навчальному процесі, повинні були мати дозвіл відповідних державних
органів, а отже, довго і ґрунтовно перевірялися. Переклад іноземною мовою інформації про досягнення
країни розвиненого соціалізму з відомих причин не
відображав справжнього мовного матеріалу [2].
За дослідженнями О. Мусихіної [6], у 1955 р. нова
політична ситуація в країні й орієнтація СРСР на розширення культурних зв’язків із зовнішнім світом відобразилися на міжнародних зв’язках загалом. Із пришвидшенням науково-технічної революції більшість сфер
життєдіяльності суспільства стали залежними від того,
наскільки розвинена наука і як швидко впроваджуються у виробництво її досягнення і відкриття.
У таких умовах недбале ставлення з боку випускових кафедр до навчання студентів іноземним
мовам ставало неприйнятним. Як наслідок – виходить наказ МВО «Про видання підручників та навчальних посібників для вищих і середніх спеціальних навчальних закладів у 1957 році» від 20.12.1956
№ 1019. У зв’язку з цим із 584 підручників і навчальних посібників, надрукованих для вищої школи й середніх спеціальних навчальних закладів у
1957 – 1958 роках, 16 були спрямовані для навчання
іноземним мовам у технічних ЗВО.
У цей період посилюється співпраця між науковцями різних країн. Зокрема, 26 квітня 1956 року Урядами СРСР і Німецької Демократичної Республіки було
укладено «Погодження про культурну і наукову співпрацю», а наказом МВО СРСР від 21 грудня 1956 року
№1024 у радянські технічні ЗВО для читання лекцій
були запрошені німецькі професори [2].
Після чергового з’їзду Комуністичної партії
розпочалося створення перспективного плану підготовки фахівців із вищої освіти на 1959 – 1965 рр.
Держава ставила за мету розвиток політехнічних
вишів й університетів як «багатофакультетних»
ЗВО [8]. Першочерговим завданням на найближчі три роки стало створення 15–20 вишів, які б готували фахівців на розширеній науково-технічній
основі. Відповідно до перспективного плану зростали вимоги і до студентів. Так, виконання будьякої студентської роботи передбачало обов’язкове
використання не лише вітчизняної, а й зарубіжної
джерельної бази. Також змінювалася й система навчання, зокрема іноземна мова тепер повинна була викладатися таким чином, «…щоб кожен випускник
ЗВО на достатньому рівні володів розмовною іноземною мовою, а також знав техніку перекладу
спеціальної літератури. У зв’язку з цим у всіх вищих немовних освітніх закладах необхідно впровадити державний екзамен з іноземної мови» [8].
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Таким чином, окремі положення нового перспективного плану повертали вітчизняну вищу технічну освіту
до фундаментальної освітньої системи, яка була притаманна в освіті дореволюційного періоду (1917 р.).
Історико-педагогічний аналіз літератури дозволяє стверджувати, що інженерні спеціальності вважалися на той час одними з найпрестижніших у Радянському Союзі, а отже, саме в технічні виші мріяли
вступити тодішні випускники шкіл, незважаючи на
те, що конкурс на ці спеціальності був досить високим. Кількість бажаючих вступити до певних ТЗВО,
насамперед у великих містах, у кілька разів перевищувала кількість вільних місць. Аби стати студентами, абітурієнти складали вступні іспити з російської
мови та літератури (письмово), математики, фізики
й іноземної мови (французької, німецької чи англійської) [2, с. 62].
У 60-і роки минулого століття в технічних ЗВО
почали впроваджувати програмоване навчання із використанням кібернетичних контрольно-навчаючих
машин, а також застосовувати у навчальному процесі
технічні засоби (телебачення, кіно, магнітофонні записи тощо), які в поєднанні із традиційними формами навчання забезпечували вищу якість підготовки
фахівців та сприяли пошуку нових підходів у навчанні. Кафедри іноземних мов також не залишилися
осторонь цих процесів, активно включилися у науково-дослідну роботу.
Продовжуючи стратегічну лінію щодо підвищення ролі іноземної мови, Рада Міністрів СРСР у 60-х
роках ХХ ст. прийняла ще низку рішень стосовно
підготовки висококваліфікованих фахівців у ТЗВО,
зокрема були прийняті такі постанови: «Про заходи
для наступного розвитку вищої і середньої спеціальної освіти, покращення підготовки й використання
спеціалістів» (1964); «Про заходи для покращення
підготовки фахівців і вдосконалення керівництва
вищою й середньою спеціальною освітою у державі» (1966); «Положення про Міністерство вищої і
середньої спеціальної освіти СРСР» (1964); «Положення про вищі навчальні заклади СРСР» (1969)
[1, с. 19–21, 29, 46] та ін. Крім того, держава поставила перед Радою Міністрів вимогу у 1961 – 1965 роках додатково відкрити не менше 700 загальноосвітніх шкіл із поглибленим вивченням іноземної мови,
сприяючи таким чином практичному оволодінню молоддю іноземними мовами [3; 4].
Для технічних ЗВО в означених вище постановах визначалися: обсяг аудиторних занять з іноземної мови (не менше 240 годин), кількість студентів у
групах для практичних занять (крім факультетів іноземних мов і вишів спеціального призначення), яка
не повинна була перевищувати 12–15 осіб, що суттєво вплинуло на рівень викладання іноземної мови,
оскільки в умовах повної відсутності спілкування з
носіями мови, яка вивчається, досягти хоча б якихось
відчутних результатів у групі із 25–35 осіб було практично неможливо.
Діахронний аналіз дозволив визначити, що
англійська мова не була на той час мовою міжнародного спілкування, тому простежується нераціональне співвідношення іноземних мов, які вивчалися.
Наприклад, більшість студентів вивчали німецьку
мову, незначна кількість – французьку, тоді як зовсім
не вивчалися іспанська й інші поширені мови, що не
відповідало потребам країни у фахівцях зі знанням
іноземних мов [9].
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Починаючи із 60-х рр. у педагогічних інститутах
на факультетах іноземних мов збільшується період
навчання – із чотирьох років до п’яти, а також вводиться вивчення другої іноземної мови. Крім того,
розпочалася підготовка вчителів-предметників зі
знанням іноземної мови, які могли б викладати цією
мовою свій предмет. У середніх школах і закладах вищої освіти для всіх бажаючих було організовано факультативне вивчення іноземних мов. Ці зміни стали
неабияким зрушенням у справі викладання іноземних мов у вищій школі, зокрема й у технічних ЗВО.
Міністерство вищої та середньої спеціальної
освіти СРСР у 1963 р. опублікувало інструктивний
лист «Про вимоги на вступних і кандидатських екзаменах з іноземної мови» [1, с. 38–39], в якому зазначалося, що аспірантам із метою вдосконалення знань з
іноземної мови необхідно відводити для вивчення 140
годин на групу із 5 осіб. Зважаючи на таку їх кількість,
з’явилася можливість використовувати індивідуально-груповий метод навчання, за якого кожен здобувач
освіти отримував достатньо уваги з боку викладача.
У порівнянні із 240 годинами, які виділялися для студентів ВТЗО, аспіранти після закінчення навчання у
виші, а згодом під час навчання в аспірантурі, повинні були добре володіти іноземною мовою.
Висновки. Отже, зважаючи на представлений
історико-педагогічний аналіз, нами було виявлено не
лише позитивні, а й негативні тенденції становлення
й розвитку іншомовної освіти в технічних ЗВО України впродовж 1955 – 1969 років. Доведено, що окреслений період є визначальним у розвитку вітчизняної
іншомовної освіти, адже охарактеризована нами підготовка студентів технічних вишів була на той час одним із пріоритетних державних завдань, вирішення
яких визначається низкою прийнятих постанов, спрямованих на поліпшення підготовки студентів технічних спеціальностей.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ
УКРАЇНСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ
СТУДЕНТІВ У ХХІ СТОЛІТТІ
У статті проаналізовано особливості трансформації життєвих цінностей українських та американських студентів у ХХІ столітті в спектрі превалюючих освітніх процесів та виховного потенціалу.
З’ясовано, що розвиток життєвих цінностей у студентів більшості закладів вищої освіти США здійснюється із застосуванням інтерактивних методів
виховного впливу, зокрема створюються відповідні
інтерактивні зони, забезпечується формат коучингу та фідбек-векторне спрямування, Skype-простір
і SPARK!LAB-простір. Доведено, що виховний вплив
у закладах вищої освіти України здійснюється на
основі організації спеціальних освітніх курсів, семінарів, практикумів, дискусій та тренінгів; уроків
особистої гідності, взаємоповаги та безконфліктної
взаємодії в соціумі; створення рольових ситуацій; використання відеороликів, онлайн-комунікації.
Ключові слова: життєві цінності, студенти,
трансформація, інформаційне суспільство ХХІ століття, освітні процеси, виховний потенціал, інтерактивні інструменти.
В статье проанализированы особенности
трансформации жизненных ценностей украинских и
американских студентов в XXI веке в спектре превалирующих образовательных процессов и воспитательного потенциала. Установлено, что развитие
жизненных ценностей студентов в большинстве
высших учебных заведений США сегодня осуществляется с применением интерактивных методов
воспитательного воздействия, в частности создаются соответствующие интерактивные зоны,
обеспечивается формат коучинга, работа идет согласно фидбэк-векторного направления, организуется Skype- и SPARK!LAB-пространства. Доказано,
что воспитательное воздействие в учреждениях
© Очеретяний А., 2019

высшего образования Украины осуществляется на
основе организации специальных образовательных
курсов, семинаров, практикумов, дискуссий и тренингов; уроков личного достоинства, взаимоуважения и бесконфликтного взаимодействия в социуме;
создания ролевых ситуаций; использования видеороликов, онлайн-коммуникации.
Ключевые слова: жизненные ценности, студенты, трансформация, информационное общество XXI
века, образовательные процессы, воспитательный
потенциал, интерактивные инструменты.
The article analyzes the features of the transformation of the living values of Ukrainian and American students at the XXI century at the spectrum of prevailing
processes of vortex potential have been analyzed.
It’s clear that the primary-whirlwind process in
American mortgages is to open the cob of the XXI century. To live up to such students ’life: individuality, privacy, equality, time, informality, achievement & hard
work/play, direct & assertive, looking to the future and to
change. Introduce interactive methods of vortex inflow.
I’m interfacing with interactive zones, securing coaching format, working with a simple feedback vector-based
organization, organizing Skype-space and SPARK! LABspace.
In order to identify a system of life-saving and traditional Ukrainian students, the complex has been fully
integrated: the questionnaire for M. Rokich’s methodology, a series of formal studies, and a number of basic tests
have been completed. A total of nearly thousand students
(of the highest specialties and the highest categories)
from the Kharkiv Humanitarian Pedagogical Academy
have been fed; Vinnitsa cooperative institute; Transcarpathian Ugric Institute imeni Ferenc Rakotsі ІІ; University of Economics and Law CROC.
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The accent is accentuated, that in Ukraine there will
be more than one student living at material values, there
will be a tendency to become more valuable, because
there will be a loss of steel. Student youth in Ukraine also
have a high standard of living, benevolence, universalism, security, tradition, comfort.
In the XXI century students in the United States and
in Ukraine prefer an active life position, wish to develop
spiritually and deepen their knowledge.
Key words: living values, students, transformation,
information society of the XXI century, educational processes, educational potential, interactive tools.
Постановка проблеми. ХХІ століття характеризується неабиякою динамічністю соціально-економічного розвитку країн та зміною ідеологічних засад
функціонування суспільств. Водночас підвищується
роль соціокультурних чинників та інформаційних
потоків, що зростають у геометричній прогресії, на
ідентифікацію сучасного студентства. Зважаючи
на це, формування ціннісних орієнтацій та життєвих позицій молодого покоління як в Україні, так і в
США перебуває в стані динамічних трансформацій
під впливом суспільних змін, превалюючих освітніх
процесів та виховного потенціалу.
Україна з початку ХХІ століття, відновлюючи
свою державну незалежність та розбудовуючи систему державних інституцій, зазнала значних трансформацій як у соціально-політичний сфері, так і в
системі життєвих цінностей молоді. Ці зміни особливо активізувалися впродовж останніх шести років
та продовжуються й досі. На перший план вийшли
цінності, які давно стали ключовими в американському суспільстві, як-от: свобода, незалежність, конкурентоздатність, національна та особистісна гідність,
патріотизм, неповторність і креативність, родина та
соціальна відповідальність [5].
Аналіз особливостей трансформації життєвих
цінностей сучасної студентської молоді важливий не
лише для того, щоб відповідним чином організовувати навчання та виховання в закладі освіти, а й для
того, щоб прогнозувати результативність розвитку
системи вищої освіти.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Система ціннісних орієнтацій особистості студента
вибудовується протягом тривалого часу в процесі
навчання, дозвілля, спілкування, під впливом ЗМІ,
глобальної мережі Інтернет тощо. Зважаючи на це,
трансформація життєвих цінностей та ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді стала об’єктом
ґрунтовних соціологічних, психологічних та педагогічних досліджень.
Окремі питання життєвих цінностей українських
студентів вивчалися вітчизняними вченими М. Бліхар, І. Бурцевою, М. Євтухом, О. Сухомлинською,
П. Ігнатенко, Н. Лапіним, Л. Бєляєвою, Т. Бутківською, О. Подольською, А. Кавалеровим та ін.
Трансформацію ціннісних орієнтацій у суспільстві розглядали О. Горбань, Л. Добровольська, О. Злобина, К. Коник, Т. Купрій, Л. Овсянкіна, С. Резнік,
В. Тихонович, І. Третякова, Н. Прохорова, Ю. Шайгородський та ін.
Окремі аспекти проблеми життєвих цінностей
молоді у США стали предметом наукових доробок
американських дослідників, серед яких – М. Бін
(M. Beane), Б. Гросс (B. Gross), Т. Гроулінг (T. Grouling),
К. Керр (C. Kerr), В. Лечуга (V. Lechuga), Б. Нью-
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ман (B. Newman), Р. Реннер (R. Renner), К. Роджерс
(С. Rogers), М. Сейден (M. Seiden), Х. Сміт (H. Smith),
Д. Тіллман (D. Tillman), Г. Трагер (G. Trager), Е. Холл
(E. Hall), Дж. Шет (J. Sheth). Американські практики М. Рокич (M. Rokeach) та Ш. Шварц (S. Schwartz)
розробили методики вивчення термінальних та інструментальних життєвих цінностей студентів.
Водночас проблеми впливу сучасного виховного потенціалу та реформування освітнього процесу,
продиктовані реаліями світового суспільного розвитку ХХІ століття, неабияк впливають на трансформацію життєвих цінностей студентської молоді як у
США, так і в Україні, що потребує спеціального дослідження.
Мета статті – проаналізувати та зіставити особливості трансформації життєвих цінностей українських та американських студентів у ХХІ столітті у
спектрі суспільних змін, превалюючих освітніх процесів та виховного потенціалу.
Виклад основного матеріалу. Життєві цінності студента розглядаються в дослідженні як основні
його життєві орієнтири, котрі детермінують майбутню
професійну спрямованість, визначають зміст навчально-виховної діяльності в закладі вищої освіти та окреслюють стиль і масштаби соціальної активності.
Варто наголосити, що взаємозв’язок життєвих цінностей особистості молодої людини та здобуття нею
вищої освіти має двоякий характер. З одного боку, в
процесі виховання та навчання в закладі вищої освіти
формується система життєвих цінностей студента, а з
іншого – кожен викладач, спілкуючись зі студентом,
має справу з певною особистісною системою життєвих цінностей, яка водночас безпосередньо впливає на
ефективність здобуття вищої освіти [4].
У сучасному суспільстві для значної частини
населення здобуття освіти є не лише важливою, а й
неодмінною цінністю. Однак для деяких людей такі
цінності не пов’язані між собою: прагнучи здобути вищу освіту, вони не завжди виявляють бажання
наполегливо працювати над складними завданнями,
максимально поглиблюючи при цьому свої знання.
Означена вище ситуація характерна не лише для
нашої країни. Так, Е. Графтон, дослідивши ситуацію
в американських університетах, зазначає: «Значна
кількість студентів приходять до університету, не
відчуваючи особливого інтересу до своїх навчальних курсів… У кінцевому підсумку для більшості з
них навчання в університеті – це не здобуття знань
та вмінь, а отримання диплома, що дає можливість
згодом влаштуватися на роботу» [3, с. 277]. Спостерігаючи за навчанням українських студентів, також
можемо стверджувати, що для деяких із них характерним є поверховість знань, бажання докласти мінімум зусиль, аби отримати хорошу оцінку, «закрити»
сесію чи завершити навчання. Таким чином, слова
Е. Графтона про те, що для значної кількості студентів метою навчання є не знання й уміння, а диплом
про вищу освіту, є популярними і для України.
Цікаво, що така тенденція спостерігається саме в
епоху інформатизації суспільства, коли більшість студентів проводить значну частину свого часу в мережі
Інтернет, що є майже невичерпним джерелом інформації. Водночас зауважимо, що на сьогодні основною
проблемою є не брак інформації, а її надлишок, негативний вплив чого відображається на рівні як суспільної,
так і індивідуальної свідомості. Неструктурованість,
суперечливість, фрагментарність перманентного
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інформаційного потоку, що обрушується на свідомість людей, сприяє формуванню настільки ж суперечливої і фрагментарної картини світу [4, с. 50].
Однією з важливих проблем сьогодення, яку
необхідно вирішити в системі вищої освіти, є спрямованість освітнього процесу на те, щоб студент не
лише глибоко вивчав обсяг інформації, що пропонується йому в аудиторії, а й здійснював її самостійний
пошук та осмислення, провадив різноманітні дослідження, що стосуються його професії, а також умів
коригувати власні життєві орієнтації відповідно до
особистісних запитів та суспільних вимог.
Крім того, важливою стратегією освітнього процесу в закладі вищої освіти вважаємо усвідомлене
«повернення» студентів зі світу переважно віртуального в реальний, що дає змогу усвідомити значущість
наукового знання з його принципами об’єктивності,
раціональності, істинності, достовірності та ін. Це має
бути свідомим вибором людини на користь не так емоційно позитивних переживань, поверховості, розваг,
як інтелектуальної роботи, критичного аналізу, наукового пізнання. Означене досить важливе ще й тому, що
позиція людини як особи, що «поглинає інформацію»,
до позиції особи, яка «пізнає світ», – це крок до осягнення засобами управління та самоуправління, так
зване «щеплення» від сліпої маніпуляції.
Як справедливо зазначає вітчизняний дослідник
М. П. Бліхар, студентській молоді притаманні шість
груп життєвих ціннісних орієнтацій, спрямованих
на різні елементи вищої освіти, праці та професії, зокрема: 1) статусні (кар’єра, визнання в суспільстві та
серед оточуючих, престиж); 2) самовираження в праці (творчість, саморозвиток, розвиток особистості,
професійне зростання); 3) споживацькі (матеріальне
благополуччя); 4) індивідуальне самовдосконалення
(самовдосконалення, розвиток особистості, інтелігентність); 5) альтруїстичні (спілкування у процесі
праці); 6) спрямовані на професійну діяльність.
Ключовими ціннісними феноменами в структурі
суб’єктивних цінностей студентства можемо виокремити життєві орієнтації на спілкування (матеріальна забезпеченість, бажана професія, самовдосконалення) та на захоплення (кар’єра, престиж, статус,
матеріальна забезпеченість і самостійність) [1, с. 119].
Причому життєва орієнтація включає такі рівні:
- емоційний – характеризується соціальними почуттями;
- когнітивний – виражає свідому спрямованість
на форми життєдіяльності;
- поведінковий – проявляється в готовності зайнятися тією чи іншою діяльністю [там само, с. 121].
Відзначимо, що США належать до індивідуалістських культур, де перевага надається передусім
змаганням і конкуренції, а не кооперації та співпраці.
Тому американські студенти завжди цінували право
на особисту думку і погляди, приватну власність,
свободу висловлювань та діяльності [5; 7].
Маріан Бін (Marian Beane), співзасновник Міжнародного наукового офісу Університету Північної Кароліни, наголошує, що навчально-виховний процес в
американських закладах вищої освіти із початку ХХІ
ст. орієнтується на такі життєві цінності студентів:
індивідуальність (individuality) – студентам рекомендується бути незалежними і розвивати власні життєві
цілі; конфіденційність (privacy) – студентам строюються умови, спрямовані на наявність приватного середовища, де вони зможуть проводити час на самоті;

рівність (equality) – студентам надаються рівні освітні
можливості незалежно від статі, раси, національності
чи країни походження; повноцінне використання особистого часу та пунктуальність (time) – у студентів
виховується життєва позиція «час – гроші», культивується прагнення уникати запізнень; неформальність (informality) – проявляється як у комунікаційних взаєминах, так і в зовнішньому вигляді студентів
та викладачів; досягнення та робота (achievement &
hard work/play) – конкурентоспроможний дух часто є
мотивуючим фактором для роботи і життя; прямота і
цілеспрямованість (direct & assertive) – студентів орієнтують самостійно знаходити вихід із проблемної
ситуації, спонукають постійно висловлювати власну
думку, захищати свою позицію щодо вирішення проблемного питання; здатність дивитися в майбутнє
і змінюватися (looking to the future and to change) –
студентів навчають орієнтуватися у своїй життєдіяльності не лише на ближні, а й далекі перспективи [6].
Відповідно до методик практиків М. Рокича
(M. Rokeach) [8] та Ш. Шварца (S. Schwartz) [9] основними термінальними життєвими цінностями
американських студентів на початку ХХІ ст. були:
наявність сім’ї (родини); саморозвиток (індивідуальність); свобода вибору (висловлювань і діяльності);
плюралізм і демократичність у суспільних відносинах; патріотизм та активна соціальна позиція;
професіоналізм і конкурентоздатність; матеріальне
становище; здоров’я. При цьому в сучасних американських закладах вищої освіти життєві цінності студентів формуються у процесі морального, ментального, релігійного, національного, полікультурного,
патріотичного, громадського, естетичного, сімейного, соціально-політичного, здоров’язберігаючого
виховання та професійного становлення [7]. З цією
метою освітній процес передбачає створення відповідних інтерактивних зон, коучинг-формату, притаманного діяльності фідбек-векторного спрямування,
Skype-простору та SPARK!LAB-простору.
Зважаючи на застосування у вищій освіті США
інтерактивних інструментів, відбувається системне
формування, динамічний розвиток та постійна модернізація життєвих орієнтирів студента, закріплення їх у життєвих цінностях, оскільки інтерактивне
навчання впливає не лише на свідомість молоді, а й
на її почуття, потреби, волю (дії, практику) та переконання. При цьому створюються сприятливі умови
для досягнення паритету між життєвими цінностями
молодої людини та прийнятними орієнтирами функціонування соціуму, тобто суспільства загалом.
Для визначення системи життєвих ціннісних орієнтацій українських студентів нами було застосовано
комплексне дослідження, зокрема: здійснено анкетування за методикою М. Рокича; проведено серію формалізованих та глибинних інтерв’ю; запропоновано
низку проєктивних тестів із використанням «методу
незакінчених пропозицій», коли респондентам пропонується продовжити фразу «Під життєвими цінностями я розумію…»; запропоновано розроблену авторську анкету «Життєві цінності студента в умовах
трансформації суспільних відносин та реформування
системи вищої освіти».
Усього нами було опитано близько тисячі студентів різних спеціальностей та вікових категорій
із Харківської гуманітарно-педагогічної академії,
Вінницького кооперативного інституту, Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ,
Університету економіки та права «КРОК» (м. Київ).

9

НОВА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА. 2019. № 4 (100)
Результати комплексного дослідження засвідчили, що головною метою в житті сучасної української молоді є: створення сім’ї (58,7 %), наявність
престижної роботи і кар’єрного росту (54,9 %), матеріальний достаток (44,3 %), наявність вищої освіти
(37,1 %), духовний розвиток (35,4 %). Тобто в ієрархії
життєвих цінностей молодих людей пріоритетними є
сімейні цінності. Так, мотивами створення сім’ї для
більшості студентів насамперед є: любов (97,1 %),
духовна близькість (45,7 %), спільність поглядів (57,1
%). Не забуває молодь і про друзів, які завжди підтримають і не залишать у біді (68,6 %).
Зважаючи на це, сучасна українська студентська
молодь вибудовує таку ієрархію життєвих цінностей,
в якій на першому місці – любов (40 %), на другому
– працелюбність (35,7 %), а на третьому – відповідальність (32,8 %). Водночас молоді люди прагнуть
екстриму та нових відчуттів, змінюють власні образи та експериментують, але при цьому залишаються
стриманими та прагнуть матеріального добробуту,
будують сміливі плани на майбутнє, формують життєві цілі, цінності та орієнтації, які стануть для них
«дороговказом» на все життя.
Для життєвого світу сучасних українських студентів притаманні такі риси, як: спрямованість у
майбутнє; перманентна стурбованість соціальними
проблемами; пошук власного «Я»; багатовекторна спрямованість; динамічність; багатоманітність
впливів та сфер самореалізації, наприклад, завдяки міжкультурній комунікації; відкритість у пошуку індивідуальних життєвих цінностей та ідеалів.
Це, зокрема, підтверджують результати досліджень
О. Горбаня, Т. Купрій та Л. Овсянкіної, що проводилися на базі Національного педагогічного університету
ім. М. П. Драгоманова та Київського університету ім.
Бориса Грінченка [2].
Таким чином, виховний вплив у закладах вищої освіти України сьогодні здійснюється на основі
організації спеціальних освітніх курсів, семінарів,
практикумів, дискусій та тренінгів; уроків особистої
гідності, взаємоповаги та безконфліктної взаємодії в
соціумі; створення рольових ситуацій; використання
відеороликів, онлайн-комунікації тощо. Однак переконані, що корисним буде впровадження в освітній
процес українських ЗВО американського досвіду
щодо застосування інтерактивних інструментів, серед яких – інтерактивні зони, інтерактивні методи,
формат коучингу, фідбек-векторне спрямування,
Skype-простір та SPARK! LAB-простір, обернене
(реверсне) заняття, кейс-метод, тайм-лайн, флешмоб,
проєктне навчання, презентації, вебінари, лабораторія винаходів, майстер-класи тощо.
Сьогодні, на початку ХХІ століття, українська
молодь є досить розкутою, позбавленою будь-якого
страху, прагматичною, відкритою до майбутніх змін і
здатною до нестандартних учинків, спроможною самостійно формувати конкретні життєві цілі, визначати власні смислові пріоритети, докладати максимум
зусиль для досягнення поставленої мети.
Висновки. Отже, студентська молодь як у
США, так і в Україні віддає перевагу активній життєвій позиції. Більшість молодих людей покладаються зазвичай на власні знання, здібності та сили,
оскільки схильні вважати, що долю людини визначають вони самі, а не зовнішні чинники. У порівнянні із минулими поколіннями сучасне студентство
сприймає життя більш одноосібно та прагматично.
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Так, якщо раніше студенти більше дослухалися до
досвіду попередніх поколінь, то сьогодні їм доводиться творити власний соціальний досвід взаємовідносин, покладаючись у більшості випадків лише
на себе, що зумовлює суперечливі тенденції в їхній
свідомості та поведінці.
В умовах постійних динамічних змін більшість
американських студентів у своєму серці формують
позитивні цінності, які як наслідок – стають основою
досягнення життєвих цілей. Відповідно українській
студентській молоді притаманна орієнтація на матеріальні цінності, однак тенденція щодо сім’ї як цінності залишається сталою. Крім того, в українських
студентів у житті домінують такі цінності, як доброзичливість, універсалізм, безпека, традиційність,
комфортність, а ще – потреба розвиватися духовно та
поглиблювати свої знання.
Перспективи подальших наукових досліджень
вбачаємо в експериментальному вивченні факторів,
які чинять позитивний та негативний вплив на формування життєвих цінностей українських та американських студентів у ХХІ столітті.
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сфера педагогічної діяльності; педагогічна майстерність; світогляд; особисті якості; взаємодія з колегами та учнями. З’ясовано, що Тамара Дмитрівна
була знаковим, високоосвіченим, професійним, інноваційним, креативним, високоморальним науковцем
і педагогом. Доведено, що науково-педагогічний портрет дослідниці у багатьох чинниках є свідченням
досягнення професійних вершин, які можуть слугувати ідеальним образом не лише для нинішніх, а й
майбутніх поколінь педагогів і науковців.
Ключові слова: науково-педагогічний портрет,
Тамара Дмитрівна Дем’янюк, науковець, педагог, науково-педагогічна діяльність.
В статье на основе анализа биографии, документов, воспоминаний коллег, единомышленников, учеников, родных представлен научно-педагогический портрет современного украинского педагога Т. Д. Демьянюк, в основу которого положены такие основные характеристики: направление и сфера педагогической
деятельности; педагогическое мастерство; мировоззрение; личные качества; взаимодействие с коллегами
и учениками. Установлено, что Тамара Дмитриевна
была знаковым, высокообразованным, профессиональным, инновационным, креативным, высоконравственным ученым и педагогом. Доказано, что научно-педагогический портрет исследовательницы во многих
факторах является свидетельством достижения
профессиональных вершин, которые могут служить
идеальным образом не только для нынешних, но и будущих поколений педагогов и ученых.
Ключевые слова: научно-педагогический портрет, Тамара Дмитриевна Демьянюк, ученый, педагог, научно-педагогическая деятельность.
Based on the analysis of the biography, documents,
memoirs of colleagues, like-minded people, students and
relatives, the article presents a scientific and pedagogical portrait of a contemporary Ukrainian teacher Tamara Dmytrivna Demianiuk. It has been established that
a characteristic feature of the description of the portrait
of the teacher (in contrast to the literary and artistic,
where the author’s vision of a person is clearly traced
and her attitude to her) is an objective assessment of her
professional inclinations and abilities.
The design of the scientific and pedagogical portrait
of T. D. Demianiuk was carried out in accordance with
© Поліщук І., 2019

the following main characteristics: direction and sphere
of pedagogical activity; pedagogical skills; outlook; personal qualities; interaction with colleagues and students.
In this regard, it was established that the success of the
scientific and pedagogical activity of T. D. Demianiuk
was facilitated by her personal character traits (energy, cheerfulness, responsiveness, softness, simplicity,
self-discipline, attentiveness, intransigence, firmness,
independence, determination, confidence, courage, perseverance, punctuality, initiative, determination, self-improvement, responsibility, honesty, goodwill, kindness,
integrity, sincerity, reliability, disinterestedness, modesty,
openness, delicacy, conscientiousness, industriousness,
respectfulness, activity, curiosity, creativity, resourcefulness, effectiveness, innovativeness), her worldview beliefs (optimism, observance of human values, observance
of personal principles), high competence and dedication
of the chosen profession.
It was established that Tamara Dmytrivna was iconic, highly educated, professional, innovative, creative,
highly moral scientist and educator. It is proved that the
scientific and pedagogical portrait of a researcher in
many factors is evidence of the achievement of professional peaks, which can serve in an ideal way not only
for present, but also for future generations of educators
and scientists.
Key words: scientific and pedagogical portrait, Tamara Dmytrivna Demianiuk, scientist, educator, scientific-pedagogical activity.
Постановка проблеми. Помітним досягненням
педагогічної науки в Україні став неабиякий прорив у
ґрунтовному вивченні, об’єктивному аналізі та оцінці
науковцями-дослідниками нашої історичної минувшини, що дало змогу підняти цілий пласт української
педагогічної культури, переосмислити діяльність різних громадсько-освітніх та педагогічних товариств,
окремих персоналій.
З-поміж українських педагогів, науковців та непересічних освітян-практиків варто виокремити постать Тамари Дмитрівни Дем’янюк, науково-педагогічна спадщина якої охоплює різноманітні питання
навчання і виховання учнівської й студентської молоді та посідає належне місце в українській педагогічній науці.
Упродовж останніх років у науково-педагогічній
літературі неабиякої популярності набуває створення професійних портретів відомих особистостей,
зокрема педагогів та науковців. З огляду на актуальність педагогічної спадщини Т. Д. Дем’янюк вважаємо за необхідне окреслити її науково-педагогічний
портрет.
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Аналіз наукових досліджень і публікацій. У
педагогіці поняття «портрет» як спосіб визначення
набору провідних характеристик діяльності педагога,
еталонних для самовдосконалення молодого спеціаліста, використовується не так часто. Опису педагогічного портрета конкретного вчителя чи викладача
закладу вищої освіти, на жаль, не приділено належної
уваги в сучасних наукових розвідках. Характерною
особливістю опису портрета педагога (на відміну від
літературного і художнього, де чітко простежуються авторське бачення людини та ставлення до неї) є
об’єктивна оцінка його фахових задатків та здібностей. Теоретичне обґрунтування методики портретотворення педагога-науковця представлено в працях
М. Добрускіна [3], В. Моргуна [4], Л. Юрчак [8],
В. Шевчук [7] та ін.
На думку Ю. Терещенка, ідеал загалом є світоглядною проекцією освітнього людино творення, а освітньо-виховний ідеал – моделлю педагогічного творення і самотворення особистості в контексті ідей та
цінностей, що відповідають тенденціям соціорозвитку. Визначення його граней дозволяє окреслити такі
риси людини, що дозволяють їй бути самокерованою,
позиціонувати себе особистістю, носієм та поборником національної культури. [6, с. 32–34, 44, 48].
Мета статті – на основі аналізу біографічних даних, документів, спогадів колег, однодумців, учнів і
рідних представити науково-педагогічний портрет
сучасного українського педагога Тамари Дмитрівни
Дем’янюк.
Виклад основного матеріалу. Для створення
портрета педагога-науковця варто скористатися загальними «критеріями-характеристиками». До них,
зокрема, відносять: обов’язкове здійснення аналізу з
урахуванням просторово-часових змін, відображення
потребнісно-вольових переживань, змістовної спрямованості особистості, рівня засвоєння та реалізації
діяльності. Значна увага приділяється також відповідності чи випередженню соціальним запитам та
ідеалізованим образам.
Зважаючи на вищевикладене, для створення науково-педагогічного портрета Тамари Дмитрівни
Дем’янюк нами використовувалися спогади колег,
однодумців, учнів і студентів, рідних, а також архівні
документи. В основу показників педагогічного портрета професора було взято концепцію педагогічної
майстерності, розроблену академіком І. Зязюном
[5] (гуманістична спрямованість, професійна компетентність, педагогічні здібності, педагогічна техніка). Крім того, з метою творення портрета видатного
педагога та науковця нами використовувалися такі
характеристики: напрям та сфера педагогічної діяльності; педагогічна майстерність; світогляд; особисті
якості; взаємодія з колегами та вихованцями. Важливими елементами в описі педагогічної діяльності
людини та створенні уявлення про неї є наявність
відомостей про її фахові вподобання, тобто ту галузь знань, яка стала напрямом її наукових пошуків,
здобуття знань, їх передачі молодшому поколінню, а
також сферою їх реалізації.
Т. Д. Дем’янюк належала до когорти викладачів
гуманітарної сфери, які значну увагу приділяють вихованню студентів.
Академік, дійсний член НАПН України, доктор
психологічних наук, директор Інституту проблем виховання НАПН України, голова Комісії з інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи
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в загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти
і науки України Іван Дмитрович Бех стверджує, що
Тамара Дмитрівна Дем’янюк як сучасний науковець,
завідувач кафедри теорії і методики виховання РДГУ,
маючи двадцятирічний досвід викладацької роботи,
помітила невикористані резерви і можливості у виховній роботі, а як наслідок – виступила ініціатором
створення Науково-дослідної лабораторії інноваційних виховних технологій як структурного підрозділу
Рівненського державного гуманітарного університету. Крім того, Іван Дмитрович додає: «Мене (та і не
тільки!) вражає її глибокий аналітичний розум, надзвичайна працьовитість, наполегливість, постійний
творчий пошук, а ще – вміння поділитися досвідом
роботи, прийти з порадою на допомогу тому, хто її
потребує, вчасно і вміло підтримати цінну ініціативу. Прикладом, гідним для наслідування, є її вимогливість, насамперед до себе, та нетерпимість до тих
людей, які легковажно ставляться до своїх обов’язків.
А ще приваблює якась особлива її жіноча чарівність,
душевність, доброта ...» [2, с. 4].
Доктор філософії, кандидат педагогічних наук,
начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України
Світлана Володимирівна Кириленко, характеризуючи
Т. Дем’янюк, зауважує: «Творчий та життєвий шлях
Тамари Дмитрівни є прикладом вірного служіння і
відданості найгуманнішій, найсвітлішій справі – навчанню і вихованню майбутніх педагогів, а також дітей
та учнівської молоді» [1, с. 5]. На переконання київської ученої, творча праця Т. Дем’янюк – вагомий внесок в оновлення змісту освіти, організацію навчальновиховного процесу, становлення демократичної системи навчання, виховання свідомого громадянина, патріота, формування в нього потреби та вміння жити в громадянському суспільстві, а масштабність наукового
мислення, державний підхід і вміння глибоко аналізувати актуальні проблеми розвитку освіти і виховання,
знаходити їх оптимальні шляхи вирішення є взірцем і
гідним прикладом для наслідування. «Як педагог-новатор, – зазначає С. Кириленко, – Тамара Дмитрівна
шукає шляхи перебудови свідомості студента, звільняє її від догматизму, стереотипів минулого. Така модель дозволяє майбутньому вчителю вийти на рівень
саморозвитку, самовдосконалення і самовиховання.
Її зваженість, толерантність, висока інтелігентність,
професіоналізм спонукають освітян до інноваційної
діяльності [там само].
«Я переконана, – додає Світлана Володимирівна, –
що Наука Виховання – це її життя. Велика життєздатність і життєтворчість, що має дивну владу над
людьми, допомагає їй досягти поставленої мети й
успішних результатів у роботі. Вона робить все, щоб
дати майбутньому педагогу знання, які б відповідали кращим досягненням світової педагогіки. Тамара
Дмитрівна належить до тих людей, які не зупиняються на досягнутому, сміливо беруться за нові справи,
впевнено йдуть до нових здобутків в освіті, присвячуючи їй усе своє життя» [там само].
Спогади колеги, соратниці Т. Дем’янюк Галини
Пилипівни Кособуцької, доцента кафедри теорії і
методики виховання, також додають певні фрагменти у портрет видатного науковця. Так, Г. Кособуцька
зазначає: «Знаючи Тамару Дмитрівну як вимогливого Вченого, з особливою душевною гармонійністю
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цікаво проникнути до творчої лабораторії Педагога-оптиміста за світовідчуттям не лише в науці, а й у
практичній діяльності» [1, с. 9]. Її «творче обличчя»
як умілого дослідника окреслюється вже в перших
наукових статтях, перших збірках, де представлені
проблеми ідейно-патріотичного виховання старшокласників у позаурочний час, питання попередження правопорушень неповнолітніх, а також даються
методичні рекомендації класним керівникам щодо
різновидів планування виховної роботи, діяльності
учнівського самоврядування, вдосконалення роботи
учнівських наукових товариств.
«Книги Тамари Дмитрівни зацікавлюють читача,
спонукають глибоко замислитися над проблемами,
стають своєрідним дороговказом, порадником для тих,
хто дотичний до виховання дітей. Поєднання громадянського, морально-духовного, превентивного виховання створює в наукових дослідженнях Т. Дем’янюк
особливу тональність, що вже сама по собі посилює
педагогічне звучання теоретико-методологічних положень», – переконує Галина Кособуцька [1, с.18–19].
Кандидат педагогічних наук, доцент, директор
Птицької ЗОШ І – ІІ ступенів Дубенського району
Наталія Степанівна Савінова так бачить науково-педагогічний портрет Т. Дем’янюк: «Професор Тамара
Дем’янюк як науковий керівник увела мене у світ науки, ознайомила зі встановленими методами та прийомами наукової діяльності, способами презентації
оптимальних результатів, загальними підходами до
методології і тактики написання дисертації, професійними й етичними засадами спілкування в науковому середовищі, а ще – навчила ефективно планувати
свою роботу та спрямовувати зусилля на досягнення
наукових результатів. Вона не навчає, вона просто
кваліфіковано веде, не «тягне» за собою, а спонукає,
не змушує, а вказує шлях, дозволяючи йти самостійно. Така згода зветься наставництвом. Тому слова Наставника – «Ваше призначення – сказати людям нове
в тому вченні, яке створюєте, – бо це покликання,
обов’язок, який покладений на Вас, який маєте провести в життя педагогічної громадськості» – стали
для мене не лише пам’ятними, а й стимулюючо-спрямовуючими [1, с. 33].
Тамара Дмитрівна – майстер створення такого
морального виміру, який змушує людину жити за законами своєї особистісної сутності, одночасно стверджуючи необхідність, бажання сходження до ідеалу.
Інша її цінність передбачає прояв інтересу, уваги
до людини, зацікавлення прагненнями, бажаннями,
життєвими планами, ціннісними орієнтаціями і навіть неприємностями, які з’являються в житті. Важливою умовою приязні мого керівника – піклування
про ближнього, що неодмінно реалізовується у формі
спілкування з властивою саме їй повагою, щирістю,
спільними переживаннями та об’єктивною оцінкою
почутого. Завдяки такому загальному позитивному,
більше того, добродійному й емоційно привабливому
ставленню в людини (зокрема і в мене!) формуються внутрішні стимули для творчої діяльності, зрілих
досягнень і одночасно блокуються будь-які бар’єри,
перешкоди, негативи [1, с. 34].
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
управління освітою, проректор із наукової роботи Рівненського інституту післядипломної педагогічної освіти Тетяна Миколаївна Гавлітіна
також внесла свої штрихи у створення науково-педагогічного портрету Т. Дем’янюк, зауваживши:

«Тамара Дмитрівна не виходила з мого поля зору як
педагога-початківця, згодом – методиста райметодкабінету та працівника обласного управління освіти
і науки. Постійні зустрічі на семінарах, нарадах, методоб’єднаннях із питань виховання підростаючого
покоління завершувалися довгими розмовами, полеміками та глибоким уболіванням за молодь – майбутнє держави. Надзвичайно приємно було переживати
разом із Тамарою Дмитрівною неабиякий інтерес до
її думок з боку академіків, провідних науковців виховної тематики на всеукраїнських і міжнародних
конференціях. Вона як істинний творець науково-методичних розробок зуміла згуртувати педагогів-дослідників і науковців у єдиний колектив» [1, с. 36].
Багатовимірність та багатогранність особистості
Тамари Дмитрівни відзначає і Руслана Леонідівна Сойчук, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри педагогіки початкової освіти Рівненського
державного гуманітарного університету: «Характерною рисою Тамари Дмитрівни є її неповторність в
усьому, що б вона не робила чи не створювала у всіх
сферах життя – усе робиться з натхненним заповзяттям, з душею. Уміння почути, перейнятися проблемами інших, зрозуміти, підтримати та допомогти свідчать про її особистісну духовну глибину» [1, с. 39].
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного
гуманітарного університету Тетяна Степанівна Ціпан
зауважує: «Тамара Дмитрівна – особистість неординарна й багатогранна, людина високої культури й широкого світогляду, невичерпної енергії й оптимізму.
З ким би вона не працювала чи не спілкувалася – зі
шкільними вчителями чи науковцями з університету,
зі студентами чи аспірантами – їй завжди були притаманні доброзичливість і демократичність, принциповість і вимогливість до справи, яку вона робить»
[1, с. 42]. На глибоке переконання Т. Ціпан, професор
Т. Д. Дем’янюк досконало володіла прийомами та методами навчально-виховної та управлінської діяльності, власним прикладом демонструвала інноваційні
підходи до навчання і виховання студентської молоді;
вирізнялася аналітичним мисленням, активним творчим пошуком, баченням чітких перспектив розвитку
національної школи. Тетяна Степанівна, крім того,
зазначила, що «типологічно вона належала до когорти людей, які здатні приймати рішення і нести за них
відповідальність, не лукавити, не ховатися за спини
інших, не тікати від проблем, а самостійно розв’язувати їх. У цьому їй допомагали вироблені з дитинства
мужність і тверда воля, наполегливість і терпимість
у науковій роботі, коректність і справедливість у
ставленні до оточуючих. Високі державні нагороди
і професійні сходинки, якими піднімалася професор
Т. Дем’янюк, не змінили її ставлення до людей та відповідальності, з якою вона ставилася до кожної справи, яку робила» [1, с. 43–44].
«Педагогом із великої літери, Професором, Людиною високих моральних якостей, справжнім Майстром педагогіки» знають Т. Дем’янюк Людмила Йосипівна Даниш, директор Корецького НВК «Школа
І – ІІ ступенів-ліцей», та Оксана Вікторівна Рогальчук,
заступник директора цього закладу [1, с. 45]. На їхнє
переконання, Тамара Дмитрівна – це генератор ідей,
яка вміло і творчо керувала кафедрою теорії і методики
виховання, створюючи умови для творчого зростання і пошуку, мала природній дар обходити стандарти і стереотипи, натомість шукати нове, суттєве;
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людина гармонійна і багатогранна, мудрий наставник, адже служила гідним прикладом для наслідування; висококваліфікований педагог-науковець, який
демонстрував творчий підхід у підготовці фахівців,
успішно впроваджувала новаторські ідеї у формування змісту освіти і виховання, запроваджувала високі
європейські стандарти на національну науково-освітню основу [1, с. 46].
На думку Зої Володимирівни Макарчук, директора Рівненської гуманітарної гімназії, та Віри Григорівни Ординської, заступника директора з наукової
роботи цього закладу, «Тамара Дмитрівна Дем’янюк –
працелюбна, конструктивна особистість, висококомпетентний фахівець, справжній інтелігент нової
доби; приклад цілеспрямованої творчої праці, інтелігентності, моральної цілісності, чесності у ставленні
до людей. Своїми ідеями, позиціями, прагненнями,
проектами, змістом діяльності вона відповідає на запити часу і випереджає його поведінкою і вчинками
на кожному етапі своєї життєтворчості, є зразком науковості й моральності для педагогів» [1, с. 47].
Галина Федорівна Вознюк, начальник відділу освіти Дубенської районної державної адміністрації, та Наталія Леонідівна Мельникова, завідувачка методичного
кабінету цього закладу, зазначають, що Тамара Дмитрівна – це «Особистість, Людина, Педагог, Учений,
по-іншому – взірець для наслідування» [1, с. 50].
Завідувачка методичним кабінетом відділу освіти
Березнівської районної державної адміністрації Лідія
Степанівна Мельничук виокремлює у науково-педагогічному портреті Т. Дем’янюк «наукове, новаторське

розуміння надзвичайно великої ролі освіти та виховання майбутніх поколінь, толерантність і гуманність,
турботу про тих, хто працює на освітянській ниві й
сповна віддається улюбленій справі» [1, с. 51].
Софія Олександрівна Шидловська, завідувачка
методичним кабінетом відділу освіти і виховання Володимирецької райдержадміністрації, Світлана Євгенівна Дуляницька, директор Володимирецької ЗОШ
І – ІІІ ступенів, Наталія Валеріївна Сакова, заступник
директора цього закладу, зі свого боку зазначають:
«У її особі ми завжди бачили сучасного вченого, невтомного працелюба, мудрого наставника, творчого
організатора. Своєю працею вона утверджувала багату і вагому гармонійність: вишуканий інтелект, патріотичний обов’язок, невичерпну енергійність, педагогічний оптимізм, творчий неспокій, а ще – високу
інтелігентність, людяність, витончену делікатність.
Її авторитет – це творіння розуму й душі, вміння
утвердити серед педагогів глибоку повагу до своїх ідеалів, принципів, переконань. Її діяльність –
це життя наукової думки, вміння викликати в інших жадобу до знань через самоосвіту. Педагогічні
новаторські переконання Тамари Дмитрівни стали
переконаннями багатьох освітян тому, адже наука
опромінюється її особистими думками, позиціями і
роздумами» [1, с. 53].
Зважаючи на наведені вище характеристики видатного педагога й ученої Тамари Дмитрівни Дем’янюк, нами було виокремлено основні риси її характеру, що склали основу її науково-педагогічного
портрета (див. рис.).

Рис. Основні риси характеру Т. Дем’янюк
Отже, науково-педагогічний портрет Т. Дем’янюк у багатьох чинниках є свідченням досягнення
професійних вершин, які можуть слугувати ідеальним образом для нинішніх та майбутніх поколінь педагогів і науковців.
Висновки. Таким чином, на основі спогадів колег, однодумців, учнів, рідних нами було представлено науково-педагогічний портрет ученої, дослідниці
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та науковця Тамари Дмитрівни Дем’янюк. Базуючись
на виокремлених характеристиках та зважаючи на
риси характеру, можемо впевнено стверджувати, що,
будучи знаковим, високоосвіченим, професійним, інноваційним, креативним, високоморальним науковцем
і педагогом, її науково-педагогічна діяльність, ідеї і погляди не лише не втратили свого значення, а є справжнім дороговказом для майбутніх поколінь педагогів.
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ПЕДАГОГІЧНІ НОВАЦІЇ
ЙОСИФА ДЕ КАЛАСАНСА (1557–1648)
ЯК «СОЦІАЛЬНА РЕФОРМА»
РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ
У статті окреслено педагогічні набутки Йосифа де Каласанса – засновника першої в Європі безкоштовної школи для дітей із найбідніших прошарків
населення. З’ясовано, що це поклало початок й визначило головну мету діяльності римо-католицького чернечого ордену піарів. Виявлено, що постання
розгалуженої мережі піарських шкіл стало спробою
здійснення своєрідної соціальної реформи, покликаної
не лише подолати елементарну неосвіченість народних мас, але й надати їм можливість подбати про
гідне життя.
Ключові слова: Йосиф де Каласанс, безкоштовна школа, орден піарів, педагогічні новації, соціальна
реформа, ранньомодерна доба.
© Шеретюк Р., Стоколос Н., 2019

В статье обозначены педагогические достижения
Иосифа де Каласанса – основателя первой в Европе
бесплатной школы для детей из беднейших слоев населения. Выяснено, что это положило начало и определило главную цель деятельности римско-католического
монашеского ордена пиаров. Выявлено, что возникновение разветвленной сети пиарских школ стало попыткой осуществления своеобразной социальной реформы,
призванной не только преодолеть элементарную необразованность народных масс, но и представить им
возможность позаботиться о достойной жизни.
Ключевые слова: Иосиф де Каласанс, бесплатная школа, орден пиаров, педагогические новации, сициальная реформа, раннемодерная эпоха.
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The article outlines the pedagogical achievements of
Joseph de Calasanz – the founder of the first, in Europe,
free school for children from the poorest layers of the
population. It was discovered that it became the beginning and determined the main goal of the activity of the
Roman Catholic monastic order of Piarists. It was found
that the emergence of an extensive network of Piarists
schools became a kind of reaction to those socio-political
challenges, that were inherent Western Europe during the
epoch of Counter-Reformation, in particular the need of
renewal of the Roman Catholic Church, strengthening its
position by gaining confidence in existing and potential
adepts, and also creating the morality of its clergy and
laymen. The pedagogical activity of Joseph de Calasanz
became an attempt to make a peculiar social reform, intended not only to overcome the elementary ignorance of
the masses, but also to give them an opportunity to take
care of a decent life. Joseph de Calasanz developed and
implemented in life his own educational concept, according to which the purpose of a true teacher was not only
in mental, but also in moral development of pupils, what
could be achieved only with providing the respectful attitude towards them. A special role in implementation
of this educational concept was assigned to the teacher,
who must love children endlessly , honor their dignity,
limit punishment, and be a good example for them. It was
summarized, that pedagogical innovations of Joseph de
Calasanz deserve a comprehensive and detailed study,
popularization, since they can serve as a source for inspiration and encourage the appropriate use today. It is,
in particular, about the practice of individual approach
to each student, fostering not only his knowledge and
educational skills, but also proper moral development.
Educational system, proposed by Roman Catholic monks
of the monastic order of Piarists 400 years ago and practiced by them, is not anachronistic, because the postulates laid in its foundation have not lost their relevance
to this day. On authors’ belief, their realization in modern
Ukrainian educational space would help optimize it, because it would make it possible to bring up a pupil as a
decent, self-sufficient, intellectual, patriotic personality.
Key words: Joseph de Calasanz, free school, the Order of Piarists, pedagogical innovations, social reform,
early modern period.
Постановка проблеми. В історії європейської
освіти ХVІІ – ХVІІІ ст. римо-католицький чернечий
орден піарів посідає особливе місце. Щоправда він,
як і постать його засновника та пожиттєвого генерала Йосифа де Каласанса, котрий здійснив визначальний вплив на характер, структуру та наступну його
діяльність, нині в Україні є малознаним явищем,
а його заслуги перед педагогікою – належно не оціненими. У цьому контексті зарубіжна історіографія
має значний масив напрацювань. Так, сучасний іспанський дослідник Йозеф Доменех і Міра пише про
те, що Йосиф де Каласанс був однією з найбільш
значимих постатей в усій історії науки і називає
його «едукаційним (освітнім) гігантом». Порівнюючи його освітні інновації та здобутки з педагогічною
спадщиною Яна Амоса Коменського, він стверджує:
якщо Коменський був вихователем протестантської
Європи, то Каласанса слід вважати вихователем
Європи католицької [17, c. 15–16]. Згідно з іншим
висловлюванням, Йосиф де Каласанс є «найбільшим
святим серед педагогів і найбільшим педагогом серед
святих» [13].
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Аналіз наукових досліджень і публікацій.
Висвітленню питання педагогічної спадщини Йосифа де Каласанса неабияку увагу приділили польські науковці, зокрема Я. Буба, Б. Голєк, Й. Матрас,
С. Можджен, А. Пітала, Й. Рихліцький, Б. Соболевська-Стрельчак, Я. Тарашкевич та ін. Однак в українській історіографії відсутнє комплексне ґрунтовне
дослідження ролі та місця Йосифа де Каласанса в історії європейської педагогіки, що спонукало авторів
звернутися до студіювання вказаної теми.
Мета статті полягає в аналізі сутності педагогічних новацій Йосифа де Каласанса в контексті суспільно-політичних викликів Західної Європи ранньомодерної доби.
Виклад основного матеріалу. Йосиф де Каласанс (інші варіанти – Йосиф Каласанський, Йосиф
Каласанкцій, Хосе де Каласанс, ісп. Jose de Calasanz,
лат. Josephus Calasanctius) народився 11 вересня 1557
р. у замку Каласанса поблизу м. Перальта-де-ла-Саль
в Арагоні (Північна Іспанія). Він був наймолодшим із
восьми дітей дона Педро Каласанса і доньї Марії Гастон. Батько Йосифа був ковалем, а матір – домогосподаркою. Саме вона стала для нього взірцем побожності. Біографи Йосифа де Каласанса небезпідставно
припускають, що атмосфера батьківського дому, а
також гірська місцевість та пов’язана з нею суворість
життя визначально вплинули на формування його характеру. За висловлюванням генерала ордену піарів
Ісуса Марії Лецея, «… у Перальті в кузні родини Каласансів сформувалася залізна індивідуальність найменшого її члена. Йосиф мав індивідуальність тверду, як скеля, був як одна велика гранітна брила, але
гарно вирізьблена Божим долотом» [9, c. 24].
Отримавши ґрунтовну початкову освіту, Йосиф де Каласанс навчався в освітніх закладах міст
Перальта й Естаділья, а також вивчав філософію та
юриспруденцію у Лериді, де й отримав ступінь доктора юриспруденції. Пізніше з відзнакою закінчив
теологічні курси у Валенсії і Алькала-де-Енаресе.
Після закінчення студій у Барселоні отримав ступінь
доктора теології. Мав намір одружитися, однак після
важкої хвороби вирішив присвятити своє життя Богу.
Зрештою 17 грудня 1583 р. єпископ Урхеля Уго Амбросе де Монкада рукоположив Йосифа де Каласанса
у сан священника.
У 1592 р. він переїхав до Риму, де став помічником кардинала Маркантоніо ІV Колонна. Тут розгорнув активну благодійну або, висловлюючись сучасною дефініцією, волонтерську діяльність, працюючи
у в’язницях, лікарнях та притулках. Так, зокрема,
відомо, що під час епідемії чуми 1595 р. Йосиф де
Каласанс доглядав за хворими. Оскільки тоді йому
вповні відкрився страшний світ масової дитячої вбогості, неуцтва та злочинності, то саме під враженням
від побаченого головною справою свого життя він
визначив навчання і виховання дітей із бідних сімей.
Це підштовхнуло його до думки про необхідність
відкриття безкоштовної народної школи. Із приводу
цього Йосиф де Каласанс писав: «Це найблагородніша місія і джерело великих заслуг – присвятити себе
вихованню дітей, особливо бідних, щоб допомогти їм
досягнути вічного життя» [3].
Незабаром у нього виникла можливість реалізувати цей свій задум. У квітні 1597 р. Йосиф де Каласанс
випадково опинився в маленькій парафії святої Доротеї в Трафставері – найбіднішого району Риму, де
її настоятель Дон Антоніо Брандіні проводив заняття
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в недільній школі. Каласанс попросив надати йому
приміщення для облаштування безкоштовної школи
для дітей із бідних родин. Зауважимо, що тоді йому
вдалося домовитися про це не лише з настоятелем
парафії, але й двома священниками, а також кількома
світськими вчителями. Так, у листопаді 1597 р. постала
перша в Європі безкоштовна публічна школа, що була
заснована саме Йосифом де Каласансом [6, c. 135].
У піарській школі дітей навчали читанню, письму, лічби та початків латини. Її вихованці походили з
різних суспільних верств, однак більшість із них належала до найбідніших прошарків населення. Саме
тому, крім безоплатного навчання, у цій школі вони
забезпечувалися також письмовим приладдям, одягом та їжею. Тому, по суті, їх брали ледь не на повне
матеріальне забезпечення [10, c. 320]. Наголосимо й
на тому, що Й. де Каласанс не робив різниці між дітьми католицького та протестантського віросповідання,
водночас він «залюбки відкривав двері своєї школи
для дітей убогих іудеїв, ставлячись до всіх них з однаковою любов’ю» [14, c. 27]. У цьому контексті доречно
буде навести твердження польського дослідника Яна
Буби про те, що «Каласанс щасливо уникнув школи з
подвійною плямою дискримінації: тільки елементарна
і тільки для вбогих, щоб не додати і третього, тільки
для католиків… Він хотів учити всіх дітей і виховувати
їх згідно з Ісусовим посланням: «Навчіть всі народи,
хрестячи їх» (Мт. 28, 19–20)» [5, c. 16].
Й. де Каласанс уважав школу суспільною інституцією, яка водночас із подоланням елементарної неосвіченості учнів повинна була дбати про їхній моральний розвиток. Твердження «якщо від найменших
років будете виховувати дітей у побожності та науці,
то безсумнівно можна буде сподіватися на щасливий
перебіг усього їхнього життя» стало лейтмотивом педагогічної діяльності його послідовників [7].
До цього варто додати, що засади навчально-виховної праці Йосифа де Каласанса стали своєрідною
реакцією на ті суспільно-політичні виклики, які були
притаманні Західній Європі доби Контрреформації,
зокрема потребі оновлення Римо-Католицької Церкви, зміцнення її позицій шляхом набуття довіри в
наявних та потенційних адептів, а також уморальнення повсякдення її кліру та мирян. Так, за словами
польського дослідника Йосифа Тарнавського, «педагогічний експеримент» засновника ордену піарів
був «відповіддю на тодішню ситуацію в суспільстві.
Велич Каласанса полягала в тому, що якщо інші ігнорували потреби освіти всіх соціальних верств, він
єдиний зважився протидіяти духовній та інтелектуальній убогості. Його педагогічна думка буде еволюціонувати й виростати з конкретних шкільних ситуацій, із життєвої практики» [6, c. 139].
Таким чином, геніальність інтуїції Йосифа де Каласанса полягала в тому, що саме в загальнодоступній,
обов’язковій і безкоштовній школі він побачив потенціал здійснення своєрідної соціальної реформи, тобто
шанс для молодих людей із бідних сімей подбати про
власне матеріальне забезпечення і загалом про гідне
життя. Однак його ідея в контексті реалій того часу
була не тільки новаторською, а й революційною. Саме
тому, як зауважує з цього приводу польський дослідник Едвард Кришцяк, хоча Йосиф де Каласанс творив
безсумнівно нову якість, проте був звинувачений у
збуренні тогочасного суспільного ладу [6, c. 135–136].
Отже, хоча в той час майже ніхто не підтримував і
не поділяв його поглядів щодо потреби та можливості

організації безкоштовної народної освіти, йому все ж
вдалося створити мережу шкіл, де учнів навчали латини, рідної мови, математики та низки природничих
наук. Цим освітнім установам Йосиф де Каласанс дав
назву «благочестиві школи» (scuole pie), а товариство
(згодом і чернечий орден), яке займалося навчанням
і вихованням дітей, відповідно стали називати орденом піарів. Основною метою його діяльності було
забезпечення юнаків безкоштовним навчанням і його
належна підготовка до свідомої участі у християнському житті. Саме тому гаслом римо-католицького
чернечого ордену піарів став вислів «Pietas et Litterae» («Благочестя та Освіта»).
Через декілька років при церкві святої Доротеї
у Трафставері з однодумців Йосифа де Каласанса
постало братство, затверджене 1602 р. Папою Климентом VІІІ. 6 березня 1617 р. воно отримало статус
чернечої конгрегації, що була затверджена Папою
Павлом V [8, c. 167–181]. 18 листопада 1621 р. відповідним розпорядженням Папи Григорія ХV вона
набула статусу чернечого ордену [8, c. 183–185],
а 31 січня 1622 р. він схвалив його статут [15].
Так постав римо-католицький чернечий «Орден
Духовних Регулярних Убогих Матері Божої Благочестивих Шкіл» (лат. Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum), або Орден піарів
(піаристів). Головний вектор його діяльності полягав
у навчанні та вихованні дітей і юнацтва. Саме тому,
крім трьох традиційних для католицького чернецтва
обітниць (безшлюбності, бідності та послуху), піари
давали ще й четверту – присвятити своє життя справі
безкоштовного навчання і виховання дітей. Йосиф де
Каласанс під іменем Йосиф Богоматері став першим
верховним генералом ордену піарів, призначеним
спочатку на 9 років, а з 1632 р. – пожиттєво.
Польський дослідник Йосиф Матрас акцентує
увагу на тому, що Йосиф де Каласанс був засновником першого римо-католицького чернечого ордену,
діяльність якого зосереджувалася безпосередньо на
навчанні. За його словами, бенедиктинці, домініканці, єзуїти та інші чернечі ордени також багато займалися освітньою роботою, однак жоден із них не був
створений із конкретною метою навчання дітей, зокрема вбогих [9, c. 29]. Із цього приводу засновник
ордену піарів Йосиф де Каласанс висловлювався так:
«…виховання дітей є більшою заслугою ніж виховання дорослих. Дорослі мають багато орденів, які їм
допомагають, а діти мають тільки наш орден» [11].
Упродовж нетривалого часу освітні осередки цього ордену набули неабиякого поширення не
лише в Італії, але й далеко за її межами. Так, після
Риму численні піарські школи були засновані у містах Фраскаті (1616 р.), Нарні (1618 р.), Ментані
(1618 р.), Бурго (1619 р.), Моріконі (1620 р.), Магліано
(1620 р.), Норчії (1621 р.), Фанано (1621 р.), Савоні
(1622 р.), Паверано (1624 р.), Генуї (1625 р.), Неаполі (1626 р.), а у 1630 р. – у Флоренції [4, c. 512].
Уже 1631 р. перша «благочестива школа» з’явилася в
Моравії у м. Мікулов, а у 1642 р. піари відкрили свої
освітні заклади в Польщі.
Одним із чинників такого динамічного зростання мережі освітніх установ ордену піарів у Європі
була гуманістична основа їхнього навчально-виховного процесу. З цього приводу наголосимо, що
на формування педагогічних поглядів і навчально-виховної системи «благочестивих шкіл» Йосифа де Каласанса потужний вплив справили студії
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кардинала Сільвіо Антоніано (1540 – 1603 рр.) – тогочасного авторитетного вченого в галузі християнської
педагогіки, трактат якого під назвою «Dell’educazione
cristiana dei figlioli» («Про християнське виховання
дітей») й нині займає одне з чільних місць серед класичних праць із католицької педагогіки.
Отже, ґрунтуючись саме на засадах християнської педагогіки Сільвіо Антоніано, Йосиф де Каласанс розробляв та запроваджував у життя власну
навчально-виховну концепцію. Зокрема він наголошував, що мета справжнього вчителя – не лише розумовий, але й моральний розвиток учнів, що може
бути досягнутий лише за умови шанобливого ставлення до них. Саме тому значимою рисою навчально-виховної системи піарів стала рішуча відмова від
фізичних покарань. Йосиф де Каласанс дотримувався
думки, що коли учень зблизиться зі своїм учителем,
полюбить його, тоді покарання стане непотрібним.
Саме тому в освітньо-виховному процесі однодумці
та послідовники Йосифа де Каласанса, не застосовуючи покарань, активно використовували заохочення і
винагороди. З цього приводу наголосимо на тому, що
відсутність суворої дисципліни в піарських школах
робила їх більш привабливими в порівнянні з єзуїтськими колегіумами. Саме тому єзуїти нерідко намагалися перешкодити поширенню піарських освітніх
закладів, вбачаючи в них своїх конкурентів [2].
Особливу роль у реалізації принципів освітньо-виховної програми Й. де Каласанса відігравав учитель,
котрий у стінах піарської школи виконував водночас
функції як наставника, так і вихователя. До нього
висувалася вимога «… так викладати, щоб учні не з
примусу, але з переконання брали активну участь у
навчанні» [16, c. 166]. З огляду на це, кандидати на посаду вчителя піарського навчального закладу спочатку
проходили жорсткий відбір, а потім – спеціальну педагогічну підготовку в учительській семінарії, студіюючи теоретичні і практичні курси, необхідні для наступної викладацької діяльності. Найздібнішим із них
уможливлювали продовження навчання за кордоном.
Так, одним зі свідчень перманентного контролю за високим рівнем викладання в піарських школах, а отже,
й професіоналізму їхніх викладачів, стало відповідне
рішення Генеральної капітули ордену від 1683 р. Згідно з ним термін професорських студій для кандидатів
на посади вчителів мав тривати чотири роки, під час
яких вони опановували дворічний курс гуманістичних
наук, а також дворічний курс філософії. Зазначимо, що
на останньому майбутні вчителі проходили обов’язкову педагогічну практику, метою якої було виявлення
їхніх педагогічних здібностей [12, c. 393].
Аналізуючи навчально-виховну методику піарських шкіл, польська дослідниця Беата Соболевська-Стрельчак пише про те, що «вчитель у благочестивій школі Каласанса повинен був бути не суддею
чи тираном, а турботливим батьком, котрий своєю
працею мав прищеплювати вихованцям любов до
Бога і людей» [16, c. 165]. Порівнюючи педагогічні
принципи єзуїтського та піарського шкільництва,
вона дійшла висновку, що коли вчитель-єзуїт навчав
своїх вихованців у суворій відповідності з принципами «Ratio Studiorum», то вчитель-піар був зорієнтований виконувати свою роботу на нетипових для того
часу педагогічних засадах, будучи впевненим, що
повинен безмежно любити дітей, шанувати їхню гідність, обмежувати покарання, а самому бути добрим
прикладом для них [16, c. 165].
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На середину ХVІІ ст. орден піарів нараховував
6 провінцій, 37 монастирів із більше ніж 500-а ченцями
[1]. Часом найвищого піднесення і популярності ордену піарів стала середина ХVІІІ ст. Цьому сприяли, зокрема, спеціальні булли Папи Римського Климента ХІІ,
датовані 1731 і 1733 рр., згідно з якими піарам надавалося право викладати основні науки в усьому світі. На
кінець ХVІІІ ст. піари опікувалися вже понад 170-а школами в Італії, а також у Центральній і Східній Європі.
Йосиф де Каласанс помер 25 серпня 1648 р. і був
похований у головному вівтарі церкви святого Пантелеймона в Римі. Через сто років, 7 серпня 1748 р.,
Папа Римський Бенедикт ХІV його беатифікував, тобто зарахував до лику блаженних, а 16 липня 1767 р. за
Папи Климента ХІІІ він був канонізований. 13 серпня
1948 р. у бреве «Providentissimus Deus» Папа Пій ХІІ
проголосив святого Йосифа де Каласанса «небесним
покровителем» християнських шкіл і християнської
освіти в усьому світі [5, c. 15]. Одним із виявів вшанування цього святого є, зокрема, щорічне відзначення на
його батьківщині в Іспанії Дня вчителя, що припадає на
27 листопада. Це свято було запроваджене саме на честь
засновника першої в Європі безкоштовної початкової
християнської школи – святого Йосифа де Каласанса.
Нині його ім’я носить Педагогічний інститут наукових досліджень, педагогічний факультет Університету в Саламанці, Інститут виховних наук у Мадриді
(ICCE), а також чимала кількість закладів освіти різного рівня в Іспанії, Італії, Колумбії та інших країнах
світу [11].
Орден піарів діє на 5 континентах у країнах із різним устроєм і політичним ладом. Так, 24,17 % його
осередків знаходиться в містах із кількістю населення менше 25-и тисяч осіб; 20,23 % функціонує в сільськогосподарських регіонах, а 52,91 % – у країнах із
низьким рівнем економічного розвитку. Отже, зважаючи на наведені статистичні дані Генеральної курії
ордену піарів у Римі, сучасні послідовники святого
Йосифа де Каласанса продовжують втілювати в життя провідні засади його вчення, а саме – допомагати
дітям і молоді з переважно малозабезпечених верств
населення [6, c. 137–138].
Висновки. Таким чином, заснування Йосифом де
Каласансом у 1597 р. першої в Європі безкоштовної
школи для дітей із найбідніших прошарків населення
стало спробою здійснення своєрідної соціальної реформи – надання шансу тим, хто цього потребує, подбати про власне матеріальне забезпечення і загалом
про гідне життя.
Педагогічні новації Йосифа де Каласанса заслуговують на всебічне й докладне вивчення та популяризацію, оскільки можуть служити джерелом для
інспірацій, тобто спонукати до відповідного застосування нині. Мова йде, зокрема, про практику індивідуального підходу до кожного учня, плекання не
лише його знань та освітніх навичок, але й належного морального розвитку.
Є підстави для твердження, що навчально-виховна система, запропонована 400 років тому ченцями
римо-католицького чернечого ордену піарів та практикована ними, не є анахронічною, оскільки постулати, покладені в її основу, не втратили своєї актуальності й донині. На наше переконання, їхня реалізація
в сучасному вітчизняному освітньому просторі сприяла б його оптимізації, оскільки уможливила б виховання учня – гідної, самодостатньої, інтелектуальної,
патріотичної особистості.

НОВА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА. 2019. № 4 (100)
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Иосиф де Каласанс: биография. URL: http://
www.people.su/45813 (дата звернення: 10.11.2015).
2. Пиары в Лиде // Город Лида. URL: https://1lida.
org/article/a-68.html (дата звернення: 23.11.2015).
3. Св. Иосиф Каласанс, священник // Радио Ватикана. URL: http://ru.radiovaticana.va/news/2015/08/25/25_
B8/1167396 (дата звернення: 18.11.2015).
4. Buba J. O założeniach organizacyjnych pierwszych szkół pijarskich w Italii i w Polsce w XVII wieku /
J. Buba // Kultura i literatura dawnej Polski. – Warszawa :
Państw. Wydawn. Naukowe, 1967. – S. 489–532.
5. Buba J. Założyciel pijarów – «znaki czasu» / J.
Buba // Pijarzy w kulturze dawnej Polski: ludzie i zagadnienia: praca zbiorowa. – Kraków : Polska Prowincja XX
Pijarów, 1982. – S. 15–21.
6. Gołek B. Pedagogia pijarów [Zakonu Kleryków
Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych] /
B. Gołek // Pedagogie katolickich zgromadeń zakonnych:
historia i współczesność. T. 1. Redakcja naukowa Janina
Kostkiewicz. – Kraków : Impuls, 2012. – S. 133–161.
7. Gołek B. Współczezny wymiar pijarskiego
dzieła wychowawczego. URL: http://www.pedkat.pl/
images/czasopisma/pk11/PK11a08.pdf (дата звернення:
18.08.2016).
8. López S. Dokumenty św. Józefa Kalasancjusza /
S. López. – Kraków : Polska Prowincja Zakonu Pijarów,
Wydawnictwo eSPe, 2007. – 410 s.
9. Matras J. О. SP. Historia życia św. Józefa Kalasancjusza / J. Matras // Życie oddane wychowaniu: Św. Józef
Kalasancusz 1557 – 1648: jubileusz 450. rocznicy urodzin
Założyciela pijarów. – Kraków : Polska Prowincja Zakonu
Pijarów, Wydawnictwo eSPe, 2008. – S. 22–33.

УДК 378:373.3(477/437.6)
DOI: 10.37026/2520-6427-2019-100-4-19-24

10. Możdżen S. I. Historia wychowania do 1795 / S. I. Możdżen. – Kielce : Wydawnictwo Diecezjalne, 2005. – 431 s.
11. Pedagogika Pijarska // Polska Prowincja Zakonu
Pijarów. URL: http://www.pijarzy.pl/zalozyciel/pedagogika_pijarska/patron_uczniow_i_nauczycieli_d6857_
pol.html (дата звернення: 12.08.2016).
12. Pitala A. ks. Pijarskie zakłady kształcenia nauczycieli
w dawnej Polsce – profesoria A. Pitala // Wkład pijarów do
nauki i kultury w Polsce XVII – XIX wieku / рod red. nauk.
Ireny Stasiewicz-Jasiukowej. – Warszawa ; Kraków : Zakład
Historii Nauk Społecznych Instytutu Historii Nauki, Oświaty i
Techniki PAN: Polska Prowincja Pijarów, 1993. – S. 391–408.
13. Pijarzy // Zycie Zakonne: Serwis informacyjny
konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich w
Polsce. URL: http://www.zyciezakonne.pl/informator/
zakony-meskie/pijarzy-355/ (дата звернення: 07.08.2016).
14. Rychlicki J. Pedagogika Św. Józefa Kalasancjusza // J. Rychlicki / Pijarzy w kulturze dawnej Polski:
ludzie i zagadnienia: praca zbiorowa. – Kraków : Polska
Prowincja XX Pijarów, 1982. – S. 22–39.
15. Saint Joseph Calasanz // Annus lubilaei Scholarum Piarum. URL: http://scolopi.org/en/calasanz/ (дата
звернення: 18.11.2015).
16. Sobolewska-Strzelczak B. Początki szkolnictwa
Pijarskiego. Inspiracje dla współczesnej teorii i praktyki
pedagogicznej / B.Sobolewska-Strzelczak // Perspektiva.
Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne. – 2013. –
№ 2 (23). – S. 159–168.
17. Taraszkiewicz J. Pierwsze stulecie zakonu pijarów na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów
(1642 – 1740) / J. Taraszkiewicz. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015. – 362 s.
Дата надходження до редакції: 28.10.2019 р.

Марія ЮЗИК,
аспірантка кафедри педагогіки
Національного університету біоресурсів
і природокористування України, м. Київ

РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
УКРАЇНИ ТА СЛОВАЧЧИНИ
У статті окреслено сутність та особливості педагогічної майстерності у процесі підготовки
майбутніх учителів початкової школи. Зроблено порівняльний аналіз особливостей вступної педагогічної практики, яку проходять студенти на базі закладів освіти в Україні та Словаччині.
Ключові слова: вчитель початкової школи, ключові компетентності, факультетська школа, педагогічна практика, педагогічна майстерність, портфоліо, креативність.
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В статье обозначены сущность и особенности
педагогического мастерства в процессе подготовки
будущих учителей начальной школы. Сделан сравнительный анализ особенностей вступительной педагогической практики, которую проходят студенты
на базе учебных заведений в Украине и Словакии.
Ключевые слова: учитель начальной школы, ключевые компетентности, факультетская школа, педагогическая практика, педагогическое мастерство,
портфолио, креативность.
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The research requires careful study and identification of the peculiarities of the preparation and formation
of key competencies of future primary school teachers in
the vocational training of Slovakia and Ukraine. In the
context of the development of key competences for pupils,
the primary education teacher is a key personality. The
change of the role of elementary school teacher in the duties of which was previously tasked to solve, manage, explain, control, today - to motivate, activate, help, advise,
coordinate, diagnose, create a favorable atmosphere is
analyzed. The question of the formation of key competences is considered as one of the key goals of learning
in today’s fast-paced world is the preparation of a person for life-long learning. It has been proved that every
faculty preparing future teachers should have a faculty
school where students go through pedagogical practice,
and teachers experimentally introduce new ideas, implement pedagogical research and so on. The purpose of the
modern elementary school teacher is to develop a person
capable of life-giving and self-realization in the new rapidly changing conditions, emerging as a change in social
life and consciousness. In solving these problems, a key
role is assigned to the elementary school teacher, who
today needs to take a fresh look at his work, including the
construction of the lesson, the form of its conduct, as well
as to learn new methods of teaching younger students.
The basics of teachers’ pedagogical skills development are highlighted, the UNESCO document is mentioned, which first of all emphasizes the change of the
teacher’s role, in particular, it is stated that teachers who
start their pedagogical activity should duly accept the
fact that pedagogical improvement is not only a mandatory process and permanent, but one that will last
throughout their professional career. Key Competencies
are based on the European Key Competence Framework,
with an emphasis on the values and needs of our school
system. The acquisition of key competences represents a
long and complex process that begins already during the
pre-primary education period, then continues in primary
and secondary education.
Key words: elementary school teacher, key competencies, faculty school, pedagogical practice, pedagogical skill, portfolio, creativity.
Актуальність. Завдання, які ставить перед сучасною освітою суспільство, вимагають зміни позиції вчителя. Якщо ще вчора на нього було покладено
завдання вирішувати, керувати, пояснювати, контролювати, то сьогодні – мотивувати, активізувати, допомагати, радити, координувати, діагностувати, створювати сприятливу атмосферу, розвиваючи таким
чином особистість учнів. Учитель повинен розуміти
процес онтогенетичного розвитку дитини, її навчання та особистісного становлення, знати, як дидактично пов’язати навчання з віковими та індивідуальними особливостями учнів. При цьому особлива увага
зосереджується на інтерперсональних компетенціях
вчителя (тобто його вмінні створювати в колективі
соціоемоційну атмосферу, підтримувати позитивні
інтерперсональні відносини з дітьми, емпатію, комунікативні навички, вміння працювати в групі) та
«себерефлексії» – вмінні аналізувати та оцінювати
власну педагогічну діяльність, особисте ставлення до
дітей, проектувати і реалізувати особистісні зміни та
саморозвиток [2, с. 314].
Таким чином, формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя початкової школи
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розпочинається під час навчання у закладі вищої
освіти і триває впродовж усього життя.
Виклад основного матеріалу. Питання формування педагогічної майстерності вчителів, зокрема і
тих, що викладають у початкових класах, розглядали
чимало дослідників і науковців, як-от: Й. Ватутуха,
Р. Дітртова, Ю. Івановічова, Б. Касачова, З. Колларікова, Б. Косова, Д. Коструб, Б. Мурінова, М. Пішова,
Л. Подлахова, С. Покривчакова, Е. Северіні, Н. Теличко, І. Турек, О. Шимонік та ін.
Так, О. Шимонік звертає увагу на переважання
теоретичної підготовки означеної категорії студентів
над практичною. Б. Мурінова характеризує розвиток
комунікативних компетентностей студентів – майбутніх учителів початкових класів. Ю. Івановічова
окреслює стан та перспективи підготовки студентів
у закладах вищої освіти до майбутньої професійної
діяльності, роблячи акцент на педагогічну практику. Н. Теличко зауважує, що до підготовки вчителя
початкової ланки нині слід підходити по-новому,
адже сьогодення диктує нові «вимоги до формування у майбутніх педагогів високого рівня професійної
психолого-педагогічної підготовки, вміння творчо
працювати на ниві навчання і виховання молодших
школярів, самостійно приймати науково-обґрунтовані, своєчасні та правильні рішення, виявляючи зразки
педагогічної майстерності» [5, с. 7].
Мета статті – окреслити сутність та особливості
педагогічної майстерності у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи; порівняти особливості вступної педагогічної практики, яку проходять
студенти на базі закладів освіти в Україні та Словаччині.
Виклад основного матеріалу. Розвиток особистості, здатної до життєтворчості та самореалізації в
нових швидкозмінюваних умовах постає як зміна в
суспільному житті та свідомості. Адже сьогодні народжується нова школа, в якій учень зможе повноцінно жити, проектувати своє майбутнє, свій життєвий
шлях, проявляючи власні здібності та можливості,
маючи бажання до самовдосконалення, самоосвіти
та самовиховання [4].
Місія сучасного вчителя і школи – навчити дітей
бути гнучкими до змін, легко адаптуватися і вміти
навчатися впродовж усього життя. Щоб це вдалося,
щоб виховати креативного і творчого учня, вчителеві
самому треба бути зразком, уміти мотивувати дітей
до розвитку, до знань, до пізнання світу.
У вирішенні означених проблем ключову роль
відведено саме вчителеві початкових класів, якому
сьогодні необхідно по-новому подивитися на свою
роботу, зокрема на побудову уроку, форми його проведення, а також засвоїти нові методи роботи з молодшими школярами [7, с. 314].
Однією зі складових педагогічної майстерності
є креативність – продукт нового мислення, під яким
розуміємо творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових
ідей. У зв’язку з цим виокремлюють креативність
суб’єктивну (індивідуальну) та об’єктивну (суспільну). У нашому випадку зосередимося на суб’єктивній
креативності, яка передбачає наявність таких складових, як: швидкість – уміння швидко і легко відтворювати кількість психологічних продуктів, наприклад,
слів, думок, образів, символів; гнучкість – уміння
вирішувати різноманітні проблеми; оригінальність
– уміння створити щось незвичайне та своєрідне;

НОВА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА. 2019. № 4 (100)
чутливість – уміння побачити проблему та з розумінням підійти до її вирішення тощо [1, с. 104].
Креативність надзвичайно тісно пов’язана із
творчістю. Це – комплексний феномен, який має певні когнітивні, афективні, соціальні, біологічно-фізіологічні аспекти. Під творчістю, складовими якої є
оригінальність та активність, розуміють процес пошуку нових і необхідних (зокрема для особистості
зокрема та суспільства в цілому) продуктів і рішень.
Творчість учителів – це вміння по-особливому
підійти до виховання дітей та вирішення складних
педагогічних ситуацій, застосовуючи при цьому ініціативність, самостійність і новаторство, використовуючи нові методи та форми роботи, вдаючись до імпровізації [2, с. 151].
Однією із ключових цілей навчання в сучасному
глобалізованому світі є підготовка особистості до навчання впродовж життя. А це, як відомо, тісно пов’язане із формуванням ключових компетентностей. На
сьогодні, на жаль, ні в Україні, ні в Словаччині немає
самостійного предмета, який би був виключно спрямований на формування ключових компетентностей.
Уміння раціонально вчитися, ефективно шукати і
використовувати інформацію є важливими для учнів
початкової школи на наступному етапі їх навчання в
загальноосвітній школі. Означену проблематику, як
обов’язкову для всіх студентів – майбутніх педагогів,
на наше глибоке переконання, мають включити у свої
навчальні плани усі педагогічні факультети ЗВО.
Проаналізуємо, як до цього питання ставляться у
Словаччині.
Так, відповідно до статті 25 «Хартії вчителів»,
прийнятої ЮНЕСКО, майбутні вчителі, які вивчають
педагогічні дисципліни у закладах вищої освіти, повинні мати досвід викладання в школах, і цей досвід має бути підкріплений практичною підготовкою.
Означена вимога у більшості випадків у діяльності
словацьких учительських факультетів не дотримується. Зокрема, у підготовці вчителів вона досі відсутня.
При цьому керівництво закладів вищої освіти зазвичай формальне, а співпраця цих закладів між собою –
недостатня. Як наслідок – мотивація викладачів є
досить низькою (у зв’язку з недостатнім фінансуванням), а педагогічні дослідження зведені до мінімуму.
При цьому значна кількість викладачів ніколи не працювали в школі (а це – неприпустимо!), для якої готують кадри [6, с.126 ].
Іван Турек, вивчаючи сучасний стан післядипломної освіти в Словаччині як основу розвитку педагогічної майстерності вчителів, звертається до документа
ЮНЕСКО, в якому наголошується на зміні ролі вчителя, зокрема зазначається, що вчителі, які починають
свою педагогічну діяльність, як належне повинні прийняти той факт, що педагогічне вдосконалення – процес не лише обов’язковий і постійний, а й такий, що
триватиме впродовж усієї їхньої професійної кар’єри.
До основних принципів післядипломної освіти
вчителів відносять:
- безперервність, що забезпечується самоосвітньою діяльністю, а також набуттям нових знань і
вмінь на основі вивчення відповідних предметів;
- охоплення післядипломною освітою всіх без
винятку учасників процесу навчання та виховання, а
саме: вчителів, викладачів університетів, інспекторів
та інших педагогічних працівників;
- створення організованої структури системи післядипломної освіти вчителів із належним

фінансовим забезпеченням, яка б давала їм змогу
брати участь у різних формах педагогічного вдосконалення; у створенні означеної системи, формулюванні її цілей, змісту, досліджень мають брати участь
усі зацікавлені – зокрема учителі та директори шкіл
[6, с. 127].
У 1997 – 1999 роках словацькими науковцями
Туреком, Земаном та Якубцовою було проведено дослідження щодо ставлення словацьких педагогічних
працівників до власного професійного вдосконалення. У дослідженні взяло участь 1679 випадково обраних педагогічних працівників, які викладали в початкових, середніх та старших класах школи або так чи
інакше були дотичні до освітнього процесу.
На запитання «Як ви ставитеся до нинішньої ситуації в словацькій освіті?» опитані відповіли таким
чином:
- 70,1% – вважають теперішню ситуацію в освіті
надзвичайно складною, навіть набагато гіршою, ніж
вона була до листопада 1989 року;
- 93,5% – зауважують, що післядипломна освіта
надзвичайно потрібна (при цьому вчителі всіх типів
шкіл і всіх навчальних предметів вважають сучасну систему післядипломної освіти педагогічних працівників
гіршою, ніж вона була у Словаччині до 1989 року);
- 39,6% – переконані, що за сучасних умовах розвитку освіти будь-яке навчання та вдосконалення не
має сенсу;
- більше половини педагогів (і це викликає тривогу) не зацікавлені у подальшому вдосконаленні
власної педагогічної майстерності, адже головним
фактором цього є низька заробітна плата;
- 55,1% – основною причиною своєї відсутності
на заходах методично-педагогічних центрів та інших
інституцій, спрямованих на післядипломну освіту педагогічних працівників, вважають недостатню мотивацію (їх ніхто не мотивує до такої участі, а самі вони
цього не прагнуть). Стосовно інших причин такої
ситуації вони називають: недостатнє фінансування
(42,4%); низький рівень проведених заходів (25,1%);
організацію заходів у вільний від роботи час (16,7%);
небажання керівництва школи надати їм можливість відвідати означені заходи у робочий час (9,7%);
13,7% опитаних оцінили діяльність методично-педагогічних центрів позитивно, 49,9 % – нейтрально,
36,4 % – негативно [6, с. 128].
У Словаччині наявна проблема недостатньої
практичної підготовки випускників педагогічних
факультетів, що є наслідком їх недостатньої мобільності. Для прикладу, підготовка майбутніх учителів у
коледжах Німеччини вважається взірцевою в усьому
світі саме завдяки ґрунтовно продуманій та організованій педагогічній практиці студентів. До речі, у
передвоєнній Чехословаччині підготовка майбутніх
учителів була на високому рівні саме завдяки якісній
педагогічній практиці.
Відомо, що будь-які знання й уміння будуть
більш ефективними, якщо вони закріплені на практиці. Кожен факультет, який готує майбутніх педагогів,
повинен мати свою факультетську школу (на зразок
лікарських факультетів, які мають власні факультетські лікарні), де б студенти проходили педагогічну
практику, а викладачі експериментально впроваджували нові ідеї, реалізовували педагогічні дослідження
тощо. Факультетські школи повинні бути частиною
факультету, а їх організацію та діяльність слід передбачити законодавством.
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Учительська професія передбачає високі вимоги до всебічного розвитку майбутніх педагогів.
Наприклад, перебуваючи на педагогічній практиці,
майбутній учитель повинен вирішувати різноманітні
питання та проблеми, пов’язані насамперед зі спілкуванням з учнями, а також їхніми батьками. Зокрема, йдеться не про проблеми, пов’язані з учителькою
спеціалізацією, а передусім – суспільні, культурні,
мистецькі, адже хто, як не вчитель, покликаний брати
активну участь у культурно-суспільній діяльності.
Так, до навчального плану педагогічного факультету варто включити предмети, спрямовані на всебічний розвиток студентів. Сьогодні всі вчительські
факультети Словаччини мають лише один суспільний предмет – філософію. Які саме предмети необхідні – слід вирішувати на громадських слуханнях.
Зокрема, до таких предметів варто було б додати
обов’язкове вивчення двох іноземних мов (як одна
із вимог Європейського Союзу), а також інформаційно-комунікаційних технологій, які на сьогодні є невід’ємною складовою нашого життя і без оволодіння
якими неможливо уявити сучасну освічену людину.
Наприклад, щоб довести свої знання у володінні
комп’ютером, кожен студент, а також викладач закладу вищої освіти має скласти іспит на отримання «Європейської ліцензії на користування комп’ютером»
(ECDL – European Computer Driving Licence) – сертифікат, який дає змогу випускникам стати конкурентоздатними на ринку праці та підвищить їхні шанси у
пошуках роботи. На сьогодні в Словаччині дві тисячі
студентів і молодих викладачів завдяки національній
програмі «ІТ-Академія – Освіта ХХІ століття» мають
можливість отримати такий сертифікат безкоштовно
[6, с. 132].
Міжнародний сертифікат ECDL можна отримати
не лише з інформатики, а й з інших суміжних галузей, зокрема: 1) М2 – Основи роботи з комп’ютерами; 2) M3 – Обробка тексту; 3) M4 – Калькулятор
електронних таблиць; 4) M5 – Використання баз даних; 5) M6 – Презентація; 6) M7 – Основи роботи в
мережі Інтернет; 7) M9 – Робота з зображеннями та
графікою; 8) M12 – Безпека у використанні ІКТ. Тестування на отримання сертифіката проводитимуть
акредитовані центри, зокрема факультет менеджменту та інформатики Жилінського університету та Університет імені Павла Йозефа Шафарика в Кошицях.
У випадку значної зацікавленості студентів з інших
університетів, тестування проводитимуться у відповідному університеті [8].
Міріама Груба, яка надала нам інформацію про
педагогічну практику магістрів початкової освіти на
педагогічному факультеті в Університеті імені Амоса
Коменського в Братиславі, є керівником даної практики. Окреслимо деякі важливі моменти цієї практики.
Практика передбачає наявність щодня двох студентів в одному класі. Коли один студент проводить
урок, другий спостерігає за ним, записує свої спостереження в спеціальний «лист спостережень». Закріплений за студентом учитель здійснює аналіз його
навчальної діяльності за день, зосереджуючи основну увагу на трьох аспектах:
1) предмет навчальної програми;
2) дидактичний аспект навчального плану;
3) взаємодія у системах «студент – учитель» та
«студент – учень».
Завдання студента під час практики – створення
практичного портфоліо – низки необхідних документів
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(проект, різноманітні дидактичні матеріали, оригінальні матеріали, аналізи уроків, фотографії, нотатки, саморефлексія студента, пропозиції вчителя з
безперервного навчання студента та ін.), що підтверджують реалізацію його практичної, навчальної та
педагогічної діяльності.
Пропонуємо ознайомитися зі змістом та обов’язками студента в ході вступної педагогічної практики:
26.11. – 30.11. 2018 р.
- студенти знайомляться із середовищем початкової школи, розпорядком, правилами поводження
в класах (якщо такі є), викладачами, дидактичними
засобами та педагогічною документацією (журнал,
розклад, шкільні програми, тематичні навчальні плани тощо);
- основне завдання студентів упродовж першого
тижня практики – спостерігати за діяльністю вчителя,
записувати спостереження до «листа спостережень»;
- студенти не повинні бути пасивними, навпаки,
вони мають брати активну участь у навчальному процесі (за згодою вчителя), зокрема допомагати педагогу
в організації уроків, проведенні частини уроку тощо;
- студенти беруть участь в організаційних заходах, наприклад, слідкують за порядком у класі, допомагають учням у їдальні або роздягалці;
- на наступний тиждень студент отримує від
учителя тему уроку, який він має підготувати самостійно; з цією метою вчитель проводить для студента
короткий інструктаж, аби до 30.11 він міг оцінити виконане завдання;
- до портфоліо можна додати коротку характеристику школи, розклад занять, модель навчання,
інші педагогічні документи, записи спостережень,
аналізи уроків тощо.
3.12. – 7.12. 2018 р.
- на цьому тижні студент буде залучений до викладання одного уроку на день (студент/урок/день);
- до кожного уроку необхідно ґрунтовно підготуватися;
- під час проведення уроку першим студентом
другий присутній студент буде спостерігати за його
діяльністю і робити нотатки;
- решта часу слід приділити спостереженню за
педагогічною діяльністю вчителя;
- після проведення уроків учитель разом зі студентами аналізує їх;
- спостереження, проведення та аналіз уроків,
саморефлексія студентів варто додати до матеріалів
портфоліо.
10.12 – 21.12. 2018 р.
- упродовж означених двох тижнів студенти викладатимуть усі предмети під наглядом учителя, а
отже, із ним вони узгоджують свій подальших розклад та консультуються щодо проведення занять.
10.12. – 14.12 – перший студент щодня викладає: математику (обов’язковий предмет) + один необов’язковий предмет (природничі дисципліни), вітчизняні дослідження, фізичне виховання, музику,
образотворче мистецтво, трудове навчання; відповідно другий студент – словацьку мову та літературу
(обов’язковий предмет) + один необов’язковий предмет (природничі дисципліни), вітчизняні дослідження, фізичне виховання, музику, образотворче мистецтво, трудове навчання.
17.12. – 21.12. – студенти обмінюються дисциплінами, тобто перший студент викладає словацьку
мову та літературу (обов’язковий предмет) + один
необов’язковий предмет (природничі дисципліни),
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вітчизняні дослідження, фізичне виховання, музику,
образотворче мистецтво, трудове навчання; відповідно другий студент – математику (обов’язковий предмет) + один необов’язковий предмет (природничі дисципліни), вітчизняні дослідження, фізичне виховання,
музику, образотворче мистецтво, трудове навчання.
Словацькі науковці Душан Коструб та Єва Северіні, розглядаючи значення портфоліо під час студентської практики, наголошують на його ключовій
ролі у навчанні впродовж життя. При цьому важливо
зосередити увагу на тому, ЩО студент вивчає і ЯК навчається. Сторінки портфоліо мають бути розроблені
таким чином, щоб якомога ґрунтовніше представити
загальний розвиток студента. Структура кожної сторінки має бути розроблена за одним і тим же зразком –
це полегшує студентам роботу із портфоліо.
Переглядаючи час від часу власне портфоліо та
аналізуючи його, студент не лише окреслює свою діяльність, а й бачить власну траєкторію росту. Портфоліо – це власність студента, але вчитель допомагає
йому його укладати.
Портфоліо у педагогіці – це продукт, створений
студентом, що містить важливу інформацію, окреслює розвиток особистості, завдяки йому можна оцінити загальний розвиток особистості протягом певного навчального періоду; воно полегшує і вчителю,
і студенту відображення процесу навчання. Студентські портфоліо допомагають учителям скласти загальне враження про студента й оцінити його знання,
вміння, а також творчі задатки.
Оскільки кожен студент проходить певні етапи
формування особистості, саме завдяки портфоліо
він отримує можливість обирати ті продукти, які, на
його думку, є найбільш ефективні. Так, при створенні
портфоліо можна скористатися низкою інструментів
(блокнот, щоденник, дитячі малюнки, картинки, фотографії, аудіозаписи тощо). Таким чином, портфоліо
студента може включати не лише його власні надбання, а й інформацію, примітки та спостереження вчителя, додані до нього.
Концепція портфоліо являє собою комплексний
набір матеріальних і нематеріальних продуктів навчального предмета (а отже, і студента) впродовж певного періоду часу і точно фіксує поточний рівень студента, його прогрес, є підґрунтям для його подальшого
зростання. Концепція портфоліо відповідає поточному
розумінню оцінювання, тому бажано відмовитися від
оцінювання його викладачем, а вдатися, наприклад, до
самооцінювання студентом або спільного оцінювання
його роботи іншими студентами [3].
Пропонуємо порівняти навчальну практику
словацьких студентів із педагогічною практикою в
Україні, зокрема у Миколаївському національному
університеті імені В. Сухомлинського. У програмі навчальної педагогічної практики у початковій
школі для студентів спеціальності 013 «Початкова
освіта» навчальна практика проводиться на ІІІ курсі
(2-й семестр, 3 тижні). На практику відведено 54 години, тобто 1 , 5 кредита ЕСТS.
Студентів розподіляють на групи по 4–5 осіб. Перебуваючи щодня в школі не менше 6 годин, вони виконують завдання, передбачені програмою практики.
Кожен студент, керуючись завданнями і змістом практики, веде педагогічний щоденник, в якому фіксує результати виконання завдань, аналізує роботу вчителів
і діяльність учнів, а також власну діяльність.

Основний зміст роботи студента-практиканта –
виконання визначених програмою завдань, однак позитивним моментом є активне включення студентів в
освітній процес, допомога вчителю.
Мета практики: формування в студентів цілісного уявлення про навчально-виховний комплекс сучасної початкової школи і вчителя як головного суб’єкта
навчально-виховного процесу в початковій школі.
Завдання практики:
1. Формування професійного інтересу до педагогічної діяльності вчителя початкової школи, створення в студентів установки на формування професійної
позиції.
2. Вивчення специфіки праці вчителя (функції і
професійні обов’язки педагога початкової школи).
3. Стимулювання потреби у формуванні культури
педагогічної діяльності.
4. Уміння вести записи спостережень, обробляти,
узагальнювати отриману в ході спостережень інформацію, повно і правильно відображати її в щоденнику
практики.
5. Розвиток потреби в самопізнанні й самовдосконаленні.
6. Формування умінь спостереження, аналізу та
оцінки навчально-виховного процесу в початковій
школі, його відповідності програмним вимогам.
7. Оволодіння студентами засобами елементарної
діагностики особистості та діяльності вчителя, індивідуальних особливостей дитини та класу в цілому.
Педагогічна (асистентська) практика у закладах
вищої освіти передбачає практичну професійно-педагогічну підготовку студентів магістратури до викладання фахових дисциплін, ознайомлення їх з організацією навчально-виховного процесу в педагогічному
ЗВО, набуття вмінь, необхідних для майбутнього викладача. У ході самостійної викладацької діяльності
студенти-практиканти вдосконалюють уміння спостерігати і аналізувати педагогічний процес, структурувати навчальний матеріал із відповідної дисципліни,
добирати оптимальні моделі навчання студентів, використовуючи сучасні надбання методики викладання
у вищій школі, керувати самостійною навчальною та
науково-дослідною роботою студентів, застосовувати різні види контролю знань та рівня сформованості
практичних умінь та навичок студентів тощо.
Програма асистентської практики також передбачає виконання студентами магістратури обов’язків куратора академічної групи, завданням якого є
організація різноманітних форм виховної роботи зі
студентами, вивчення студентського колективу, вироблення вмінь налагоджувати стосунки зі студентами
й викладачами. Асистентська педагогічна практика
поглиблює інтерес студентів до обраного фаху, розвиває педагогічні та творчі здібності, сприяє виробленню власного стилю педагогічної діяльності.
Висновки. Отже, педагогічна практика – один із
найважливіших етапів професійної підготовки фахівця у галузі початкової освіти. Вона сприяє поглибленню і закріпленню теоретичних знань, формуванню
професійних умінь і навичок. Саме під час педагогічної практики студенти переконуються у правильності обрання майбутньої професії, в наявності педагогічних здібностей, схильності до роботи з дітьми.
Співпраця студентів-практикантів із досвідченими
вчителями-наставниками під час педагогічної практики закладає основи педагогічної майстерності, любові до майбутньої професії.
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КОМПЕТЕНТНІСНА МОДЕЛЬ ПРАЦІВНИКА
ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
У статті представлено результати науково-дослідної роботи кафедри креативної педагогіки та
інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) щодо створення
компетентнісної моделі вчителя закладу загальної
середньої освіти у сфері інтелектуальної власності. Продемонстровано організаційно-управлінський
блок структури компетентності керівника закладу
загальної середньої освіти у сфері інтелектуальної
власності. Детально висвітлено кожен компонент
компетентності працівників освіти у сфері інтелектуальної власності згідно з усталеною структурою
компетентності (знання, вміння, навички, професійно важливі якості). Особливу увагу закцентовано на
необхідності формування компетентності працівників освіти у сфері інтелектуальної власності як
елемента створення внутрішньошкільних систем
забезпечення якості освіти. Ґрунтовно проаналізовано наявні наукові джерела в галузі компетентнісного
моделювання, що дають змогу зробити певні висновки щодо динаміки цього процесу в Україні та за її
межами й надати відповідні пропозиції. Запропоновано приділяти більше уваги комунікативним процесам між фахівцями у сфері інтелектуальної власності та виробниками і споживачами освітніх послуг.
Ключові слова: інтелектуальна власність, заклад загальної середньої освіти, компетентність,
компетентнісна модель, метод моделювання, професійна підготовка, підвищення кваліфікації.
В статье представлены результаты научно-исследовательской работы кафедры креативной педагогики и интеллектуальной собственности
Украинской инженерно-педагогической академии
(г. Харьков) по созданию компетентностной модели
© Лунячек В., Рубан Н., 2019

учителя заведения общего среднего образования в
сфере интеллектуальной собственности. Продемонстрировано организационно-управленческий блок
структуры компетентности руководителя учреждения общего среднего образования в сфере интеллектуальной собственности. Подробно освещён
каждый компонент компетентности работников
образования в сфере интеллектуальной собственности в соответствии с устоявшейся структурой
компетентности (знания, умения, навыки, профессионально важные качества). Особое внимание
акцентировано на необходимости формирования
компетентности работников образования в сфере интеллектуальной собственности как элемента
создания внутришкольных систем обеспечения качества образования Основательно проанализированы существующие научные источники в отрасли
компетентностного моделирования, что позволяет
сделать определенные выводы о динамике этого
процесса в Украине и за ее пределами, и даёт возможность представить соответствующие предложения. Предложено уделять больше внимания коммуникативным процессам между специалистами в
области интеллектуальной собственности, производителями и потребителями образовательных услуг.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, заведение общего среднего образования, компетентность, компетентностный модель, метод
моделирования, профессиональная подготовка, повышение квалификации.
The paper presents the results of the research carried
out at the Department of Creative Pedagogics and Intellectual Property of the Ukrainian Engineering and Pedagogics Academy aimed at the creation of a competency
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model of a teacher of a general secondary educational
institution in the field of intellectual property. An organizational and managerial unit was also provided for the
competency structure of the head of the institution of general secondary education in the field of intellectual property. The materials presented make it possible to substantially adjust the curriculum of professional training of
future teachers and advanced training plans for employees of institutions of general secondary education, which
is especially important in the process of diversification
of these processes in the educational system of Ukraine.
The paper covers in detail each component of the competence of educators in the field of intellectual property
with an established structure of competence (knowledge,
skills, and professionally important qualities). Attention
is focused on the need to build the competence of educators in the field of intellectual property as an element
of creating internal school systems to ensure the quality
of education in that part, which refers to the observance
of academic integrity by participants in the educational
process. An essential part of the paper is presented by
detailed analysis of existing scientific sources in the field
of competency-based modeling, which allows us to draw
certain conclusions about the dynamics of this process in
Ukraine and abroad, and makes it possible to submit relevant proposals. First of all, this concerns the improvement of the content of the standards of primary, basic
secondary and specialized secondary education, some of
which are still under development. It is also proposed to
pay more attention to the communication processes between specialists in the field of intellectual property and
producers and consumers of educational services. The
materials presented are also useful for secondary education leaders in the context of formation of a quality
assurance system for education.
Key words: intellectual property, institution of general secondary education, competence, competency model,
modeling method, vocational training, advanced training.
Постановка проблеми. В умовах формування
суспільства, побудованого на знаннях, роль освіти
постійно зростає, що відповідно зумовлює ланцюгову реакцію її реформування. Водночас однією із
найважливіших складових реформи є розробка і запровадження інновацій у сфері освіти як умови надання якісних освітніх послуг та подальшого прогресивного розвитку всієї системи. Інновації в освіті – це
результат потужної інтелектуальної діяльності не
лише окремих освітян, а й колективів закладів освіти. Однак, як засвідчують реалії сьогодення, потужне
генерування інновацій не має свого логічного завершення у зв’язку з охороною й захистом прав авторів
на свої доробки з наступною їх комерціалізацією й
трансфером відповідних педагогічних технологій.
Із погляду науковців, така ситуація склалася через відсутність у суб’єктів, що опікуються питаннями професійної підготовки майбутнього вчителя
та керівника освіти, а згодом і підвищенням їх кваліфікації, розуміння щодо необхідності формування
в цієї категорії працівників освіти компетентності у
сфері захисту прав інтелектуальної власності. Важливою складовою означеної проблеми є потреба в
теоретико-методологічному обґрунтуванні сутності
відповідної компетентності з погляду змістового наповнення її структурних компонентів, їх ролі та місця
в інтегральній компетентності працівника загальної
середньої освіти.
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Аналіз наукових досліджень і публікацій. Під
час аналізу нормативно-правових і наукових джерел
згідно з тематикою, яка нами розглядається, ми зважали на те, що інтегральна компетентність відповідно до Національної рамки кваліфікацій України, – це
«узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який виражає основні компетентнісні характеристики щодо
навчання та/або професійної діяльності». Зважаючи
на це, компетентність – це «здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виявляється через
знання, розуміння, вміння, цінності та інші особисті якості» [22]. Закон України «Про освіту» трактує компетентність як динамічну комбінацію знань,
умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначають здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність [5].
Ці визначення були взяті за основу при розробці підходів щодо змістового наповнення компетентності
працівника закладу загальної середньої освіти у сфері інтелектуальної власності.
Загальні питання реалізації компетентнісного
підходу в освіті сьогодні ґрунтовно представлені як у
вітчизняній, так і зарубіжній літературі (А. Вербицький, І. Зимня, Н. Кузьміна, О. Локшина, О. Овчарук,
О. Пометун, М. Пустовий, Дж. Равен, Н. Хомський,
А. Хуторський, Дж. Уайт, М. Шнітгер та ін.).
Крім того, активно відбувається процес розробки
підходів до формування окремих спеціальних компетентностей фахівців за певними напрямами, що висвітлено в напрацюваннях І. Барінова, К. Борисенко
(спеціальні компетентності майбутнього вчителя географії), М. Головань (компетентності випускника
економічного ЗВО), А. Куруч (політична компетентність курсантів Національної академії Національної
гвардії України), О. Міршука (педагогічна компетентність магістрів непедагогічних спеціальностей),
І. Чеботарьової (комунікативна компетентність керівників освіти) та інших авторів, що доводить зростання попиту на науково-методичне та технологічне
забезпечення процесу формування окремих спеціальних компетентностей, які входять до складу інтегральної компетентності фахівців, зокрема й у системі освіти [1; 3; 6; 10; 14; 24].
Водночас неабиякою потребою часу є вдосконалення методологічного підґрунтя запровадження
компетентнісного підходу у вищу професійну освіту
та процес підвищення кваліфікації. Це стає можливим завдяки побудові та обґрунтуванню компетентнісних моделей фахівця. Означений процес сьогодні
відбувається досить повільно, що суттєво впливає
на якість освітньо-професійних програм за різними
напрямами підготовки. Зауважимо, що представлені
аспекти досить обмежено розглянуті в сучасній вітчизняній та зарубіжній науковій літературі.
У педагогіці в загальному розумінні модель
розглядають як уявну або матеріально реалізовану
систему, яка відображає або відтворює об’єкт дослідження (природний чи соціальний) і здатна змінювати його таким чином, що її вивчення дає нову
інформацію стосовно цього об’єкта. Трансформуючи це визначення, В. Лозовецька стверджує, що
модель спеціаліста відображає об’єктивні закономірності розвитку галузі професійної діяльності,
місця і ролі спеціаліста в ній, перелік посад і професійних функцій, до виконання яких він готується у процесі навчання та професійної підготовки,
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основні вимоги до змісту знань і вмінь, необхідних
для успішного виконання професійних обов’язків, а
також для подальшого розвитку професійно важливих й особистісних якостей [7].
В. Міхеєв наголошує, що широке розповсюдження методу моделювання в педагогічних дослідженнях пояснюється різноманіттям його гносеологічних
функцій, що обумовлює вивчення педагогічних явищ
і процесів на спеціальному об’єкті – моделі, яка є проміжною ланкою між суб’єктом (педагогом-дослідником) і предметом дослідження. Автор зауважує, що
розвиток теорії педагогіки вищої школи неможливо
уявити без вирішення низки компромісів, адже будьяка теорія завжди розглядає не реальні об’єкти, а їх
ідеалізовані моделі [16, с. 5–7].
Розглянемо використання методу моделювання у
процесі реалізації компетентнісного підходу. Однією
з найбільш фундаментальних робіт у цьому напрямі
є опублікована ще у 2003 р. праця В. Болотова, в якій
компетентнісна модель розглядається як концептуальна зміна освітньої парадигми. Автор зазначає, що
компетентнісний підхід висуває на перше місце не
інформованість учня, а його вміння вирішувати проблеми, що виникають:
1) у пізнанні й поясненні явищ дійсності;
2) при освоєнні сучасної техніки й технологій;
3) у взаємовідносинах людей, етичних нормах та
в процесі оцінки власних вчинків;
4) у практичному житті під час виконання соціальних ролей громадянина, члена родини, покупця,
клієнта, глядача, городянина, виборця;
5) у правових нормах адміністративних структур,
споживчих та естетичних оцінках;
6) при виборі професії й оцінці своєї готовності
до навчання у професійному закладі освіти, коли необхідно вміти орієнтуватися на ринку праці;
7) під час вирішення особистих проблем: життєвого самовизначення, вибору стилю й способу життя,
конфліктів [2].
С. Саннікова переконана, що аналіз концептуально-компетентнісного змісту системи професійної
підготовки спеціаліста дає змогу стверджувати про
компетентнісну модель як результативно цільову основу проєктування освітнього процесу підготовки
спеціаліста з урахуванням сучасних вимог ринку праці та запитів суспільства. Представлена нею модель
спеціаліста складається з трьох основних компонентів: професійної компетентності; предметної компетентності; соціальної компетентності.
Дослідниця слушно зауважує, що компетентність
учителя – поняття багатогранне і водночас таке, що
підлягає вимірюванню в системі освіти, а також наголошує на необхідності прийняття низки управлінських рішень, в основу яких має бути покладена валідна інформація щодо якості результатів освіти. Для
її отримання необхідно здійснити аналіз підходів щодо
трактування якості вищої професійної освіти в контексті компетентнісної моделі спеціаліста в системі
професійної підготовки, сформувати репрезентативну
сукупність показників якості, розробити науково обґрунтовані оцінювальні методики та інструментарій
на основі теорії педагогічних вимірювань [23].
О. Дубасенюк стверджує, що ключовим поняттям відновлення та модернізації освітнього процесу
є «професійна компетентність» учителя. Дана дефініція значно ширша, ніж знання, вміння й навички,
не є їхнім обсягом, адже включає в себе всі сторони діяльності: знаннєву, операційно-технологічну,

ціннісно-мотиваційну тощо. Більшість дослідників
під терміном «компетентність» розуміють складну
інтегровану якість особистості, що обумовлює можливість здійснення певної діяльності, причому йдеться не про окремі знання чи вміння та навіть не про сукупність окремих процедур діяльності, а насамперед
про властивість, що дає змогу людині здійснювати
діяльність загалом [4].
О. Мартинюк зі співавторами зауважують, що
сучасні умови вимагають від випускників ЗВО відповідності новим вимогам, серед яких усе більшого
пріоритету набувають вимоги щодо системно організованих, інтелектуальних, комунікативних, рефлектуючих та самоорганізуючих джерел. У своїй роботі
вони пропонують модель спеціаліста в галузі освіти
в контексті компетентнісного підходу (на прикладі
випускника фізико-математичного факультету) [13].
О. Михальов зі свого боку у своїх дослідженнях пішов ще далі, зокрема розробив математичну модель,
яка дає змогу оцінювати не лише компетентності спеціалістів, які вже сформувалися (випускників вищої
школи), а й простежувати процеси їх формування в
студентські та шкільні роки [15].
Одним із ключових вітчизняних досліджень є робота Є. Павлютенкова, де представлено три групи моделей, що стосуються працівників закладів загальної
середньої освіти, а саме: 1) моделі формування готовності майбутніх учителів до професійної діяльності; 2) моделі розвитку професійної компетентності
вчителя школи; 3) моделі професійної компетентності директора школи. Загалом автором представлено
більше сорока різних моделей. При цьому їх детальний аналіз дає змогу констатувати, що в жодній із них
не акцентується увага на захисті вчителями та керівниками шкіл своїх прав на створений у процесі педагогічної та управлінської діяльності інтелектуальний
продукт, що є результатом їх персонального чи колективного інноваційного розвитку [18].
А. Куруч вказує, що однією з головних цілей побудови компетентнісних моделей фахівця є уникнення
дублювання навчального матеріалу та інших дій, спрямованих на поліпшення якості професійної підготовки
в умовах ЗВО. Науковець наголошує, що компетентнісні моделі є основою для підбору необхідних форм і
методів навчання, педагогічних технологій. Крім того,
проведення відповідного аналізу згідно з поставленими в кожному конкретному випадку навчальними цілями дає змогу помітити наявні прогалини в забезпеченні освітнього процесу ЗВО [6].
Варто також зауважити, що формування компетентності у сфері захисту прав інтелектуальної
власності у працівників закладів загальної середньої
освіти представлено в науковій літературі досить обмежено. Заявлена тематика переважно розглядається в
роботах кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної
академії [8–12]. Нижче представимо спробу створення
компетентнісної моделі працівника закладу загальної
середньої освіти у сфері інтелектуальної власності як
складової його інтегральної компетентності.
Метою статті є теоретико-методологічне обґрунтування компетентності працівника закладу загальної
середньої освіти у сфері інтелектуальної власності
та змістового наповнення її структурних складових;
окреслення шляхів її формування як складової інтегральної компетентності працівника освіти; обґрунтування ролі даної компетентності в подальшому інноваційному розвитку освіти.
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Виклад основного матеріалу. Ми розглядаємо
компетентнісну модель працівника освіти як суму
компетентностей, що становлять його інтегральну
компетентність як фахівця за певним напрямом освітньої діяльності. Компетентнісна модель залежно
від напряму освітньої діяльності має свою специфіку.
У Державному стандарті початкової освіти, затвердженому Постановою КМ України від 21 лютого
2018 № 1341, визначено такі ключові компетентності:
1) вільне володіння державною мовою;
2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
3) математична компетентність;
4) компетентності в галузі природничих наук,
техніки і технологій;
5) інноваційність;
6) екологічна компетентність;
7) інформаційно-комунікаційна компетентність;
8) навчання впродовж життя;
9) громадянські та соціальні компетентності;
10) культурна компетентність;
11) підприємливість та фінансова грамотність.
У проєкті Державного стандарту базової середньої освіти до ключових компетентностей віднесено
інноваційність, що передбачає здатність особи долати труднощі та реагувати на зміни, відкритість до
нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі
(клас, заклад освіти, громада тощо), спроможність
визначати й ставити перед собою цілі, мотивувати
себе та розвивати в собі стійкість і впевненість, щоб
займатися навчанням упродовж усього життя та досягати успіхів у ньому [20].
Формування інноваційної компетентності передбачає наявність певної продуктивної складової,
пов’язаної з генеруванням відповідного інтелектуального продукту. Для її формування в здобувачів
освіти відповідна компетентність має бути сформована в процесі їх професійної підготовки й підвищення
кваліфікації.
В означеному контексті варто наголосити, що
Наказ МОН України від 15.01.2018 № 36 «Про затвердження Типової освітньої програми організації
і проведення підвищення кваліфікації педагогічних
працівників закладами післядипломної педагогічної
освіти» передбачає й таку складову, як «Захист авторських розробок (проєктів, технологічних портфоліо, навчально-методичних розробок та ін.). Видача
відповідних документів» [17]. Водночас зауважимо,
що на відміну від інших пунктів цього документа в
колонці «очікувані результати навчання» відсутня інформація щодо результатів, яких необхідно досягти.
Ми інтерпретуємо це як недостатнє розуміння авторами документа, що саме повинно бути представлено
вчителем у вигляді відповідного результату.
Необхідність формування компетентності вчителя у сфері захисту прав інтелектуальної власності актуалізувалася, зважаючи на положення Закону
України «Про освіту», зокрема статтю 42, де чітко
регламентовано обов’язки педагогічних працівників
щодо дотримання академічної доброчесності, які передбачають:
- посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
- дотримання норм законодавства про авторське
право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної
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інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
- об’єктивне оцінювання результатів навчання
тощо [5].
Серед порушень академічної доброчесності насамперед виокремлюється академічний плагіат і
самоплагіат, що є надзвичайно актуальним для працівників загальної середньої освіти, які в силу низки чинників, зокрема й низької правової культури,
систематично порушують положення законодавства
України у сфері захисту прав інтелектуальної власності.
Слід також звернути увагу на те, що активізація
процесів, які впливають на поліпшення якості надання освітніх послуг у закладах освіти шляхом створення систем внутрішнього забезпечення якості освіти,
спонукала працівників і керівників цих закладів до
вдосконалення своєї компетентності у сфері інтелектуальної власності. Адже встановлене Законом України «Про освіту» дотримання академічної доброчесності є необхідною умовою створення таких систем
і передбачається відповідними положеннями, що
згідно з законодавством затверджуються в кожному
закладі освіти.
Певним
каталізатором
стала
Постанова
КМ України від 21 серпня 2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», яка, зокрема, наголошує не тільки на диверсифікації джерел підвищення
кваліфікації, а й на тому, що «педагогічні та науково-педагогічні працівники з урахуванням результатів
самооцінки компетентностей і професійних потреб,
змісту власної викладацької діяльності та/або посадових обов’язків самостійно обирають конкретні
форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх
послуг із підвищення кваліфікації» [19].
Саме це спонукало авторів до розробки низки
30-годинних блоків для підвищення кваліфікації педагогічних працівників у сфері захисту прав інтелектуальної власності, зокрема:
- дотримання академічної доброчесності в закладах загальної середньої освіти.
- захист і оформлення прав на інноваційні розробки в закладах ЗСО.
Основні напрями цієї діяльності відображено
нами в роботі [12].
Зважаючи на викладене вище, наголосимо, що
компетентнісну модель учителя у сфері захисту прав
інтелектуальної власності слід розглядати як складову інтегральної компетентнісної моделі працівника
освіти, її сегмент, що формується на межі його правової, інноваційної, економічної та інших спеціальних
компетентностей і дає змогу забезпечити охорону та
захист його інтелектуальних напрацювань, управління ними й організацію відповідної роботи з контингентом учнів. У межах реалізації представленої
моделі передбачено специфічні результати навчання
(або підвищення кваліфікації), які можна отримати
за умови впровадження в навчальні плани підготовки
майбутніх учителів і керівників освіти за бакалаврськими й магістерськими програмами, а також у плани підвищення кваліфікації спеціально орієнтованих
навчальних предметів, що дозволяють сформувати
знання, вміння, навички й інші особисті якості, перелік яких представлено нами в таблиці 1.
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Компетентність керівника закладу загальної середньої освіти у сфері інтелектуальної власності має
свою специфіку у зв’язку з виконанням ним певних

управлінських функцій. У компетентнісну модель
керівника освіти вони повинні бути додані окремим
блоком (див. табл. 2).
Таблиця 2

Організаційно-управлінський блок у структурі компетентності керівника закладу
загальної середньої освіти у сфері інтелектуальної власності

31

НОВА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА. 2019. № 4 (100)
Продовження таблиці 2

Представлені в даному дослідженні матеріали
доводять необхідність суттєвого посилення уваги до
охорони і захисту об’єктів інтелектуальної власності,
що генеруються в системі загальної середньої освіти. Наголосимо, що завдяки формуванню компетентності у сфері інтелектуальної власності підвищиться
академічна культура вчителів і учнів, а отже, зросте
кількість охоронних документів на інноваційні продукти. Завдяки їх комерціалізації на внутрішньому
і зовнішньому ринках спостерігатиметься суттєвий
приріст коштів у складі ВВП не за рахунок сировини,
а насамперед за інтелектуальної складової, що сприятиме просуванню України до економіки, побудованої
на знаннях. Досягнутий соціальний ефект базується
на поліпшенні загальної правової культури населення,
дотриманні юридичних й етичних норм, що сприятиме подальшому розвитку українського суспільства.
Таким чином, усе викладене нами вище, сприятиме певним трансформаціям у діючій системі
професійної підготовки і підвищення кваліфікації
працівників освіти. Як засвідчив проведений аналіз,
наявна система до цього, на жаль, ще не готова, адже
відповідне змістовне наповнення не передбачене сьогодні ні навчальними планами ЗВО педагогічного
спрямування, ні освітніми програмами магістратури,
ні навчальними планами підвищення кваліфікації педагогічних працівників [9].
Висновки. Зважаючи на викладене нами вище,
можемо зробимо такі висновки:
1. Нагальною потребою часу є вдосконалення
наявних компетентнісних моделей підготовки вчителів і керівників освіти завдяки включенню в них
спеціальної компетентності у сфері інтелектуальної
власності.
2. Формування компетентності працівників освіти у сфері інтелектуальної власності сприятиме запровадженню норм академічної доброчесності у
діяльність закладів загальної середньої освіти, а як
наслідок – поліпшення якості надання ними освітніх
послуг споживачам.
3. Необхідність формування компетентності працівників освіти у сфері інтелектуальної власності має
бути закріплена відомчими нормативно-правовими
документами й відповідними документами щодо їх
реалізації.
4. На сучасному етапі розвитку освіти актуальним є широке проведення комунікативних заходів із
відповідною тематикою для обговорення ситуації, що
склалася, а також напрацювання механізмів, спрямованих на позитивні зрушення в цій царині.
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5. Необхідною потребою часу є індивідуалізація
роботи з учителями і керівниками ЗЗСО як потенційними носіями передового педагогічного досвіду, авторами багатьох інноваційних рішень тощо.
6. Зважаючи на те, що сьогодні Державний стандарт базової середньої освіти й Державний стандарт
профільної середньої освіти знаходяться в стадії
розробки, рекомендуємо взяти до уваги у процесі їх
змістового наповнення положення щодо формування
компетентності працівників освіти у сфері інтелектуальної власності, відображені в даній роботі.
Перспективним напрямом подальших досліджень із даної проблематики є розробка інструментів
для оцінювання компетентності працівників загальної середньої освіти у сфері інтелектуальної власності, зокрема на основі створення факторно-критеріальних моделей на засадах компетентнісного підходу.
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ЯКІСТЬ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ
НОВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ
У статті окреслено основні параметри якості освіти, вказано ключові компоненти складників
системи забезпечення якості освіти. Представлено
результати опитування вчителів м. Рівного щодо
© Саприкіна Н., 2019

сучасного стану якості освіти та освітньої діяльності як важливого напряму освітньої політики держави в закладі загальної середньої освіти на муніципальному рівні. Під час дослідження було встановлено,
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як респонденти розуміють поняття «якість освіти»; з’ясовано, від чого залежить якість освітньої
діяльності; вказано низку проблем, що існують на
практиці та негативно впливають на якість надання освітніх послуг, та найбільш значимі чинники
оцінювання якості освіти. На основі результатів
опитування означено проблеми якості освіти та освітньої діяльності на муніципальному рівні з погляду
тих, хто безпосередньо надає освітні послуги.
Ключові слова: якість освіти, освітня діяльність, система забезпечення якості освіти, заклад
загальної середньої освіти, навчальні досягнення,
здобувачі освіти, освітні послуги.
В статье приведены основные параметры качества образования, указаны ключевые компоненты
составляющих системы обеспечения качества образования. Также представлены результаты опроса
учителей г. Ровно относительно современного состояния качества образования и образовательной
деятельности как важного направления образовательной политики государства в учреждении общего
среднего образования на муниципальном уровне. Во
время исследования было установлено, как респонденты понимают понятие «качество образования»;
от чего зависит качество образовательной деятельности; определены проблемы, существующие на
практике и негативно влияющие на качество предоставления образовательных услуг, и наиболее значимые факторы оценивания качества образования.
На основе результатов опроса определены проблемы
качества образования и образовательной деятельности на муниципальном уровне с точки зрения тех, кто
непосредственно оказывает образовательные услуги.
Ключевые слова: качество образования, образовательная деятельность, система обеспечения
качества образования, учреждение общего среднего
образования, учебные достижения, соискатели образования, образовательные услуги.
In recent years, our country has been steadily moving
through deep and structural reforms aimed at improving
the well-being and standard of living of Ukrainian citizens. In the context of the reform that is taking place
today in all major areas of the state’s life, the quality of
education plays an important role in the process of building a European society and economic growth of Ukraine.
Therefore, the development and improvement of education requires a comprehensive knowledge of its status at
the municipal level.
The article describes the basic characteristics (parameters) of the quality of education, identifies the main
components of the quality assurance system of education.
The results of the Rivne teachers’ survey on the current
state of the quality of education and educational activity as an important direction of the state’s educational
policy at the general secondary education institution at
the municipal level are also presented. The survey identified how respondents understand the definition of «quality of education», found out what determines the quality
of educational activity, identified a number of problems
that exist in practice and negatively affect the quality of
educational services, and the most significant factors in
assessing the quality of education. The results of the survey made it possible to identify problems of quality of
education and educational activity at the municipal level
from the point of view of those who directly provide educational services.

34

The survey provided information that could serve as
a basis for developing further strategic plans, necessary
educational changes aimed at improving the quality of
education and addressing specific problems that prevent
local educators from working for quality results.
This article will be useful for the heads of general
secondary education institutions working on the creation
of an internal quality assurance system.
Key words: the quality of education, educational activity, the general secondary education institution, educational services, the basic characteristics (parameters)
of the quality of education.
Упродовж останніх років наша країна впевнено
рухається шляхом глибоких і структурних реформ,
які спрямовані на підвищення добробуту та рівня
життя громадян. В умовах проведення трансформацій, що відбуваються сьогодні в усіх ключових напрямах життя держави, якість освіти відіграє важливу
роль у процесі побудови європейського суспільства
та економічного зростання України. Тому розвиток
й удосконалення освіти на муніципальному рівні потребує вичерпного знання щодо її стану.
Аналіз наукових досліджень та публікацій.
Аналізуючи наукові дослідження і публікації щодо
означеного питання, можемо констатувати посилення
уваги вчених до проблеми управління якістю освіти,
актуальність якої зумовлена потребами забезпечення конкурентоспроможності випускників закладів
загальної середньої освіти (ЗЗСО). Такі науковці,
як Є. Березняк, І. Булах, Л. Ващенко, Л. Даниленко,
Т. Лукіна, О. Ляшенко, В. Панасюк, В. Пікельна,
М. Поташник у своїх працях звернули увагу на проблеми розвитку та підвищення якості освіти, моніторинг якості освітньої діяльності та управління нею,
використання міжнародних програм оцінювання якості освіти тощо.
Якість освіти є складною категорією, що має
певні властивості та характеризується багатоаспектністю, багатовимірністю та багатопараметричністю
[4]. На основі вимог міжнародного стандарту якість
освіти можна визначити як сукупність властивостей і
характеристик освітнього процесу або його результату, що надають їм здатність задовольняти освітні потреби всіх суб’єктів освітнього процесу: здобувачів
освіти, їхніх батьків, педагогів, управлінців тощо.
На думку Т. Лукіної, принцип якості є провідним в
удосконаленні якості загальної середньої освіти. Вона
стверджує, що якість освіти залежить від багатьох
чинників, зокрема професіоналізму та особистісних
якостей тих людей або груп людей, що її реалізують.
Це вимaгає від педагогів і керівників освітніх закладів
фахової компетентності як необхідної умови надання
якісних освітніх послуг населенню [3].
За визначенням Ю. Кравченко, якість освіти можна представити як багатовимірну модель соціальних
норм і вимог до особистості, освітнього середовища,
в якому відбувається її розвиток, та системи освіти,
що реалізує ці норми й вимоги на певних етапах навчання людини.
Якість освіти, зазначає Я. Яхнін, визначається не
лише обсягом знань, але й параметрами oсобистісного, світоглядного, громадянського розвитку, при
цьому проблему якості освітнього процесу розглядають із позицій загальнолюдської і соціальної цінності
освіти [6].
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В. Зайчук основними параметрами якості освіти вважає такі: відповідність навчальних досягнень
учнів державним освітнім стандартам; якість освітнього процесу, що забезпечує рівень особистісного розвитку; динаміку індивідуальних досягнень у
самовизначенні, саморозвитку, самореалізації; навчально-методичне забезпечення процесу підготовки
(навчальні посібники, методичні розробки); позитивну мотивацію навчання, готовність до пізнавальної
діяльності; якість управління освітніми програмами,
що мають «забезпечити умови для всебічного розвитку учнів, виховання громадянина демократичного
суспільства» [1].
Отже, якість освіти – комплекс характеристик освітнього процесу, що визначають послідовне і практично ефективне формування компетентності та професійної свідомості. Це певний рівень знань і вмінь,
розумового, фізичного й морального розвитку, якого
досягли випускники освітнього закладу відповідно
до запланованих цілей навчання і виховання [5].
Однак питання управління якістю освіти в закладі загальної середньої освіти на муніципальному

рівні у вітчизняному науковому середовищі ще не
знайшло достатнього опрацювання.
Мета статті – проаналізувати сучасний стан якості освіти як важливого напряму освітньої політики
держави в закладі загальної середньої освіти на муніципальному рівні.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні відповідно до нової редакції Закону України «Про освіту»
на всіх рівнях управління створюється система забезпечення якості освіти, яка має гарантувати цю якість,
сприяти довірі суспільства до системи освіти та підвищувати її якість. Складовими цієї системи згідно
з національним законодавством є внутрішня система
забезпечення якості освіти, система зовнішнього забезпечення якості освіти, система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що
здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти [2].
Для забезпечення якості освіти в Україні розроблено відповідні механізми, заходи, інструменти,
критерії, правила та процедури, що допомагають оцінити стан якості освіти за всіма параметрами освітньої діяльності (див. табл.).
Таблиця

Система забезпечення якості освіти в Україні
(згідно із Законом України «Про освіту»)

Варто зазначити, що на центральному та регіональному рівнях створено органи забезпечення якості
освіти (Український центр оцінювання якості освіти,

Державна служба якості освіти України), метою яких
є оцінювання якості освітньої діяльності закладу
освіти та вироблення рекомендацій щодо підвищення
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і вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, а також погодження освітнього та
управлінського процесів із вимогами законодавства
та ліцензійних умов.
Отже, для забезпечення якості освіти держава
створила відповідну систему, що включає необхідні
механізми, заходи, інструменти, критерії, правила,
процедури та належні органи. Серед основних параметрів забезпечення якості освіти можна назвати якість
розроблення й функціонування державних механізмів регулювання освітніх процесів, якість управління
освітою, якість умов забезпечення освіти (матеріально-технічне, інформаційне, фінансове, кадрове тощо),
якість педагогічних працівників, якість освітнього
процесу, якість результатів освіти (особистості) та ін.
Однак не менш важливим у забезпеченні якості
освіти є розуміння процесу безпосередніх виконавців
– педагогів, адже саме від них залежить ефективність
реформування освіти. Тому з метою вивчення сучасного стану якості освіти на муніципальному рівні
нами було проведено попереднє онлайн-опитування
освітян м. Рівного, в якому взяли участь 112 осіб, 65
із яких – це вчителі української мови і літератури та
47 – педагоги, що викладають суспільствознавчі або
природничо-математичні предмети.
У процесі дослідження було проаналізовано,
як респонденти розуміють поняття «якість освіти».
Більшість із них уважає, що якість освіти – це відповідність державним освітнім стандартам навчальних
досягнень, які в майбутньому дозволять здобувачам

освіти успішно реалізуватися в суспільстві (42 %).
На думку опитаних учителів, якість освіти насамперед залежить: від організації освітнього процесу на
рівні політики держави (29,9 %), від рівня матеріально-технічного забезпечення освітнього закладу та
рівня викладання навчальних предметів і позакласної
роботи (18,4 % відповідно), від якісного складу педагогів – їхньої кваліфікації, досвіду (15,8 %). Відповіді
респондентів щодо найбільш значимого показника,
який характеризує стан сучасної освіти, розподілилися таким чином:
- задовільні економічні показники діяльності
ЗЗСО (витрати на утримання закладів освіти; витрати, пов’язані з навчанням одного учня; надходження
коштів до освітнього закладу; напрями витрат, ефективність) – 44,4 %;
- достатня кількість освітніх закладів у регіоні –
27,8 %;
- задовільна матеріально-технічна забезпеченість
освітніх закладів –11,1 %;
- забезпеченість освітніх закладів педагогічними
кадрами – 8,3 %.
Серед запропонованих чинників оцінювання якості освіти найбільш впливовими респонденти визначили інтерес здобувачів освіти до навчання (27 осіб),
організацію освітнього процесу (19 осіб), якість навчальних програм (21 особа), кваліфікацію педагогів
(21 особа). При цьому найменш впливовими є якість
навчальних підручників і посібників (13 осіб) та
успішність здобувачів освіти (11 осіб) (див. рис. 1).

Рис.1. Відповіді респондентів щодо найважливіших чинників оцінювання якості освіти
Якість освіти залежить від різноманітних чинників. Із запропонованих найважливіших заходів,
які б сприяли покращенню якості освіти, респонденти на перше місце поставили активну взаємодію всіх учасників освітнього процесу (57,9 %),

на друге – забезпечення освітніх закладів належною матеріально-технічною та інформаційною базою (21,1 %),
а також вони вказали на необхідність розробки стратегічних проєктів і програм, спрямованих на підвищення
якості освіти в освітньому закладі (15,8 %) (див. рис. 2).

Рис. 2. Відповіді респондентів на запитання
«Від чого залежить покращення стану забезпечення якості освіти?»
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Під час опитування респонденти також вказали
на низку проблем, що існують на практиці, та негативно, на їхню думку, впливають на якість надання
освітніх послуг. Це, зокрема, низька якість навчальних програм, навчальних і навчально-методичних
матеріалів (25 осіб); надмірна кількість методичних
заходів, що проходять під час освітнього процесу
(19 осіб); значна кількість предметів у навчальних
планах ЗЗСО (13 осіб); несумлінне виконання своїх
обов’язків учителями (8 осіб).
Отже, результати опитування свідчать про те,
що вчителі усвідомлюють значимість своєї ролі в
забезпеченні якісної освіти в часи розбудови нової
української школи, водночас в питанні забезпечення
якості освітньої діяльності педагоги найбільше очікують допомоги від держави, починаючи з розробки
ефективної стратегії розвитку національної системи
освіти і закінчуючи економічними показниками діяльності закладів загальної середньої освіти. Аналіз
результатів опитування переконує в тому, що на муніципальному рівні відчувається нестача навчальних
закладів, що значно впливає на якість надання освітніх послуг. Потребують освітяни також активної взаємодії всіх учасників освітнього процесу та належної
матеріально-технічної підтримки, допомоги в розробці стратегічних проєктів і програм, спрямованих
на підвищення якості освіти в навчальному закладі.
Висновки. Отримані під час опитування дані – це
змога побачити сучасний стан якості освіти очима тих,
хто безпосередньо бере участь в освітньому процесі,

їхнє розуміння цього процесу, а також бачення найбільших викликів, що залишаються поза увагою держави як неважливі чи незрозумілі. Та найголовнішим
є те, що під час опитування ми отримали інформацію,
яка може слугувати основою для розробки подальших стратегічних планів, необхідних освітніх змін,
спрямованих на підвищення якості освіти та вирішення конкретних проблем, що заважають освітянам
на місцях працювати на якісний результат.
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ВИКОРИСТАННЯ
МЕДІАІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ЗМІШАНОМУ НАВЧАННІ
СИСТЕМИ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ
У статті досліджено технології змішаного
навчання в педагогічній теорії і практиці, а також форми та методи використання медіаінформаційних технологій у змішаному навчанні в
системі відкритої освіти, зокрема в галузі інформаційних та комунікаційних технологій. Розглянуто форми впровадження змісту освіти, що зумовлені національними, економічними та соціальними
особливостями різних країн. Встановлено, що використання медіаінформаційних технологій в освітньому процесі вимагає радикальної перебудови
філософії освіти та реальної інформатизації освітнього процесу.
Ключові слова: медіаінформаційні технології,
змішане навчання, технології дистанційного навчання, система відкритої освіти.
В статье проводится исследование технологий
смешанного обучения в педагогической теории и
практике, а также формы и методы использования
медиа информационных технологий в смешанном
обучении в системе открытого последипломного
образования, в частности в области информационных и коммуникационных технологий. Рассмотрены формы внедрения содержания образования,
обусловленные национальными, экономическими и
социальными особенностями разных стран. Установлено, что использование медиа информационных
технологий в образовательном процессе требует
радикальной перестройки философии образования и реальной информатизации образовательного
процесса.
Ключевые слова: медиа информационные технологии, смешанное обучение, технологии дистанционного обучения, система открытого образования.
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The article examines blended learning technologies in
pedagogical theory and practice, forms and methods of using media-information technologies in blended learning in
the system of open postgraduate education, in particular in
the field of information and communication technologies,
forms of implementation of education content due to national, economic, features of different countries. The use of
media information technology in the educational process
requires a radical restructuring of the philosophy of education and real informatization. Therefore, factors such
as: the rapid development of technology have the greatest
impact on the transformation of education in modern society; daily increase in scientific and technical information;
development of cross-cutting scientific research; penetration of informatization in all spheres of public life, in educational and management activity of educational institutions.
On the other hand, the rapid development of technologies
has led to the acceleration of innovation in the educational process, especially in the various forms of information
support of the educational process, which include distance
learning, media, educational project activity, other forms
that require detailed study, and generally identifying trends
in the development of education at the present stage. The
National Doctrine for the Development of Education of
Ukraine in the 21st Century focuses on the need for further
development of education based on the use of new progressive concepts, introduction of modern technologies and scientific and methodological achievements in the educational
process. The traditional philosophy of education, based on
the direct communication of participants in the educational process, is today complemented by the communication
technologies that bring with it informatization of education,
in particular distance and blended learning technologies.
Key words: media information technologies, blended
learning, distance learning technologies, system of open
education.
© Дивак В., Юрченко Ю., 2019

НОВА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА. 2019. № 4 (100)
Постановка проблеми. Сьогодні Україна, інтегруючись у світову спільноту, вдосконалює освітній
процес, орієнтується на майбутню професійну діяльність. Ефективному вирішенню проблем гуманізації і
демократизації українського суспільства, безумовно,
сприятиме модернізація системи освіти в контексті
європейських вимог, її структурне та змістове оновлення. Із розповсюдженням у світі нових інформаційних і технічних засобів навчання в закладах вищої
освіти склалися передумови для виникнення і розвитку нового напряму в освіті – медіанавчання, що
ґрунтується на медіаосвітніх технологіях.
Новим аспектом у підготовці науково-педагогічних
працівників є технології відкритої освіти, що формують особистість, яка здатна творчо та глибоко мислити, раціоналізувати перспективні ідеї та їх реалізацію
в професійній діяльності, а також урізноманітнюють
освітній процес та підвищують його ефективність. Це
сприяє активізації фундаментальної підготовки фахівців, адаптації до швидкісних темпів розвитку інформаційного суспільства, створює сприятливі умови для
опанування загальної освіти та обраної професії, трансформує пізнавальну діяльність. Одним із ключових
елементів системи відкритої освіти є використання медіаінформаційних технологій (далі – МІТ).
У багатьох країнах медіаосвітні технології стали
невід’ємною частиною, з одного боку, загальноосвітньої підготовки молоді, а з іншого – масових інформаційних процесів. Перші досягнення в експериментальному впровадженні медіаосвітніх технологій в Україні
підтверджують необхідність інтеграції ініціатив
суб’єктів освітнього процесу і широкої громадськості
в ефективну національну медіаосвітню систему.
Розробка і прийняття нової редакції Концепції
впровадження медіаосвіти в Україні (далі – Концепція) – важлива складова модернізації освіти, яка
сприятиме побудові в країні інформаційного суспільства, розвиткові економіки знань, становленню громадянського суспільства.
Мета статті – проаналізувати вплив використання засобів інформаційних та комунікаційних технологій на освітній процес відкритої освіти та його
результати; визначити загальні підходи до впровадження форм та методів використання медіаінформаційних технологій у змішаному навчанні та надати
відповідні рекомендації.

Аналіз наукових досліджень та публікацій.
Питання щодо впливу медіа на суспільство загалом
та особистість зокрема відображається в працях
Д. Бакінгема, Ж. Гоне, І. Дзялошинського, Дж. Лалла,
М. Маклюена, Л. Селлерса; використання матеріалів
засобів масового інформування досліджується в наукових доробках Є. Міллера, Г. Онкович, В. Різуна,
Н. Саєнко, В. Усатої, О. Федорова та ін. Різноманітні
питання медіатехнологій і медіаосвіти висвічуються Л. Баженовою, Е. Бондаренко, Б. Гершунським,
В. Грошевим та ін.
Виклад основного матеріалу. Актуальним викликом сьогодення є розробка змішаних освітніх технологій, які здатні модернізувати традиційні форми
навчання з метою підвищення рівня навчального процесу в системі відкритої освіти.
Змішане навчання, за своєю суттю, є результатом
поєднання моделей традиційного навчання із сучасними електронними технологіями, які дають змогу
дистанційної взаємодії учасників освітнього процесу
та мобільності суб’єктів навчання з метою оптимізації освітнього процесу та підвищення якості освіти.
З традиційного навчання важливе значення має безпосередня взаємодія між учасниками освітнього процесу віч-на-віч (інтерактивні семінари, презентації,
практичні види діяльності тощо), в онлайн-середовище переходять не тільки пасивні методи навчання
(такі, як опрацювання відеолекцій, питання для самоконтролю, контрольні заходи, тести; симулятори,
ігрові формати вивчення матеріалу тощо), а й активна
мережева взаємодія (спільна робота над документами, обговорення на форумах, у соціальних мережах,
на вебінарах тощо). Крім того, змішане навчання
обов’язково передбачає зворотний зв’язок зі здобувачем освіти на етапі роботи поза аудиторією. Отже,
змін зазнає не тільки організація освітнього процесу,
а й інші дидактичні аспекти.
Практика розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті демонструє тенденцію до зміни традиційних форм організації освітнього процесу в умовах інформаційного
суспільства до більш сучасних і зручних, тобто медіаінформаційних технологій як одного із сучасних
напрямів ІКТ (див. рис.).

Рис. Вплив медіаінформаційних технологій на систему навчання
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У 60-х роках ХХ століття в педагогіці провідних
країн світу (Велика Британія, США, Австралія, Канада, Франція, Німеччина) сформувався специфічний
напрям – медіаосвіта, покликаний допомогти суб’єктам навчання адаптуватися у світі медіакультури,
опанувати мову засобів масової інформації, навчитися аналізувати медіатексти. Термін «медіа» походить
від латинського medium, що перекладається як «засіб зв’язку», «посередник». Сьогодні він синонімічно
вживається для позначення засобів масової інформації (друкованих видань, фото, радіо, телебачення, Інтернету, кіно тощо) [2].
Упродовж останніх років медіаінформаційні
технології набули значної популярності, зокрема і в
Україні. Це пов’язано насамперед із глобалізацією
освіти, появою високошвидкісного Інтернету, медіаграмотністю користувачів [5].
Під медіатехнологіями ми розуміємо частину освітнього процесу, спрямованого на формування в особистості медіакультури, підготовку до безпечної та
ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа.

Однією з найвагоміших переваг при використанні
медіаосвітніх технологій у системі відкритої післядипломної освіти є активізація мотиваційно-пізнавального моменту на занятті, коли слухачі курсів підвищення
кваліфікації намагаються довести колегам і викладачеві свою компетентність щодо володіння комп’ютером.
Також поєднання інформаційної складової з використанням нестандартних підходів до проведення заняття
(зокрема, ігрової форми) викликає серед слухачів неабиякий емоційний ефект, що призводить до інтенсифікації
навчального процесу. Безпосередньо для викладачів медіатехнології допомагають краще оцінити здібності та
знання індивіда, спонукають шукати нові, нетрадиційні
форми та методи навчання, стимулюють професійний
ріст і подальше опанування комп’ютера (див табл.).
Використання медіаінформаційних технологій як
одного з напрямів ІКТ не зводиться до звичайної заміни «паперових» носіїв інформації електронними, вони
дають можливість поєднувати процеси вивчення, закріплення і контролю засвоєння навчального матеріалу, які
за традиційного навчання найчастіше є відокремленими.
Таблиця

Порівняння застарілих та сучасних інформаційних технологій
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Таким чином, можна визначити дві групи тенденцій використання МІТ у системі відкритої освіти:
сформовані сучасні медіаінформаційні технології та
перспективні, які лише формуються, тобто тенденції
майбутнього.
Основними сучасними світовими тенденціями
активізації аудиторної роботи завдяки використанню
МІТ є:
- розширення можливостей використання змішаного навчання (Blended Learning) за рахунок усебічного (як поза межами аудиторії, так і на аудиторних
заняттях) застосування соціальних мереж та вебсервісів;
- активізація Backchannel (секретний, неофіційний або нерегулярний канал зв’язку) – інтерактивне
спілкування під час аудиторних занять за допомогою
смартфонів, ноутбуків та планшетів;
- застосування мобільних засобів зв’язку (зокрема iPad та Alt-Tablets), які активно використовуються
не лише у процесі дистанційної, а й аудиторної роботи;
- комплексне застосування інтерактивних засобів
навчання;
- gamification – використання фікційних ігор, симуляцій та віртуальних світів.
Таким чином, особливості використання сучасних медіаінформаційних технологій у змішаному
навчанні відкритої освіти можна обґрунтувати на основі розуміння сутності електронних медійних технологій, які надають такі можливості:
- інтерактивність, яка сприяє організації взаємодії і самоатестації науково-педагогічних працівників;
- мультимедійність, яка подає об’єкти та процеси не традиційним текстовим способом, а за допомогою фото, відео, графіки, анімації, звуку, що створюють психологічні умови, які сприяють сприйняттю і
запам’ятовуванню матеріалу;
- здатність до моделювання, яке являє собою насамперед моделювання реальних об’єктів і результатів дослідження;
- комунікативність, тобто можливість безпосереднього спілкування, оперативність передачі інформації, контроль за станом процесу; комунікативність
вирішує питання доведення інформації в найкоротші
терміни, а також дає змогу дистанційно керувати навчальним процесом;
- продуктивність, тобто автоматизація нетворчих, рутинних операцій, на які витрачається багато
сил і часу.
Рекомендуємо науково-педагогічним працівникам використовувати різноформатний медіаконтент
для формування вмінь критичного сприймання, аналітичного опрацювання, оцінювання достовірності
та об’єктивності інформації.
Формами організації медіаосвіти науково-педагогічних працівників, які нами пропонуються, є:
- очні й дистанційні навчальні заняття соціально-гуманітарного, професійного й фахового змісту
з демонструванням способів і умов використання
медійних технологій навчання (лекції як віртуальні
екскурсії, заняття-презентації, ситуативне моделювання, практична робота з аудіовізуальними текстами
тощо);

- розроблення педагогами електронних навчально-методичних комплексів і віртуальних освітніх
курсів, зокрема для реалізації дистанційного (індивідуального) навчання дітей;
- робота методистів із хмарно орієнтованими технологіями для надання науково-методичної допомоги
педагогам;
- навчання педагогічної спільноти за освітніми
проєктами (вікі-тренінги, «Вчителі в онлайні», «Розумники» тощо).
Одним із елементів медіаінформаційних технологій є веб-технологія, яка сьогодні використовується в найрізноманітніших галузях знань, чим
засвідчує своє право на існування. Вона характеризується як менеджер для роботи з медіаданими, тобто особливий спосіб збереження медіафайлів (зображень, презентацій, аудіо- та відеофайлів), який
полегшує систематизацію та доступ до збереженого
матеріалу.
Висновки. Результатом упровадження медіатехнологій у змішаному навчанні системи відкритої
освіти має стати набуття науково-педагогічними працівниками практичних компетентностей, які дадуть
змогу створювати власні мультимедійні продукти.
У процесі відкритого навчання науково-педагогічні працівники отримують завдання, спрямовані на
створення цілісного інформаційного продукту (презентація, відеофільм, тест тощо) або ж певної його
частини (уривок з фільму, окремий слайд, друкований фрагмент, ілюстрація тощо). Автори найкращих
із них захищають свої напрацювання перед групою,
що відзначається високим ентузіазмом і справжнім
вибухом позитивних емоцій.
Таким чином, потреба у формуванні медійної
культури педагогічного працівника має професійні
й суто прагматичні життєві мотиви. На наше переконання, в умовах відкритого навчання воно може стати
значущим чинником розвитку його творчого потенціалу і професійної мотивації.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Бугайчук К. Модели смешанного обучения /
К. Бугайчук. URL: http://elpro.blogspot.com/2014/06/
blog-post_3046.html (дата звернення: 20.09.2019).
2. Змішане навчання. URL: http://vilnaosvita.org.
ua/ua/blended (дата звернення: 22.09.2019).
3. Змішане навчання як модель використання інформаційно-освітніх ресурсів. URL: http://interconf.
fl.kpi.ua/ru/node/1174 (дата звернення: 22.09.2019).
4. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні. URL: http://www.ispp.org.ua/news_44.htm (дата
звернення: 20.09.2019).
5. Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В. М. Кухаренко, С. М. Березенська,
К. Л. Бугайчук та ін. ; за ред. В. М. Кухаренка. – Харків : «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. – 284 с.
6. Чугай О. Ю. Змішане або гібридне навчання як трансформація традиційної освітньої моделі /
О. Ю. Чугай. URL: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1268
(дата звернення: 20.09.2019).
Дата надходження до редакції: 30.09.2019 р.

41

НОВА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА. 2019. № 4 (100)
УДК 378.147:004
DOI:10.37026/2520-6427-2019-100-4-42-46

Микола КОЗЯР,
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри теоретичної механіки,
інженерної графіки та машинознавства
Національного університету водного
господарства та природокористування, м. Рівне
Олексій ПАРФЕНЮК,
старший викладач кафедри
теоретичної механіки, інженерної графіки
та машинознавства
Національного університету водного
господарства та природокористування, м. Рівне

ЧОТИРИВИМІРНА ГРАФІКА
ЯК НОВИЙ ЕТАП ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті встановлено, що вивчення на високому
рівні принципів дії і конструкцій технічних об’єктів
становить для здобувачів вищої освіти технічних
спеціальностей значні труднощі та таким чином
зменшує їх мотивацію до навчання. Наведено та
проаналізовано складові комп’ютерної графіки, їх
види і класи. Подано авторське визначення терміна
«чотиривимірна графіка».
Ключові слова: здобувач вищої освіти, графічна
підготовка, комп’ютерна графіка, 2D, 3D, 4D.
В статье установлено, что изучение принципов
действия и конструкций технических объектов на
высоком уровне представляет для соискателей высшего образования технических специальностей значительные трудности и таким образом уменьшает
их мотивацию к обучению. Приведены и проанализированы составляющие компьютерной графики, их
виды и классы. Представлено авторское определение термина «четырехмерная графика».
Ключевые слова: соискатель высшего образования, графическая подготовка, компьютерная графика, 2D, 3D, 4D.
The current level of informatization of society, the
growth of information flows, the widespread introduction of information technologies in all spheres of human
activity, place new demands on the nature and level of
education of the future specialist. In spite of the high
functionality of computer equipment and telecommunication facilities, it is necessary to create new educational
technologies of training of future specialists using the didactic capabilities of modern computer equipment, and
in particular computer graphics. The use of computer
graphics in the educational process of a higher education institution is devoted to a considerable amount of
work, which deals with various aspects of training of future specialists in technical specialties. At the same time,
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however, the term «four-dimensional graphics» is hardly
covered in the scientific work on the features of computer
graphics in the educational process, with the focus mostly on computer animation.
The authors of the article reveal the components of
computer graphics, their types (raster, vector, fractal and
three-dimensional) and classes (engineering, business,
scientific and illustrative), perform the analysis of
scientific terms («computer graphics», «four-dimensional
objects», «four-dimensional space», «four-dimensional
graphics», and «computer animation».
It is important for those who have a technical education degree to acquire the skills of creating not only a
three-dimensional model of a part, but also being able to
model a mechanism that consists of a certain number of
parts. However, a static model of the mechanism usually
does not provide a complete understanding of the principle of its operation. To create a dynamic model of the
three-dimensional mechanism, it is necessary to use the
fourth dimension - time. The dynamic model will give a
complete understanding of the principle of operation of
the mechanism as a whole. 4D graphics provide an additional layer of information available about the visual
process. The author defines the term «four-dimensional graphics» as a set of techniques and tools (software,
hardware) designed to display movement (movement)
and the interaction of three-dimensional objects in time.
Key words: applicant for higher education; graphic
preparation; computer graphics; 2D; 3D; 4D.
Постановка проблеми. Професійна підготовка
здобувачів вищої освіти технічних спеціальностей
ґрунтується на вихідних теоретичних положеннях,
вимогах та загальних закономірностях, урахування
яких необхідне для підвищення ефективності освітнього процесу. Однією з таких вимог, що висуваються до організації освітнього процесу здобувачів вищої освіти, є підготовка фахівця, здатного самостійно
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отримувати знання і застосовувати способи виконання професійної діяльності в сучасних соціально-економічних умовах. У зв’язку цим виникають нові
вимоги й до технічних фахівців, бо від рівня та якості їхньої освіти значною мірою залежить майбутнє
України. Таким чином, кардинальний перегляд усіх
складових технічної освіти – це безумовна необхідна
вимога часу.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Сучасні світові тенденції розвитку комп’ютерної графіки (далі – КГ) диктують нові умови підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей закладів
вищої освіти (далі – ЗВО). Вітчизняна технічна освіта
не завжди відповідає міжнародним вимогам і стандартам, які висуваються до майбутніх фахівців різних
галузей господарювання. Зважаючи на це, основною
метою на даному етапі розвитку сучасної вітчизняної
освіти є оновлення та покращення рівня якості графічної підготовки майбутнього фахівця. Завдяки сучасним засобам комп’ютерної графіки, зокрема системам автоматизованого проєктування (далі – САПР),
можна значно покращити професійну підготовку
майбутніх фахівців. Активне застосування КГ в усіх
сферах суспільного життя та в сучасних галузях виробництва є важливою вимогою сьогодення.
Питанням використання комп’ютерної графіки в
освітньому процесі закладу вищої освіти присвячено
значну кількість праць, в яких розглядаються різноманітні аспекти підготовки майбутніх фахівців технічних
спеціальностей. У різні роки проблеми застосування САПР у навчальному процесі ЗВО розглядали не
лише вітчизняні (В. Бойко, Р. Горбатюк, О. Джеджула,
М. Козяр, І. Нищак, Г. Райковська, М. Юсупова та ін.),
а й зарубіжні вчені (Т. Кайгородцева, І. Смирнова,
М. Романкова, В. Рукавішніков, Н. Федотова, Т. Чемоданова, О. Хейфец, та ін.). Проведені нами дослідження значною мірою розкрили дидактичний потенціал
комп’ютерної графіки в навчанні здобувачів вищої
освіти. Однак водночас у наукових працях, присвячених особливостям застосування комп’ютерної графіки в освітньому процесі (О. Алексєєв, М. Коротун,
Д. Требухов та ін.), майже не розглядається термін
«чотиривимірна графіка», при цьому здебільшого увага акцентується на комп’ютерній анімації.
Мета статті – охарактеризувати чотиривимірну
графіку та її роль у підготовці майбутніх здобувачів
вищої освіти технічних спеціальностей.
Виклад основного матеріалу. Державний стандарт України поняття «комп’ютерна графіка» визначає як сукупність методів і способів перетворення
даних за допомогою комп’ютера у графічне зображення та, відповідно, графічного зображення – у дані
(ДСТУ 2939-94 «Система оброблення інформації.
Комп’ютерна графіка. Терміни та визначення»). При
цьому в технічній літературі з графічних дисциплін
зазначено, що «комп’ютерна графіка – це сукупність
технічних, програмних, мовних засобів і методів
зв’язку користувача з ЕОМ на рівні зорових образів під
час розв’язання різних класів задач» [15]. КГ є багатофункціональною складовою графічно-інформаційних технологій, найлегше сприймається, найшвидше
обробляється (в інформаційному плані) й засвоюється людиною та, що найважливіше, – повною мірою
відповідає природним психологічним особливостям
сприйняття людиною навколишнього середовища.
Дещо ширше визначення означеного терміна подається в роботі А. Батракова, В. Іванова та Г. Поліщука [9].

Його суть зводиться до того, що комп’ютерна графіка це наука про математичне моделювання геометричних форм та образів об’єктів, а також методів їх візуалізації. Вона є частиною прикладної інформатики.
Отже, комп’ютерна графіка – це розділ інформатики, який вивчає методи цифрового синтезу та
обробки візуального контенту; зображення, анімації,
що створюються, перетворюються, оцифровуються,
обробляються і виводяться засобами обчислювальної техніки, зокрема й апаратними (монітор, принтер,
плотове та інші) та програмними [7].
На сьогодні можна виокремити чотири основних
базових класи комп’ютерної графіки: інженерну, ділову, наукову та ілюстративну. Також розрізняють
такі її чотири види: растрова, векторна, фрактальна
та тривимірна. Растрова, векторна та фрактальна
графіка відрізняються між собою принципами формування зображення під час відображення на екрані
монітора або при друці на папері.
Варто зауважити, що для нашого дослідження
важливе значення має конструкторська графіка, яка
використовується в роботі майбутніх технічних фахівців – конструкторів та винахідників нових технічних об’єктів (машин, механізмів та ін.). Цей вид КГ є
обов’язковим елементом САПР. Засобами конструкторської графіки можна отримувати як плоскі зображення (проєкції, перерізи), так і просторові тривимірні зображення. Тобто йдеться про двовимірну та
тривимірну графіку.
Двовимірна графіка (від англ. 2D – Two dimensions –
«два виміри») – це зображення на площині, що має
довжину і ширину. Двовимірна КГ класифікується
за типом представлення графічної інформації та наступними з нього алгоритмами обробки зображень.
У двовимірній графіці використовують векторну і растрову графіку.
У растровій графіці всяке зображення розглядається як сукупність точок різного кольору. Натомість
у векторній графіці зображення є сукупністю простих елементів: прямих ліній, дуг, кіл, еліпсів, прямокутників, зафарбовувань тощо, які називаються
графічними примітивами [11].
Тривимірна графіка (від англ. 3D – Three dimensions – «три виміри») оперує з об’єктами в тривимірному просторі. Зазвичай результати являють собою
плоску картинку, проєкцію. Тривимірна комп’ютерна
графіка широко використовується в графічному технічному моделюванні.
У тривимірній комп’ютерній графіці всі об’єкти
здебільшого є набором поверхонь або часток. Мінімальну поверхню називають полігоном, роль якого
зазвичай виконують трикутники.
Усіма візуальними перетвореннями в 3D-графіці
керують матриці. У комп’ютерній графіці використовується три види матриць: матриця повороту, матриця зсуву та матриця масштабування.
Будь-який полігон можна представити у вигляді
набору координат із його вершин. Так, у трикутника буде три вершини. Координати кожної вершини є
вектором (x, y, z). Помноживши вектор на відповідну
матрицю, отримаємо новий вектор. Зробивши таке
перетворення з усіма вершинами полігону, отримаємо новий полігон, а перетворивши всі полігони, – новий об’єкт, повернений / зсунутий / масштабований
відносно початкового.
Тривимірне зображення на площині відрізняється від двовимірного тим, що включає побудову
геометричної проєкції тривимірної моделі (сцени)
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на площину (наприклад, екран комп’ютера) за допомогою спеціалізованих програм. При цьому модель
може як відповідати об’єктам реального світу (автомобіль, будівля, ураган, астероїд), так і бути повністю
абстрактною (проєкція чотиривимірного фрактала).
Для отримання тривимірного зображення на площині необхідно зробити такі кроки:
- моделювання – створення тривимірної математичної моделі сцени та об’єктів у ній;
- рендеринг (візуалізація) – побудова проєкції відповідно до обраної фізичної моделі;
- виведення отриманого зображення на пристрій
(дисплей або принтер).
Завдання 3D-моделювання – розробити об’ємний
образ бажаного об’єкта. За допомогою тривимірної
графіки можна створити точну копію конкретного
предмета, а також розробити нове, навіть нереальне
уявлення ніколи не існуючого об’єкта [8]. Тривимірна графіка зазвичай має справу з віртуальним, уявним тривимірним простором, який відображається на
плоскій, двовимірній поверхні дисплея або аркуша
паперу. Будь-яке зображення на моніторі в силу площини останнього стає растровим, оскільки монітор –
це матриця, яка складається зі стовпців і рядків [10].
Тривимірна графіка існує лише в нашій уяві: те, що
ми бачимо на моніторі, – це проєкція тривимірної фігури, а простір ми створюємо самі. Таким чином, візуалізація графіки буває растрова і векторна, а спосіб
візуалізації – це лише растр, тобто набір пікселів, від
кількості яких залежить спосіб задання зображення.
Проте зі створенням та впровадженням 3D-дисплеїв
і 3D-принтерів тривимірна графіка не обов’язково
має включати в себе проєктування на площину. При
цьому модель може як відповідати об’єктам із реального світу (автомобіль, будівля, ураган, астероїд), так
і бути повністю абстрактною (проєкція чотиривимірного фрактала) [6].
На думку В. Рукавішнікова, з появою методів тривимірного геометричного моделювання почався новий період розвитку в галузі геометричної підготовки
інженера, що веде нас до принципово нової ідеології
[16]. Як стверджує В. Бойко, «геометричне моделювання – це процес відображення властивостей та відносин реального або уявного об’єкта на спеціально
створеній для цього тривимірній геометричній моделі засобами комп’ютерної графіки, дослідження якої
дає нам нові знання про цей об’єкт» [3, с. 59]. Погоджуємося із твердженням учених [17], що геометричне знання пройшло декілька історичних етапів свого
розвитку, під час кожного з яких принципово змінювалися методи геометричного моделювання, що
призводило до якісних змін у геометричній моделі:
візуально-образне моделювання у вигляді малюнків
→ двовимірне геометричне моделювання двовимірних об’єктів (геометрія) → двовимірне геометричне
моделювання тривимірних об’єктів (нарисна геометрія) → тривимірне комп’ютерне моделювання тривимірних об’єктів (комп’ютерна графіка) → чотиривимірне геометричне моделювання чотиривимірних
об’єктів (комп’ютерна анімація). Глибоке оволодіння
методами і засобами теорії геометричного моделювання виявляється в умінні майбутнього фахівця відтворювати повний життєвий цикл виробу, на кожному етапі якого присутні геометричні моделі.
Таким чином, тривимірна графіка – це розділ комп’ютерної графіки, сукупність прийомів
та інструментів (як програмних, так і апаратних),
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призначених для зображення об’ємних об’єктів [13].
Із кожним роком 3D-графіка стає все більш реалістичною. Це досягається завдяки впровадженню нових
технологій – не лише апаратних, а й програмних [14].
У технічній науковій літературі знаходимо терміни: «комп’ютерна графіка», «чотиривимірна геодезія», «чотиривимірні об’єкти», «чотиривимірний
простір», «чотиривимірна графіка» та «комп’ютерна
анімація». Зупинимося на деяких із них та розглянемо поняття «чотиривимірні об’єкти», «чотиривимірний простір» та «чотиривимірна графіка».
Група фізиків з Університету штату Пенсільванія
(США) під керівництвом професора Мікаеля Рехтсмана знайшли шлях у четвертий вимір простору. Як
зауважують науковці, тривимірні предмети дають
двомірні тіні, завдяки яким можна стверджувати
про форму цих предметів. Складні розрахунки продемонстрували, що тривимірні об’єкти можуть бути
«тінню» чотиривимірних. Учені стверджують, що наблизилися до розуміння чотиривимірного простору.
Навколишній світ має лише три просторових виміри,
але у фізичних моделях їх може бути більше. Наприклад, у теорії суперструн розглядається десять просторових вимірів [5].
Як відомо, простір Всесвіту є тривимірним, тобто має довжину, ширину та висоту як і будь-яке тіло.
Положення точки може задаватися трьома числами
– координатами. Якщо в просторі проводити прямі
лінії чи площини або креслити складні криві, то їхні
властивості будуть описуватися законами геометрії.
Ці закони були відомі давним-давно та підсумовані
ще у III столітті до н. е. давньогрецьким математиком Евклідом. Саме евклідова геометрія вивчається
у школі як строга низка аксіом і теорем, що описують усі властивості фігур, ліній, поверхонь. Якщо вивчати не лише місцезнаходження, але й процеси, що
відбуваються в тривимірному просторі, то необхідно
включити і час. Подія, що відбувається в якій-небудь
точці, характеризується положенням точки, тобто заданням трьох її координат і четвертим числом – моментом часу, коли ця подія відбулася. Момент часу
для події – це її четверта координата. Саме це й доводить думку про те, що наш світ є чотиривимірним. Ці
факти, звичайно, є відомими давно [18].
У 1908 році німецький математик Г. Мінковський, розвиваючи ідеї означеної теорії, заявив: «Відтепер простір сам по собі і час сам по собі мають стати фікціями і лише деякий вид поєднання обох ще
повинен зберегти самостійність». Що ж мав на увазі
науковець, висловлюючись так рішуче і категорично?
Він хотів наголосити на двох фактах. Перший факт –
це відносність проміжків часу і просторових довжин,
їхня залежність від вибору системи відліку. Другий,
який є головним, – це те, що простір і час тісно пов’язані між собою. Вони, власне кажучи, виявляються як
різні сторони деякої єдиної сутності – чотиривимірного простору-часу. Саме цього тісного поєднання та
нерозривності не знала доенштейнівська фізика [18].
Простір-час є тим «об’єднанням» простору і часу,
про яке говорив Г. Мінковський. Уявити таке формальне приєднання часу до простору, мабуть, неважко.
Набагато складніше наочно уявити собі чотиривимірний світ. Зважаючи на це, дивуватися труднощам
не доводиться. Коли ми у школі малюємо плоскі геометричні фігури на аркуші паперу, то зазвичай не відчуваємо ніяких труднощів щодо їх зображення, адже
вони двовимірні (мають лише довжину і ширину).
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Набагато складніше зображувати в просторі тривимірні фігури – піраміди, конуси, площини, що перетинають їх, тощо. Що стосується зображення чотиривимірних фігур, то іноді це важко зробити навіть фахівцям,
які все життя працюють із теорією відносності [18].
Природа дуже складна, тому, проникаючи в її таємниці все глибше, доводиться миритися з тим, що
це вимагає все більших зусиль, зокрема й від нашої
уяви. Природа пронизана рухом. Нас оточують кругообіг води, кисню, вуглекислого газу, тобто речовини
загалом. Таким чином ми існуємо у чотиривимірному
«часі-просторі», а всі зміни відбуваються у цих вимірах. Найпростішою формою руху є механічне переміщення, а характеристикою – швидкість, що дорівнює
похідній від радіус-вектора матеріальної точки у часі і
таким способом поєднує між собою процеси у часі та
просторі. Загалом рух ми розуміємо як будь-які фізичні
процеси, наприклад, за участю тепла, взаємодії заряджених тіл, хімічні та ядерні перетворення, біологічні
процеси (життя є біологічною формою руху) та ін. [4].
Останнім часом у наукових дослідженнях усе частіше використовуються методи нарисної геометрії
багатовимірних просторів. Це обумовлено тим, що
практичні задачі проблематично розв’язувати традиційними аналітичними методами, оскільки кількість
змінних величин, які відображають відповідні багатовимірні функціональні залежності, перевищує розмірність простору, в якому вони відбуваються. Крім
того, нарисна геометрія має можливість розглядати
багатовимірні об’єкти як геометричні моделі багатьох змінних, що дає змогу наочно уявити такі процеси у вигляді геометричних моделей [2].
Теоретичний аналіз науково-педагогічної літератури засвідчив, що є наукові роботи, близькі до досліджуваної нами проблеми (О. Алексєєв, В. Бойко,
М. Коротун, Д. Требухов, Н. Федотова). Сучасна анімація з використанням інформаційно-комунікаційних
технологій освітнього призначення дає можливість не
лише розглядати об’єкти в динаміці, а й керувати нею:
зупиняти, повторювати, зосереджувати увагу саме на
тому, що необхідно для поглиблення вивчення. Запровадження анімації із застосуванням не лише керування
нею, а й реалістичністю об’єктів сприяє підвищенню
мотивації здобувачів вищої освіти у процесі вивчення
інженерних дисциплін [1, с. 81]. Науковці акцентують
увагу на застосуванні анімованих ілюстрацій для підвищення мотивації до вивчення технічних дисциплін
у здобувачів вищої освіти. Комп’ютерна анімація
– мистецтво створення рухомих зображень за допомогою комп’ютера, підрозділ комп’ютерної графіки
та анімації. На відміну від більш загального поняття
«графіка CGI», що відноситься як до нерухомих, так
і до рухомих зображень, комп’ютерна анімація передбачає лише рухомі зображення. На сьогодні вона
досить широко застосовується як у сфері розваг, так і
у виробничій, науковій та діловій галузях. Будучи похідною від комп’ютерної графіки, анімації властиві ті
ж способи створення зображень: векторна, растрова,
фрактальна, тривимірна графіки [12].
Для здобувачів вищої освіти технічних спеціальностей важливо отримати навички створення не лише
тривимірної моделі деталі, але й уміти змоделювати
механізм, який складається з певної кількості деталей. Однак статична модель механізму зазвичай не
надає повного розуміння про принцип його роботи.
Для створення динамічної моделі тривимірного механізму необхідно використати четвертий вимір – час.

Динамічна модель надасть повне розуміння принципу роботи механізму загалом. Крім того, змінюючи
часову координату, можна зрозуміти, яке положення
в просторі займає будь-яка деталь механізму в певній точці часу та з якими деталями вона взаємодіє. Це
дасть змогу дослідити певні параметри, що діють на
деталь під час роботи механізму (визначити граничні
параметри та внести зміни в конструкцію), або фізичні
властивості деталі для оптимізації механізму загалом.
Отже, використання чотиривимірної графіки надасть
здобувачу вищої освіти не лише більш детальне розуміння про принцип роботи механізмів, але й виробить
у нього навички щодо виявлення конструктивних помилок, недоліків та оптимізації механізмів.
4D-графіка передбачає додатковий рівень доступної інформації про візуальний процес. FANUC
описує 4D-графіку як процес перетворення «невидимого у видиме», тобто йдеться про те, що на екрані
користувач отримує 3D-візуалізацію руху технічного
об’єктa [19].
Висновки. Комп’ютерна графіка якісно змінює
способи взаємодії здобувача вищої освіти з комп’ютером, підвищує рівень його графічної компетентності,
забезпечуючи автоматизовану підготовку всіх етапів
розробки технічних об’єктів, – проєктування, інженерний аналіз, підготовка до виробництва тощо.
Проведені нами дослідження дають підстави визначити чотиривимірну графіку як сукупність прийомів та інструментів (програмних, апаратних), призначених для відображення руху (переміщення) та
взаємодії тривимірних об’єктів у часі.
Перспективи подальших розвідок в означеному
напрямі спрямовуватимуться на вдосконалення графічної підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей засобами три- і чотиривимірної графіки.
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ХМАРНІ СЕРВІСИ
ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ПРОЄКТІВ
У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ:
АНАЛІЗ ТА КРИТЕРІЇ ДОБОРУ
У статті проаналізовано критерії добору хмарних сервісів для управління проєктами та колективної розробки програмних продуктів, використання
яких буде доцільним у процесі підготовки майбутніх
фахівців з інформаційних технологій. Наведено порівняльну характеристику відібраних хмарних сервісів за визначеними критеріями та показниками,
а також запропоновано рекомендації щодо їх використання у процесі організації проєктної роботи й
розробки програмних продуктів. Представлено результати педагогічного дослідження щодо використання означених хмарних сервісів у процесі підготовки майбутніх ІТ-фахівців.
Ключові слова: колективні проєкти, майбутні
фахівці з інформаційних технологій, хмарні сервіси
для управління проєктами, хмарні сервіси для колективної розробки програмних продуктів, критерії
добору.
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В статье проанализированы критерии отбора
облачных сервисов для управления проектами и коллективной разработки программных продуктов, использование которых будет целесообразным в процессе подготовки будущих специалистов по информационным
технологиям. Приведена сравнительная характеристика отобранных облачных сервисов по определенным
критериям и показателям, а также предложены рекомендации по их использованию в процессе организации
проектной работы и разработки программных продуктов. Представлены результаты педагогического исследования по использованию указанных облачных сервисов
в процессе подготовки будущих ИТ-специалистов.
Ключевые слова: коллективные проекты, будущие специалисты по информационным технологиям,
облачные сервисы для управления проектами, облачные сервисы для разработки программных продуктов, критерии добора.
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The criteria for selecting cloud services for project
management (ability to form groups, assign tasks to team
members, prioritize tasks, communicate between team
members, organize video calls, organize real-time collaboration, plan and save team work results, embed additional services) and collective development of software
products (ability to collaborate on code, bug tracking,
discuss code with other team members, manage code
versions and integrate additional services, have a repository, wiki, and code editor) that should be used in the
preparation of future IT professionals are analyzed and
outlined in the paper. A comparative description of selected cloud services according to certain criteria and
indicators are presented in this study. The recommendations on the use of appropriate services for the organization of project work (Microsoft Teams, Asana, Trello,
Jira) and collective development of software products
(GitHub, Bitbucket, DeployBot, Phabricator, Beanstalk)
are offered by the author. The pedagogical research involves 42 expert-students of the Computer Science speciality. The results of the use of certain cloud services for
project management and collective development of software products in the study of professional disciplines are
presented. According to the pedagogical research, the
most effective cloud services for project management and
collective development of software products in the process of training future IT specialists according to certain
criteria are Jira and GitHub cloud services, respectively.
Examples and results of using certain cloud services in
the process of training future IT professionals are given.
Key words: team projects, future professionals in information technologies, cloud services for project management, cloud services for collective software development, selection criteria.
Постановка проблеми. Із розвитком інформаційних технологій (далі – ІТ) змінюється і підхід до
організації колективної розробки програмних продуктів. У зв’язку з цим необхідно враховувати той
факт, що майбутні ІТ-фахівці повинні вміти швидко
адаптуватися до нових ситуацій, вирішувати поставлені завдання не лише особисто, а й під час роботи в
команді, а також приймати відповідні рішення. Для
того, щоб студенти ІТ-фаху у своїй діяльності могли
займати провідні позиції у сфері ІТ, відповідати вимогам замовників і роботодавців, необхідно ще під
час навчання в університеті розвивати в них уміння
розробляти й управляти проєктами, працювати в команді, використовувати хмарні сервіси для управління проєктами та колективної розробки програмних
продуктів.
Аналіз наукових досліджень та публікацій. Проблему підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій у закладах вищої освіти
(далі – ЗВО) у своїх дослідженнях висвітлювали
О. Глазунова [3], Л. Зубик [7], В. Концедайло [5],
В. Круглик, С. Симоненко [7], С. Литвинова, С. Проскура [9], В. Осадчий [7, 8], К. Осадча [8] та ін.
А. Власюк і П. Грицюк [1] зауважують, що основною особливістю роботи інженера-програміста є
перехід від проєкту до проєкту, необхідність постійно переключати увагу, а основними професійними
якостями – швидке опанування певної предметної галузі, вміння самостійно ухвалювати рішення, швидко
адаптуватися до нових умов тощо.

На сьогодні існує значна кількість хмарних сервісів для колективної проєктної роботи, наприклад:
Trello, Microsoft Teams, Asana, GitHub, Bitbucked,
GitLab та інші. Вони дозволяють забезпечити взаємодію учасників освітнього процесу (управління проєктами та завданнями, колективну розробку програмних продуктів), а також можуть бути використані на
різних етапах організації аудиторного заняття чи в
ході самостійної роботи студентів [2; 6; 13].
В. Татауров і К. Чевська [11] у своїй праці розкривають можливості хмарного сервісу Microsoft Teams
під час організації навчального процесу студентів
ІТ-фаху, розглядають його інтеграцію з іншими сервісами Microsoft Office 365. А. Елісон та М. Арора
[12], а також О. Глазунова, О. Кузьмінська, Т. Волошина, Т. Саяпіна, В. Корольчук [14] описують досвід
використання хмарних сервісів Microsoft Office 365
для організації групової проєктної роботи, зокрема
акцентують увагу на залученні студентів до проєктування порталів на базі Microsoft SharePoint.
Дж. Феліціано, М. Сторі, О. Загальський
(J. Feliciano, M. Storey, A. Zagalsky) [13] надають рекомендації стосовно того, як можна використовувати
такі хмарні сервіси, як GitHub при підготовці фахівців з інженерії програмного забезпечення, а також як
викладачам ефективніше інтегрувати означені сервіси у свої навчальні курси.
Для організації роботи команди на всіх етапах
виконання проєкту, починаючи від планування та
розподілу завдань і закінчуючи презентацією готового продукту, доцільно використовувати хмарні сервіси для управління проєктами, а для виконання самих
завдань проєкту ‒ різноманітні фахово орієнтовані
засоби, зокрема хмарні сервіси для колективної розробки програмних продуктів.
Мета статті – проаналізувати та визначити найбільш ефективні хмарні сервіси для організації колективної проєктної роботи студентів ІТ-фаху.
Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах ІТ-індустрії важливо розвивати в студентів
ІТ-фаху вміння колективно розробляти програмні
продукти, знання та розуміння етапів такої розробки, а також планування означеної діяльності та формування вмінь і навичок роботи над колективним
проєктом. Ураховуючи динаміку змін у сфері ІТ та
потреби з боку замовників, ІТ-фахівцеві необхідно
вміти швидко мінімізувати ризики та адаптуватися до
мінливих ситуацій, що виникають у процесі роботи.
Для оволодіння такими навичками студентів ІТ-фаху
необхідно знайомити з гнучкими методологіями розробки програмних продуктів та відповідними хмарними сервісами, які сприятимуть реалізації означеної методології у процесі роботи над колективними
проєктами. Саме такі методології об’єднують одним
терміном – «agile-методи». Agile розуміють як використання під час проєкту гнучких підходів, наприклад, таких, як Scrum, Kanban, Extreme Programming
тощо, в яких вимоги до продукту та рішення розвиваються на основі співпраці всіх учасників команди.
Це сприяє швидкому плануванню завдань проєкту та
їх виконанню, випуску продукту та постійному його
вдосконаленню, дозволяє миттєво та гнучко реагувати на необхідні зміни. Для організації роботи команд
над розробкою програмних продуктів, необхідно
оволодіти діяльністю саме з хмарними сервісами,
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які дають змогу якісно організувати взаємодію команди та забезпечити спільну розробку програмних
продуктів. Використання даних методологій під час
виконання навчальних проєктів сприяє розвитку в
студентів ІТ-фаху не лише професійних навичок, а й
особистісних.
Ураховуючи швидкість змін у сфері ІТ, постійно зростає кількість хмарних сервісів для командної
роботи, однак, оцінюючи функціонал таких сервісів,

їх можна розподілити на дві категорії: 1) хмарні сервіси для управління проєктами; 2) хмарні сервіси для
колективної розробки програмного продукту.
Хмарні сервіси для управління проєктами допомагають відслідковувати роботу учасників команди, розподіляти завдання між ними, визначати їхню
пріоритетність тощо. До цієї категорії сервісів відносять Microsoft Teams, Asana, Trello, Jira та інші
(див. табл. 1).
Таблиця 1

Порівняльна характеристика хмарних сервісів для управління проектами

Хмарні сервіси для колективної розробки програмних продуктів дають змогу користувачам спільно працювати над кодом, керувати версіями тощо. До
таких сервісів відносять: GitHub, Bitbucked, GitLab,
Phabricator, Beanstalk та ін.
Обираючи хмарні сервіси для управління проєктами, необхідно врахувати можливість формування
груп, постановки завдань учасникам команди, пріоритезації задач, комунікації між учасниками команди, організації відеозв’язку та організації спільної роботи в
реальному часі, планування та збереження результатів
командної роботи, вбудовування додаткових сервісів.
Одним із важливих різновидів проєктів у ході підготовки ІТ-фахівців є проєкти з колективної розробки
програмних продуктів, саме тому ще зі студентської
лави важливо готувати студентів до виконання таких
проєктів, розвивати в них необхідні для цього професійні та особистісні навички. Обираючи хмарні сервіси для
колективної розробки програмних продуктів, необхідно
звертати увагу на можливість спільної роботи над кодом, відстеження помилок, обговорення коду з іншими
учасниками команди, управління версіями коду та інтеграції додаткових сервісів, наявність репозиторію, вікі
та редактора коду тощо. Для того, щоб хмарні сервіси
колективної розробки програмних продуктів допомагали керувати проєктами, в них необхідно інтегрувати додаткові сервіси. Саме тому можливість такої інтеграції є
одним з основних критеріїв, за яким здійснюється порівняльна характеристика хмарних сервісів для колективної розробки програмних продуктів (див. табл. 2).
Поєднання між собою хмарних сервісів із двох
вищеозначених категорій у ході роботи над проєктом
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дає можливість студентам ІТ-фаху ще під час навчання у ЗВО повною мірою відтворити процес розробки
програмних продуктів та виявити особливості роботи з кожним із сервісів.
Ю. Слюсарчук уважає, що реалізація проєктно
зорієнтованого навчання дає змогу сформувати у
студентів уміння розробляти та керувати проєктами,
планувати час, продукувати нові ідеї, здійснювати
пошук та аналіз інформації з різних джерел, працювати в команді, оцінювати та підтримувати якість виконаної роботи [10].
Як приклад, розглянемо колективний проєкт, який організували студенти ІІІ курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» на базі
Національного університету біоресурсів і природокористування України. Метою організації даного проєкту було формування в майбутніх
фахівців з інформаційних технологій інтегральної компетентності, розвиток їх професійних та особистісних
навичок.
Студентам ІТ-фаху було запропоновано виконання
міждисциплінарного проєкту на тему «Аналіз та розробка веборієнтованої системи для компанії в ІТ-галузі». Перед студентами було поставлено завдання:
розробити проєкт для відкриття власного ІТ-бізнесу,
що передбачає проведення аналізу ринку ІТ-послуг;
здійснення структурно-функціонального та об’єктно
орієнтованого аналізу предметної галузі; проєктування бази даних та функціоналу системи; створення веборієнтованої системи для функціонування ІТ-компанії; розробка бізнес-плану зі створення ІТ-компанії та
стратегій її розвитку; розрахунок окупності проєкту.
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Порівняльна характеристика хмарних сервісів для колективної розробки
програмних продуктів

У процесі роботи над проєктом студентам необхідно було не лише виконати поставлені перед ними
задачі, а й організувати роботу команди, розподілити
завдання між усіма її учасниками, забезпечити спільну діяльність та постійно відслідковувати результати
виконання кожного етапу роботи. Із цією метою студентами були використані хмарні сервіси, представлені нами в таблиці 1.
Після виконання завдань проєкту студентам було запропоновано оцінити зручність використання кожного

Таблиця 2

з хмарних сервісів для управління проєктами за десятибальною шкалою, враховуючи при цьому такі
критерії: зручність формування груп; зручність постановки задач учасникам команди; можливість та
зручність пріоритезації задач; зручність комунікації;
можливість здійснення відеозв’язку; зручність колективної роботи; можливість зберігання файлів; зручність планування; можливість вбудовування додаткових сервісів. Із відповідями пропонуємо ознайомитися
в таблиці 3.
Таблиця 3

Зведена таблиця узагальнених результатів оцінювання
хмарних сервісів для управління проєктами

Таким чином, три критерії мають вагомі показники
(середній бал більший за 8,0), а саме: зручність формування груп, постановки задач учасникам команди та
планування. Загалом хмарний сервіс Jira був визначений студентами як найбільш ефективний для управління командою (7,08 бали). Приклад використання хмарного сервісу Jira представлено на рисунку 1.
Виконуючи проєкти з розробки програмних продуктів, студентам недостатньо використовувати лише
хмарні сервіси для організації роботи команди, майбутнім ІТ-фахівцям необхідні й інші сервіси, зокрема ті,
що дозволять спільно працювати над кодом продукту,

який планується для розробки. Після роботи з такими
хмарними сервісами студентам було запропоновано оцінити їх за десятибальною шкалою за такими критеріями: зручність колективної роботи над кодом програми;
зручність відслідковування помилок; наявність стрічки
активності; наявність та зручність репозиторію та вікі;
зручність управління версіями коду; зручність редактора
коду та можливість його обговорення з іншими учасниками команди; можливість інтеграції додаткових сервісів.
Узагальнені результати оцінки хмарних сервісів для колективної розробки програмних продуктів
представлено в таблиці 4.
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Рис. 1. Приклад організації колективного проєкту в хмарному сервісі Jira

Зведена таблиця узагальнених результатів оцінювання хмарних сервісів
для колективної розробки програмних продуктів

Таблиця 4

Рис. 2. Приклад використання хмарного сервісу GitHub для колективної розробки програмного продукту
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Як видно з таблиці 4, найвагомішими критеріями, на думку студентів, є зручність колективної роботи
над кодом програми, а також зручність редактора коду
та можливість його обговорення з іншими учасниками команди (середній бал вищий за 7,8). Серед представлених хмарних сервісів для колективної розробки
програмних продуктів найбільш ефективним студенти
визначили хмарний сервіс GitHub. Приклад використання студентами хмарного сервісу GitHub для колективної розробки програмного продукту представлено
на рисунку 2.
За результатами проведеного дослідження можемо стверджувати, що найбільш ефективними хмарними сервісами для управління проєктами та колективної розробки програмних продуктів у процесі
підготовки студентів ІТ-фаху за проявом визначених
критеріїв є сервіси Jira та GitHub.
Висновки. На підставі представленого педагогічного дослідження нами було виявлено критерії, яких варто
дотримуватися у процесі добору хмарних сервісів для
управління навчальними ІТ-проєктами в ході підготовки
майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Зокрема, експериментальним шляхом доведено та обґрунтовано ефективність використання хмарного сервісу Jira,
оскільки саме робота з ним дає можливість розвивати як
професійні, так і особистісні навички студентів ІТ-фаху в ході виконання групових проєктів із розробки програмних продуктів та будь-яких інших ІТ-рішень.
Іншим хмарним сервісом, що дозволяє організувати спільну роботу над програмним кодом та контроль версій розроблюваного програмного продукту,
є GitHub. Саме його варто використовувати в ході навчальних проєктів. У результаті педагогічного експерименту було визначено, що даний хмарний сервіс на
22,4 % ефективніший, порівняно з іншими, саме для
колективної розробки програмного продукту майбутніми фахівцями з інформаційних технологій.
Перспективним напрямом для подальших досліджень вважаємо розробку методики використання хмарних сервісів для управління проєктами та колективної розробки програмних продуктів.
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ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ:
МІЖНАРОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РАМКИ
У статті розглянуто міжнародні тенденції та
стратегічні документи з питань розвитку цифрової
компетентності, що використовуються в системі
післядипломної освіти вчителя зарубіжжя. Охарактеризовано Рамку цифрової компетентності для
громадян (DigComp) та Рамку цифрової компетентності для освітян (DigCompEdu), розроблені Європейським об’єднаним дослідницьким центром, визначено їх основні складові. Представлено трактування
цифрової компетентності, а також обґрунтовано її
галузі.
Ключові слова: цифрова компетентність, учитель, інформаційно-комунікаційні технології, галузі
компетентності, рамка цифрової компетентності.
В статье рассмотрены международные тенденции и стратегические документы по развитию
цифровой компетентности, которые используются
в системе последипломного образования учителя зарубежья. Охарактеризованы Рамка цифровой компетентности для граждан (DigComp) и Рамка цифровой компетентности для педагогов (DigCompEdu),
разработанные Европейским объединенным исследовательским центром, определены их основные
составляющие. Представлена трактовка цифровой
компетентности, а также обоснованы ее отрасли.
Ключевые слова: цифровая компетентность,
учитель, информационно-коммуникационные технологии, области компетентности, рамка цифровой
компетентности.
The article examines international trends and strategic documents on the development of teachers’ digital
competence in the system of in-service teacher training.
The Digital Competence Framework for Citizens (DigComp) and the Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu), developed by the European Joint
Research Center, are characterized. The main components of these frameworks are revealed. The definition of
digital competence is provided as well as a description of
the areas of digital competence. The main trends of the
use of the Digital Competence Framework by the curriculum developers and by the educational practitioners
are revealed. It aimed to be a tool to improve citizens’
digital competence, to help policy-makers to formulate
policies that support digital competence building, and to
plan education and training initiatives to improve digital
competence of specific target groups.
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The author states that such characteristics as a critical thinking, media literacy and communication skills,
defined by DigComp and DigCompEdu are some of the
requirements to navigate the increasingly complex world.
The digital skills, next to literacy, mathematics and science are the basis for lifelong learning.
Taking into account the requirements of the world we
live in today the educational authorities need to provide
more support to teachers, trainers and educational staff
for their digital competence development. In the article
the author characterizes the main spheres of the digital competency which are crucially important for them
not only to apply in the real life but also to build their
teaching process effective and innovative. The European
Digital Competence Framework for Citizens (DigComp)
offers a tool to improve citizens’ digital competence in
the fields of education and training, and employment.
DigComp also provides a common language on how to
identify and describe the key areas of digital competence
and thus offers a common reference at European level.
Key words: digital competence, teacher, ICT, fields
of competence, digital competence framework.
Постановка проблеми. Розвиток цифрової компетентності вчителя є одним із ключових питань
освіти, що пов’язані з викликами сучасного інформаційного суспільства та швидкоплинними технічними й технологічними процесами. Вчителі як основні
агенти змін у системі шкільної освіти мають йти в
ногу з часом, швидко та ефективно реагувати на виклики ХХІ століття, бути здатними використовувати
новітні цифрові засоби, вміти створювати відповідне
середовище для своїх учнів, знати шляхи та засоби
безпечного поводження в мережі Інтернет, а також
уміти захищати особисту інформацію у цифровому
просторі. Означені вище навички є складовими цифрової обізнаності людини, тобто її цифрової компетентності. Вони, крім того, мають доповнюватися
такими якостями, як критичне мислення, медіаграмотність, комунікаційні навички тощо. Основною
причиною недостатньої обізнаності щодо цифрових
засобів, форм і методів їх використання є брак можливостей та поінформованості вчителів у даній галузі, що зумовлено різноманітними чинниками.
Зважаючи на це, варто звернути увагу на
міжнародний досвід, де формування та розвиток цифрової компетентності вчителів усіх предметів є стратегічним завданням систем освіти.
© Овчарук О., 2019
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Особливо цікавими вважаємо напрацювання міжнародних експертів та організацій щодо вимог до володіння цифровою компетентністю й розроблення
концептуальних підходів і рамок. Тому важливим
завданням сьогодення є опис міжнародних підходів
до розвитку цифрової компетентності вчителя, характеристика Рамки цифрової компетентності та її складових, окреслення основних тенденцій щодо розвитку цифрової компетентності сучасного вчителя.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Питаннями ефективного використання ІКТ в освітньому процесі в Україні займаються такі вітчизняні дослідники, як В. Ю. Биков, Ю. О. Жук, Н. В. Морзе,
О. В. Співаковський, М. І. Жалдак, М. І. Шут,
С. Г. Литвинова та ін. Зокрема, В. Ю. Биков розглядає питання компетентнісного підходу та розвитку цифрової
компетентності суб’єктів навчального процесу (інформаційно-комунікаційне середовище); С. Г. Литвинова,
Н. В. Морзе – вимоги та комп’ютерно орієнтоване середовище; О. М. Спірін – інформативну та інформаційно-комунікаційну компетентність учителя;
Н. В. Сороко й О. В. Білоус – цифрову компетентність
учителів, які викладають предмети гуманітарного напряму; І. В. Іванюк – комп’ютерно орієнтоване середовище розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів та учнів [1–3; 5].
Упродовж останніх років в Україні було здійснено значні наукові розвідки та розроблено керівні
документи Міністерством освіти і науки України,
Національною академією педагогічних наук України,
де було висвітлено основні засади компетентнісного
підходу. Так, у 2016 р. Міністерство освіти і науки
України представило Концепцію Нової української
школи, в якій інформаційно-цифрова компетентність
була визначена як ключова [4].
Значна робота з питань створення рамкових документів у сфері освіти та працевлаштування здійснюється міжнародними організаціями, серед яких
– Європейський дослідницький центр Європейської
комісії, який організував робочу групу, розробив та
представив Рамку цифрової компетентності громадянина (DigComp 2.0, 2016), що стала орієнтиром
для розробки стандартів в освіті та сфері зайнятості в
країнах Європи, а також Рамку цифрової компетентності для освітян (DigCompEdu, 2017), де було окреслено основні форми та методи розвитку цифрової
компетентності учасників освітнього процесу, вчителя та учнів, а також засади створення цифрового
навчального середовища в закладі освіти.
На основі здійсненого аналізу сучасних тенденцій та прийомів до розвитку цифрової компетентності
людини, а також теоретичних підходів сучасних дослідників і практичних розробок нами визначено мету
статті, що полягає в аналізі та характеристиці міжнародних рамкових вимог до цифрової компетентності
вчителя, описі її складових та виокремленні перспектив їх використання вітчизняними фахівцями.
Виклад основного матеріалу. Успішне застосування цифрових технологій – надважливе завдання
освіти ХХІ століття, з яким сьогодні пов’язане навчання, розвиток, побудова успішної життєвої траєкторії.
Зважаючи на це, важливим напрямом освітньої політики є процеси інформатизації навчання. У цьому контексті володіння цифровими навичками та компетентностями всіх учасників означеного процесу є метою
освіти та важливим чинником повноцінного й успішного розвитку суспільства та економіки держави.

Для України, де відбувається освітня реформа, особливо важливим є використання інформаційних та комунікаційних технологій у закладах освіти, зокрема в
процесі розвитку цифрової компетентності вчителів в
умовах використання засобів ІКТ та створення умов для
їх інтегрування у навчальний процес. Саме тому особливої актуальності набуває розроблена та представлена у країнах Європейського Союзу Рамка цифрової
компетентності для громадян з описом дескрипторів
та моделлю поступу – Digital Competence Framework for
Citizens (DigComp 2.0 та DigComp 2.1) [6; 9].
Щодо визначення поняття цифрової компетентності в Україні та світі досі триває дискусія. Серед
дослідників до набору однакових характеристик застосовують різні назви – інформаційно-комунікаційна компетентність, інформаційно-цифрова компетентність, цифрова компетентність. Серед основних
міжнародних організацій, великих корпорацій та проєктів, що підтримують формування та розвиток здатності людини застосовувати сучасні ІКТ, – Європейський фонд освіти (ЄФО), Організація Об’єднаних
Націй із питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО),
Європейська сертифікація комп’ютерних користувачів (ECDL), Корпорація Майкрософт (MICROSOFT),
Корпорація «Integrated Electronics» (INTEL) та ін.
Поняття «цифрова компетентність» уперше
з’явилося в міжнародних документах, зокрема рекомендаціях і дослідженнях експертів країн Європейського Союзу. Так, у 2013 р. Об’єднаним дослідницьким центром (ОДЦ) Європейської Комісії було
започатковано науковий проєкт щодо розробки та
оприлюднення системи цифрової компетентності
громадян DigComp, а у 2016 р. – опубліковано Рамку цифрової компетентності 2.0 (DigComp 2.0: The
Digital Competence Framework for Citizens). Цифрову
компетентність в означеному документі визначено як
упевнене та ґрунтовне користування засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у таких
сферах, як робота (можливість працевлаштування),
освіта, дозвілля, залучення та діяльність у житті
суспільства, що є життєво необхідними для щоденного соціально-економічного життя [9].
Міжнародними колами було проголошено основні навички ХХІ сторіччя, серед яких Європейською
комісією виокремлено й цифрову компетентність
як одну із найважливіших для розвитку інновацій,
участі у цифровому суспільстві та розбудові економіки держави [7]. Ураховуючи необхідність володіння людиною цифровою компетентністю, як уже
зазначалося вище, Об’єднаний дослідницький центр
Європейської Комісії у 2013 р. реалізував науковий
проєкт із розробки та оприлюднення системи цифрової компетентності громадян DigComp. Проєкт ґрунтувався на основі консультацій та активної співпраці з широким колом зацікавлених сторін, унаслідок
чого у 2016 р. ОДЦ оприлюднив Рамку цифрової
компетентності 2.0 (DigComp 2.0: The Digital
Competence Framework for Citizens) (далі – Рамка)
[9]. Це був перший рівень представлення оновленої Рамки 2013 року як концептуальної еталонної
моделі, вказівника, що дає змогу зрозуміти поняття
«цифрова компетентність», визначити його складові
та дескриптори. Зазначений документ демонструє
приклади застосування Рамки на європейському,
національному та регіональному рівнях. При цьому
вона є продуктом спільної діяльності міжнародних
організацій та різних авторів – експертів, науковців,
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учителів, представників громадянського суспільства.
Підґрунтям для створення вказаного документа стали
консультації та досвід освіти значної кількості країн,
де зібрано навчальні практики з питань формування
цифрових навичок та компетентності сучасної людини з огляду на те, яким чином їх можна застосувати у
світі цифрових технологій.
Автори Рамки зазначають, що після першого оприлюднення системи DigComp (2013 р.) у процесі еволюції цифрових технологій відбулися докорінні зміни,
зокрема виникли нові потреби й вимоги, що відобразилися в словнику системи DigComp 2.0 та стосуються
понять застосування цифрової компетентності, яке носить динамічний характер. Зокрема, словник пропонує
такі терміни: контент, дані, цифровий зв’язок, цифровий контент, цифрове середовище, цифрові послуги,
цифрова технологія, цифрові засоби, правила дотримання приватності, розв’язання проблем, благополуччя, соціальна інтеграція, структуроване середовище,
технологічне реагування/рішення [9].
У 2017 р. було представлено оновлену Рамку –
DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for
Citizens with eight proficiency levels and examples of use
[6]. Система цифрової компетентності громадян побудована в п’яти вимірах. Перший та другий із них були
оприлюднені у 2016 р. та являють собою концептуальну еталонну модель DigComp: вимір 1 – галузі компетентності, визначені як частини цифрової компетентності; вимір 2 – дескриптори компетентності та назви,
що відповідають галузям; вимір 3 включає 8 рівнів результатів навчання (рівні майстерності за кожною компетентністю); вимір 4 – приклади знань, умінь та ставлень; вимір 5 – приклади використання, застосування
компетентності для різних цілей. Натомість 3-й, 4-й
та 5-й виміри були оновлені й представлені у 2017 р.
Також розробниками Рамки було наведено низку прикладів застосування компетентності для різних цілей у
сфері навчання та працевлаштування.
До галузей цифрової компетентності відносять: 1) інформацію та вміння працювати з даними;
2) комунікацію та співпрацю; 3) створення цифрового контенту; 4) безпеку; 5) вирішення проблем. Рамка
містить 21 дескриптор за кожною із цих галузей [6].
У розробленому документі (DigComp 2.1) описується вісім рівнів майстерності оволодіння кожною
галуззю цифрової компетентності за чотирма узагальненими рівнями: базовий (прості задачі – 2 підрівні), середній (1 – чітко визначені, рутинні задачі;
2 – прямолінійні проблеми, задачі та чітко визначені й
нерутинні проблеми), вищий (1 – різноманітні задачі
та проблеми; 2 – найбільш відповідні задачі), експертний (1 – вирішення складних проблем з обмеженими
розв’язками; 2 – вирішення складних проблем із багатьма факторами, що взаємодіють між собою) [6].
У 2017 р. Європейським дослідницьким центром ЄС була оприлюднена Рамка цифрової компетентності (DigCompEdu), що спрямована на освітян
усіх рівнів, надає інструменти для розвитку цифрової
компетентності людини, починаючи з раннього дитинства й до вищої освіти та освіти дорослих. Вона
включає професійну освіту, освіту людей з особливими потребами та неформальні форми освіти [8].
Означена Рамка охоплює цифрову компетентність
учителя та окреслює шість галузей і 22 складові. Наприклад: галузь 1 – спрямована на професійне середовище та використання освітянами цифрових технологій у професійній взаємодії з колегами, учнями,
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батьками та іншими зацікавленими сторонами для
професійного розвитку та створення колективних здобутків закладу освіти; галузь 2 – компетентності та
якості, необхідні для ефективного та відповідального
використання, створення й обміну цифровими ресурсами для навчання; галузь 3 – присвячена управлінню використанням цифрових технологій у навчанні;
галузь 4 – використання цифрових стратегій для оцінювання; галузь 5 – орієнтована на можливості цифрових
технологій для вдосконалення стратегій викладання та
навчання; галузь 6 – детально подає опис конкретних
компетентностей учителя, якими необхідно володіти
для формування цифрової компетентності учнів.
Слід зазначити, що розглянуті вище рамки активно вивчаються українськими педагогами, зокрема деякі рекомендації, подані в них, взято до уваги розробниками сучасних стандартів і навчальних програм
для початкової та основної школи й використовуються сьогодні у процесі розробки навчальних програм
для шкільної освіти [4].
Висновок. Зростання ролі ІКТ в освіті та повсякденному житті людини потребує формування
цифрової компетентності. Цей процес покладений
на вчителя як основного агента дій та рушія сучасних реформ. Він передбачає чітке усвідомлення не
лише складових та характеристик даної категорії, а
й форм, методів та засобів, що сприяють набуттю та
подальшому розвиткові цифрової компетентності.
Рамка цифрової компетентності для громадян та Рамка цифрової компетентності для освітян на сьогодні
є еталонними моделями, розробленими країнами Європи з метою створення спільної мови, наукової термінології та освітніх стандартів, що вкрай важливо й
для вітчизняних освітян. Їх використовує значна кількість країн для розробки стратегії формування цифрових навичок, перегляду та створення навчальних
програм, розвитку цифрової компетентності вчителів
і підтримки можливостей працевлаштування. Наприклад, нові підходи, окреслені у Рамці, покладено в
основу Концепції Нової української школи.
Перспективи подальших наукових досліджень
вбачаємо у вивченні міжнародного досвіду практичного впровадження Рамки цифрової компетентності
для громадян та Рамки цифрової компетентності для
освітян, аналізі можливостей розвитку цифрової компетентності вчителя та учнів, що надає сучасна реформа для нової української школи. Особливої наукової підтримки сьогодні також потребують загальні
підходи та створення сприятливих умов для використання цифрових засобів вчителями з метою підвищення їхньої кваліфікації.
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ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ STEAM-ОРІЄНТОВАНОГО
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОСНОВНОЇ
ШКОЛИ ДЛЯ РОЗВИТКУ STEAM-ОСВІТИ
У статті розглянуто проблему створення
STEAM-орієнтованого освітнього середовища закладу загальної середньої освіти для розвитку STEAMосвіти, обґрунтовано його роль та функції. Встановлено, що створення STEAM-орієнтованого освітнього
середовища неабияк впливає на розвиток STEAM-освіти загалом, оскільки його функціональна підтримка
забезпечуватиме комунікацію між суб’єктами освітнього процесу, виконання навчальних завдань у галузях
STEAM та оцінювання їх результатів; забезпечить
доступ до різних джерел даних, заохочуватиме суб’єктів освітнього процесу до участі в освітніх проектах;
сприятиме використанню комп’ютерно орієнтованих
засобів навчання, електронних освітніх ресурсів, сервісів локальних інформаційно-комунікаційних мереж
закладу освіти тощо.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, основна школа, STEAM-орієнтований підхід,
STEAM-освіта, STEAM-орієнтоване освітнє середовище.
В статье рассмотрена проблема создания
STEAM-ориентированной образовательной среды
заведения общего среднего образования для развития
STEAM-образования, обоснованы ее роль и функции.
© Сороко Н., Рокоман О., 2019

Установлено, что создание STEAM-ориентированной образовательной среды оказывает значительное
внимание на развитие STEAM-образования в целом,
поскольку ее функциональная поддержка обеспечит
коммуникацию между субъектами образовательного
процесса, будет способствовать выполнению учебных задач в области STEAM и оценке их результатов,
доступу к различным источникам данных; призвана
поощрять субъектов образовательного процесса к
участию в образовательных проектах, способствовать использованию компьютерно ориентированных
средств обучения, электронных образовательных
ресурсов, сервисов локальных информационно-коммуникационных сетей учебного заведения и др.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, основная школа, STEAM-ориентированный подход, STEAM-образование, STEAMориентированное образовательная среда.
The article is devoted to the problems of
STEAM-oriented educational environment creation
for the STEAM-education development. The purpose
of the article is to identification and substantiation the
role and functions of the STEAM-oriented education
environment for the STEAM education development.
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Creating a STEAM-oriented educational environment is
a significant solution for the STEAM education development, since its functional support will ensure communication between the subjects of the educational process,
supporting STEAM training tasks and evaluating their
outcomes, students identify the steps involved in planning the production of designed solutions, access to
various data sources; promoting the motivation of the
educational process subjects to participate in educational projects in the fields of STEAM, the formation of
responsible behavior of students in the implementation
of these projects and the development of teachers’ professional competence to encourage the subjects of the
educational process to participate in these projects, appropriate use of computers oriented educational tools,
electronic educational resources, tools and services of
the local information and communication networks of
the educational institution to facilitate the implementation of educational process according to the curriculum.
STEAM-oriented educational environment can be used
as an effective component of teachers’ professional development, are complementary to more traditional forms
of in-service teacher training and stimulate morale and
motivation. Prospects for further research are to identify
the main components of the STEAM-oriented education
environment to support learning activities in the study of
subjects in the natural and mathematical cycle, robotics
and the formation of creative thinking in them through
the use of various branches of art.
Key words: information and communication technologies, general education, STEAM-oriented approach,
STEAM-education, STEAM-oriented educational environment.
Постановка проблеми. Проблема формування
компетентностей молоді, що покликані забезпечувати їх конкурентоспроможність на світовому ринку праці й відповідати вимогам швидкого розвитку
суспільства знань, є важливою для сучасної освіти.
Особливого значення при цьому набуває створення
такого навчального середовища, що сприятиме ефективному формуванню ключових компетентностей
учнів, а саме: спілкування державною (і рідною в разі
відмінності) мовами, спілкування іноземними мовами,
математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж
життя, ініціативність і підприємливість, соціальна та
громадянська компетентності, обізнаність та самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і
здорове життя [6]. На нашу думку, таке середовище
має бути STEAM-орієнтованим (STEAM – акронім слів
Science – природничі науки, Technology – технологічні
науки, Engineering – інженерії, Art – мистецтва та
Mathematics – математика), тобто спрямованим на
запровадження практико-орієнтованого, міждисциплінарного та проєктного підходів у процесі вивчення
учнями дисциплін природничо-математичного циклу,
робототехніки та формування в них креативного,
творчого мислення завдяки використанню в освітньому процесі різних галузей мистецтва та інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ).
Аналіз наукових досліджень та публікацій.
Проблема проєктування, створення, використання
та розвитку комп’ютерно орієнтованого навчального
середовища досліджувалася як вітчизняними науковцями (В. Ю. Биковим, М. М. Глибовцем, Н. І. Клокар,
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В. М. Кухаренком, С. Г. Литвиновою, О. В. Рибалко, В. В. Олійником, О. М. Спіріним, М. П. Шишкіною та ін.), так і зарубіжними вченими (П. Дж. Кін,
М. Скотта-Мортон, Ахмед Аббасі (Ahmed Abbasi),
Сапратік Саркер (Suprateek Sarker), Роджер Чанг
(Roger H. L. Chiang) та ін.).
Значення STEM-освіти в освітньому процесі
основної школи для формування в учнів ключових
компетентностей аналізували у своїх роботах такі дослідники, як О. В. Барна, Н. Р. Балик, І. П. Василашко, В. Ю. Величко, Н. О. Гончарова, С. Л. Горбенко,
О. В. Лозова, Н. В. Морзе, О. О. Патрикеєва,
О. Є. Cтрижак, І. А. Сліпухіна та ін.
STEAM-підхід як один з основних трендів у
світовій освіті визначали та характеризували здебільшого зарубіжні вчені, зокрема Марк І. Рабаллаіс (Mark E. Rabalais, 2014), Майте Дебрі (Maïté
Debry, 2016), Др. Агуеда Грас-Веласкес (Dr. Agueda
Gras-Velazquez, 2016), Вімала Джуді Камалодін
(Vimala Judy Kamalodeen, 2017), Сандра Фігаро-Генрі
(Sandra Figaro-Henry, 2017), Наліні РамсавакЙодха (Nalini Ramsawak-Jodha, 2017), Жанна Дедовець (Zhanna Dedovets, 2017) та ін.
У контексті представленої актуальної проблеми,
змісту та масштабів процесу розвитку STEAM-підходу в закладах загальної середньої освіти залишається відкритим питання визначення функцій та ролі
STEAM-орієнтованого освітнього середовища основної школи для підтримки STEAM-освіти.
Мета статті – обґрунтувати роль та функції
STEAM-орієнтованого освітнього середовища основної школи для розвитку STEAM-освіти.
Виклад основного матеріалу. STEAM-орієнтоване освітнє середовище базується на таких основних
поняттях, що виникли у зв’язку з розвитком ІКТ на
початку ХХІ століття, як «комп’ютерно орієнтоване
навчальне середовище» (далі – КОНС) й «відкрите
освітнє середовище».
Так, В. Ю. Биков виокремлює два види КОНС:
закрите та відкрите. Учений уважає, що «закрите
комп’ютерно орієнтоване навчальне середовище –
це ІКТ-навчальне середовище педагогічних систем,
в якому окремі дидактичні функції передбачають
педагогічно доцільне використання комп’ютерних
і комп’ютерно орієнтованих засобів навчання, електронних освітніх ресурсів (далі – ЕОР), а також засобів і сервісів локальних інформаційно-комунікаційних мереж (далі – ІКМ) навчального закладу» [3].
Відкрите комп’ютерно орієнтоване навчальне середовище відрізняється від закритого тим, що до його
складу, окрім ІКТ-системи навчального закладу, входять ресурси і сервіси відкритих ІКМ (Інтернет).
При визначенні функцій КОНС В. Ю. Биков передусім акцентує увагу на тлумаченні функції як характеру діяльності системи, її призначенні або властивості, що використовуються в динаміці [2]. Науковець
доводить, що опис функціонування організаційної
системи в термінах функцій відображає цільове призначення системи та характеризує зовнішній вияв її
функціонування як властивостей деякого об’єкта в
певній системі відносин. Ми погоджуємося з його
думкою про те, що функції такого середовища залежать від формувальної частини навчальної задачі та
визначаються відповідно до підбору даних (значення,
складу, структури) та їх сукупностей (баз даних), що
підлягають уведенню, телекомунікаційному отриманню або передаванню, опрацюванню, зберіганню
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або відображенню (числа, тексти, таблиці, графіка,
звук, відео тощо); способів (алгоритмів) розв’язання
задачі; типу пристроїв, через які відбуваються процеси передачі та отримання даних.
Ю. О. Жук, досліджуючи навчальне середовище закладу освіти, визначає КОНС як особистісно
орієнтоване навчальне середовище, до складу якого
відносять апаратно-програмні засоби інформаційно-комунікаційних технологій, що необхідні для
його підтримки [5]. Він уточнює, що таке середовище забезпечує освітній процес інформаційно-комунікаційними засобами, через використання яких учень
перебуває в стані співбесіди сам із собою. Це, зокрема, діада «питання – пошук відповіді – питання для
уточнення (в разі неповноти відповіді або нерозуміння відповіді) – відповідь – питання тощо», в якій основним фактором є вирішення навчального завдання.
Крім того, робота учнів з екранним образом дає їм
змогу самостійно визначати критерії аналізу результатів діяльності на основі зорового сприйняття на
екрані комп’ютера результатів співвіднесення даного
образу із встановленими критеріями досягнення мети
навчальної діяльності, що формує в них продуктивні
структури поведінки, які надають можливість успішно виконувати навчальне завдання. Учений стверджує, що КОНС покликаний підтримувати функції
звичайного навчального середовища закладу освіти,
оскільки воно є відображенням рівня технологічного
розвитку соціуму, в якому здійснюється підготовка
суб’єктів навчання до існування в цьому соціумі.
STEAM-орієнтоване освітнє середовище згідно з
вищезазначеними тлумаченнями КОНС базується на
STEM-освіті, яку вчені визначають як:
- навчання, в процесі якого кожен предмет викладається окремо зі сподіванням учителів, що учнями буде застосований синтез дисциплінарних знань
(American Association for the Advancement of Science
(AAAS, 1993) [9], International Technology Education
Association (ITEA, 2000) [14], National Academy of
Engineering (NAE, 2004) [17]);
- систематичне та інституціоналізоване навчання
в галузях науки, техніки, інженерії та математики на
всіх рівнях освіти учнів, а також дослідження «в широкому спектрі дисциплін і професій, зокрема сільського
господарства, фізики, психології, медичних технологій та автомобільної інженерії» (Ashby, 2006, p. 4) [10];
- інтегративна освіта на основі методу навчальних проєктів (О. В. Барна, Н. Р. Балик, 2017 [1];
О. Є. Стрижак, Н. І. Поліхун, І. А. Сліпухіна,
І. С. Чернецький, 2017 [7]; M. Sanders, 2006 [18];
J. Wells, 2006 [20]);
- трансдисциплінарний педагогічний підхід,
коли учням надається можливість через використання методу проєктів самостійно вирішувати реальні проблеми, які можуть виникати в побуті, а також
навчальні завдання, поставлені вчителем, у процесі
розв’язання яких педагог виконує роль фасилітатора
(Heidi Sublette, 2013) [13].
Дослідники зазначають, що навчання учнів природничим дисциплінам не може відбуватися без використання ними різних галузей мистецтва, що мають впливати на розвиток почуттєвої особистості та
їхнього креативного критичного мислення. Серед таких галузей передусім виокремлюють:
- комплекс наук (гуманітарних), предметом яких
є ті чи інші прояви людської духовності: філологія,
етика, філософія, історія, естетика та ін. (А. М. Бромірська, Д. І. Коломієць [4], D. Ferraro [12]);

- промисловий дизайн, архітектура та індустріальна естетика (Д. І. Коломієць, Ю. М. Бабчук, О. О. Бірюк [4]; А. В. Фролов [8]);
- письмо, риторика, література, театральне
мистецтво, танці, малювання, музичне мистецтво
(Д. A. Соуса, T. Пайлекі [19], Дж. Леонг [15]);
- музика, танці, візуальні мистецтва, література,
театральне мистецтво, гумор або будь-яка інша діяльність, що пов’язана зі споживанням мистецтва (відвідування, слухання, спостереження, читання тощо)
(Марк Рабалаіс [16]).
Із планами навчальних проєктів, які пропонуються вчителям для впровадження STEAM-підходу
в закладах загальної середньої освіти, у вільному
доступі можна ознайомитися на порталі «Освітній
архів» (Education Closet), який є своєрідним сховищем електронних освітніх ресурсів, що використовуються для підтримки та розвитку вмінь і навичок
учителів, а також мотивують учнів до участі у навчальних STEAM-проєктах (https://educationcloset.
com/). Так, вибір галузі мистецтва для підготовки учнями проекту в межах галузей STEAM відбувається
відповідно до проблем вирішення ними завдань. Наприклад: при дослідженні складу води та клітини дітям пропонується проаналізувати картини Художньої
галереї аборигенів (Aboriginal Paintings; https://www.
aboriginal-art-australia.com/); при створенні машини
для малювання учням необхідно віднайти та проаналізувати програми для малювання, спроектувати робота для малювання різних геометричних фігур тощо
(https://educationcloset.com/2018/11/01/steam-upcreative-thinking-with-art-bots/); при з’ясуванні, чому
друкарство є ефективним методом демонстрації геологічних шарів, школярам необхідно спочатку ознайомитися з основними шарами землі та їх характеристиками, і лише після цього дослідити розмежування друку
та інших інструментів (фарба, ручка, чорнило, вугілля
та ін.) для передавання зображень (https://educationcloset.
com/2018/02/01/earth-science-lesson/). Це обов’язково
слід ураховувати при створенні STEAM-орієнтованого освітнього середовища закладу освіти.
Варто також розглянути досвід вітчизняних закладів освіти щодо впровадження STEAM-освіти.
Зокрема, О. Є. Стрижак, Н. І. Поліхун, І. А. Сліпухіна, І. С. Чернецький зазначають, що для розвитку
SТЕМ-освіти, разом із традиційними навчальними та
науковими джерелами, використовуються глобальні
й локальні бази даних, профільні експертні системи для вивчення та аналізу явищ, наукових експериментів, моделювання, на базі яких створюються
спеціальні середовища навчання з використанням
ІКТ, онтологічні кабінети, віртуальні SТЕМ-лабораторії, музеї науки та ін. Особливої уваги заслуговують віртуальні центри STEM-освіти, які з погляду
методології проєктуються із залученням когнітивних
і соціальних технологій, трансферу знань та трансдисциплінарних підходів. Також учені відзначають
віртуальний ресурс «STEM-лабораторія МАНЛаб»
(http://stemua.science), який створено у НЦ МАН України. Розробниками означеної освітньої платформи
пропонується система добору дослідницьких проєктів
для учнів відповідно до визначених інтересів у дисциплінах STEM. Ця лабораторія містить матеріали за
розділами: інформаційно-технологічне забезпечення
дослідницької роботи, що охоплює методики, лабораторне обладнання, центри колективного користування,
видання ДАК України (ВАК) та SCOPUS; інформаційно-технологічне забезпечення навчального процесу,

57

НОВА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА. 2019. № 4 (100)
що надає дані для проведення навчальних програм
та проєктів із дисциплін природничо-математичного
циклу.
Так, у Броварській загальноосвітній школі І – ІІІ
ступенів № 1 Київської області при викладанні природничо-математичних дисциплін упроваджуються
навчальні проєкти, під час проведення яких учні мають використовувати знання, вміння і навички таких
гуманітарних галузей, як історія, українська мова і
література, зарубіжна література та ін. У творчій лабораторії школи («Інформаційні комунікаційні технології») за спільної діяльності вчителів різних дисциплін та учнів розробляються моделі вебсторінок
для ведення навчальних проєктів: «Креативний Лего-світ», «Робот і людина», «Комп’ютерне мислення
і реальне життя», «Екологія та технічний прогрес». У
межах цих проєктів відбувається інтеграція таких навчальних предметів: «Креативний Лего-світ» – математики, інформатики, української та англійської мов,
української та світової літератури, трудового навчання; «Робот і людина» – фізики, інформатики, біології,
анатомії, етики, української та англійської мов, історії;
«Комп’ютерне мислення і реальне життя» – інфор-

матики, математики, фізики, хімії, історії, трудового
навчання; «Екологія та технічний прогрес» – фізики,
інформатики, біології, хімії, історії, української та
англійської мов.
Для з’ясування шляхів підтримки вищезазначених проєктів було проведено опитування вчителів
школи щодо створення STEAM-орієнтованого освітнього середовища закладу та основних навчальних
функцій, що покликане забезпечувати це середовище. При цьому нами була використана п’ятибальна
шкала Лікерта (Likert Scale), що пропонує експертам
ранжувати за параметром важливості процеси, інструменти, функції тощо від дуже небажаного (1 бал)
до дуже бажаного (5 балів) [11].
Нижче в таблиці представлені результати опитування вчителів Броварської загальноосвітньої
школи І – ІІІ ступенів № 1 (12 педагогів початкової
школи та 35 – середніх та старших класів, тобто
всього 47 респондентів) щодо їхнього ставлення до
основних функцій, які мають забезпечувати STEAMорієнтоване освітнє середовище для підтримки впровадження STEAM-підходу в освітній процес основної школи.
Таблиця

Результати опитування щодо ставлення вчителів до основних функцій,
які мають забезпечувати STEAM-орієнтоване освітнє середовище
для підтримки впровадження STEAM-підходу в освітній процес основної школи

Згідно з аналізом анкет, що були запропоновані вчителям для визначення основних функцій, які
мають забезпечувати STEAM-орієнтоване освітнє середовище з метою підтримки впровадження
STEAM-підходу в освітній процес основної школи,
було з’ясовано, що педагоги надають особливого значення таким функціям: «забезпечення мобільності
навчання учнів» (4,9) – 40 учителів поставили 5 балів та семеро – 4 бали (98 %); «забезпечення інструментами для проведення STEАM-досліджень» (4,7)
– 35 респондентів поставили 5 балів, десятеро – 4 та
двоє 3; «забезпечення інструментами для самоперевірки та перевірки знань, умінь і навичок у галузях
STEAM» (4,5) – 31 педагог дав оцінку «5», десятеро
– «4», троє – «3»; «підтримка сумісної роботи учнів і
вчителів у межах навчальних проєктів STEAM» (4,2)
– 12 опитаних виставили 5 балів, 32 – 4, троє – «3»;
«забезпечення академічної мобільності вчителів»
(4,4) – 25 респондентів поставили 5 балів, 15 – 4, семеро – 3. При цьому слід зауважити, що деякі функції
респонденти визначили як не дуже важливі, зокрема:
«розвиток умінь і навичок учнів творчо вирішувати
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навчальні проблеми в межах STEАM» (3,8) – двоє
вчителів дали оцінку «5», 34 – «4», 11 – «3»; «розвиток алгоритмічного мислення учнів» (3,5) – один респондент виставив 5 балів, 23 – 4, 23 – 3; «забезпечення комунікації та співробітництва між учнями, між
учителями та між учнями, вчителями, фахівцями і
роботодавцями» (3,2) – 13 учителів виставили 4 бали,
30 – «3» , четверо – «2»; «проведення дистанційних
курсів» (2,9) – восьмеро опитаних дали оцінку «4»,
26 – «3», 13 – «2». Результати низького оцінювання
вчителями означених функцій можна пояснити їхнім
недостатнім досвідом використання ІКТ для комунікації та співробітництва між учнями, між учителями,
а також між учнями, вчителями, фахівцями і роботодавцями; для проведення дистанційних курсів.
З огляду на вищеозначене та відповідно до Закону України «Про освіту» (2017) STEAM-орієнтоване
освітнє середовище основної школи спрямоване на
виконання таких завдань:
- підтримувати формальне навчання: середовище
має надавати учням можливості виконувати лабораторні,
контрольні, самостійні роботи на заняттях в аудиторії;
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учителям – створювати лабораторні, контрольні, самостійні роботи для проведення аудиторних занять
та оцінювати роботи учнів;
- розвивати неформальне навчання: середовище
має сприяти мотивації учнів самонавчатися в галузях
STEAM, працювати в групі над навчальним проєктом,
спілкуватися з фахівцями в галузях STEAM тощо;
- підтримувати інформальне навчання: середовище має сприяти самоорганізованому здобуттю особою компетентностей у галузях STEAM, зокрема під
час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською, родинною або іншою діяльністю.
Згідно з аналізом результату опитування вчителів та
наукової літератури виокремимо функції, які STEAMорієнтоване освітнє середовище закладу загальної середньої освіти має забезпечувати для підтримки впровадження та розвитку STEAM-освіти в Україні:
- технологічна – передбачає забезпечення комунікації між суб’єктами освітнього процесу, підтримку виконання лабораторних, практичних, контрольних робіт та їх оцінювання, доступ до різних джерел
даних (баз даних, конференцій, електронних бібліотек тощо);
- психологічна – допомагає у мотивації суб’єктів
освітнього процесу (вчителів; учнів; батьків; фахівців певних галузей освіти, науки, бізнесу та ін.) до
участі у навчальних проєктах у галузях STEAM;
сприяє формуванню в учнів відповідальної поведінки при виконанні цих проєктів та розвитку професійної компетентності вчителів для заохочення суб’єктів
освітнього процесу брати участь у них;
- навчальна – сприяє формуванню в учнів компетентностей відповідно до навчальних дисциплін програми закладу загальної середньої освіти, знань, яких
вони набувають під час навчання в закладі освіти, орієнтирів щодо їхньої подальшої професійної кар’єри;
- виховна – покликана формувати в учнів відповідальну поведінку у ході їх участі у навчальних
STEAM-проєктах, під час групової діяльності та при
захисті цих проєктів;
- дидактична – передбачає доцільне використання комп’ютерно орієнтованих засобів навчання, ЕОР,
засобів і сервісів локальних ІКМ закладу освіти для
сприяння здійснення освітнього процесу відповідно до
календарно-тематичних планів навчальних дисциплін.
Зважаючи на представлені вище функції, зауважимо, що STEAM-орієнтоване освітнє середовище
закладу освіти покликане забезпечити здобувачів
освіти в ході реалізації STEAM-підходу та в процесі їхньої взаємодії і творчого самовираження інструментами для інтелектуальної діяльності.
Висновки. Отже, створення STEAM-орієнтованого освітнього середовища вважаємо суттєвим кроком у
розвитку STEAM-освіти, оскільки його функціональна підтримка сприятиме: забезпеченню комунікації
між суб’єктами освітнього процесу; виконанню навчальних завдань у галузях STEAM та їх оцінюванню; доступу суб’єктів освітнього процесу до різних
джерел даних, підвищенню їх мотивації до участі у
навчальних проєктах та формуванню відповідальної
поведінки при їх виконанні; доцільному використанню комп’ютерно орієнтованих засобів навчання, ЕОР,
сервісів локальних ІКМ закладу освіти з метою здійснення навчально-виховного процесу відповідно до календарно-тематичних планів навчальних дисциплін.

Подальші наші дослідження плануємо спрямувати на визначення основних складових STEAM-орієнтованого освітнього середовища основної школи
для підтримки навчальної діяльності при вивченні
учнями дисциплін природничо-математичного циклу, робототехніки та формування в них креативного,
творчого мислення завдяки використанню різних галузей мистецтва.
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ПІДСИЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ УЧАСНИКІВ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАСОБАМИ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
У статті розкрито поняття «мотив» та «мотивація освітньої діяльності», визначено шляхи підвищення навчальної мотивації. Охарактеризовано
роль учителя в організації мотивованого уроку. Проаналізовано переваги використання ІКТ в освітньому
процесі, а також доцільність деяких мультимедійних інструментаріїв, що сприяють підсиленню в здобувачів освіти мотивації до навчання.
Ключові слова: мотив, мотивація, освітня діяльність, інформаційно-комунікаційні технології,
освітній процес.
В статье обозначены понятия «мотив» и «мотивация образовательной деятельности». Раскрыты
пути повышения учебной мотивации. Охарактеризована роль учителя в организации мотивированного
урока. Проанализированы преимущества использования ИКТ в образовательном процессе, а также целесообразность использования некоторых мультимедийных инструментариев, способствующих усилению
в соискателей образования мотивации к обучению.
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In the XXI century, the defining component of educational activities is motivation. Its relevance is due to
the educational activities, the updating of the content and
teaching methods, the formation of self-learning techniques and the developing activity of applicants.
Motivation may be internal or external to the activity, which is the result of the internal characteristics of the
individuality as a subject of the activity.
The motive – is the motivation to work connected
with the satisfaction of human needs. As the motive of
learning we understand something, for what the child
learns, that makes her or him learn.
Motivation is a system of motives that causes the activity of organism and determines its orientation. Educational motivation is based on the need, which stimulates
the cognitive activity of the child and the readiness for
absorbing knowledge.
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Since the birth, many children have a natural desire
to learn something new and it is usually preserved to the
age of seven, but the further learning success depends on
their motivation. Of course, teachers and parents cannot
make the child be more motivated, but they can help him
or her to develop the ability of self-motivation.
In general, the entire arsenal of teaching methods are
used to form the motives of training: verbal, visual and
practical, reproductive, search, inductive and deductive,
etc. Each of these methods, except the information-training one, also carries out motivational influence.
The use of ICT expands more possibilities of these
methods and therefore it contributes to the formation of
a sustainable motivation for learning. The child’s brain,
that is configured to gain knowledge, is much easier to
perceive the information offered with multimedia at the
lesson.
The computer allows to involve all three channels
of perception of learners: auditory, visual and kinesthetic. It allows to increase the volume and strength of the
absorption of the material and it improves the status of
pupils in the educational process, rises their cognitive
activities and develops the interest in the subject. It expands the field for the students’ independent activity and
enhances their motivation for learning.
Key words: motive, motivation, educational activity,
information and communication technologies, educational process.
Визначальним компонентом організації освітньої діяльності у ХХІ столітті, безумовно, є мотивація. Її актуальність обумовлена самою освітньою
діяльністю, оновленням змісту та методів навчання,
формуванням у здобувачів освіти вміння навчатися
впродовж життя, розвивати власну активність. Адже
сьогодні найгостріші проблеми в галузі освіти і виховання пов’язані саме із відсутністю в більшості школярів мотивації, внаслідок чого знижуються показники їх освіченості та вихованості.
Мотивація стосовно діяльності, як відомо, може
бути внутрішньою або зовнішньою, однак при цьому
вона завжди є внутрішньою характеристикою особистості як суб’єкта цієї діяльності, а передумовою
успіху в ній – сформованість спонукальної сфери,
розвиток якої потребує цілеспрямованого педагогічного впливу.
Щодо мотиву, то це – спонукання до діяльності,
пов’язане із задоволенням потреб людини; внутрішня позиція особистості. Одним із найважливіших моментів, який розкриває сутність ставлення школярів
до навчання, є сукупність мотивів. Таким чином, під
мотивом навчання розумітимемо те, заради чого дитина навчається, що спонукує її цього, а під мотивацією – систему спонукань, які зумовлюють активність організму і визначають її спрямованість [7].
Навчальна мотивація ґрунтується на потребі, що
стимулює пізнавальну активність дитини, її готовність до засвоєння знань. Потреба не визначає характеру діяльності, її предмет окреслюється лише тоді,
коли людина починає діяти. Спонукальна (мотиваційна) складова освітньої діяльності охоплює пізнавальні потреби, мотиви і сенси навчання. Важливою
умовою учіння є наявність пізнавальної потреби і мотиву самовдосконалення, самореалізації та самовираження. Емоційне переживання пізнавальної потреби
постає як інтерес та розвиває емоційний інтелект.

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Питання використання різноманітних засобів мотивації
в ході освітнього процесу розглядалося багатьма вченими, зокрема Л. В. Занковим, М. М. Нудельманом,
В. Г. Петровою, Б. І. Пінським, І. М. Соловйовим,
М. П. Феофановим, Ж. І. Шиф та ін.
Серед засобів мотивації освітнього процесу слід
виокремити впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ). Проблему використання ІКТ у навчальній діяльності розглядали науковці Ю. А. Гапон, О. А. Зимовець, Л. А. Карташова,
M. Колінз, В. Я. Ляудіс, Є. О. Маслико, Е. Л. Носенко,
О. А. Палій та ін.
Неабияке значення для розвитку проблеми мотивації навчання відіграють праці Л. І. Божович [1, с. 106].
Зокрема, перспективним надбанням для подальшого
розвитку даної галузі є сформульовані дослідницею
положення про взаємозв’язок мотивів зі спрямованістю особистості та її ставлення до навколишньої дійсності, а також структурованість мотивації.
Розглядаючи проблему мотивації навчальної діяльності із психологічної точки зору, варто прислухатися до думок провідного психолога А. К. Маркової,
яка зазначає, що «мотивація навчання складається
з ряду постійно змінюваних спонук» [8, с. 118]. У
зв’язку з цим, аналізуючи мотивацію навчальної діяльності, головне – не лише визначити домінуючу
спонуку (мотив), а й зважати на всю структуру мотиваційної сфери особистості.
Незважаючи на стрімкий розвиток ІКТ в сучасному інформаційному суспільстві, недостатньо
дослідженим залишається питання впливу інформаційно-комунікаційних технологій на підсилення
мотивації учасників освітнього процесу, що і є метою нашої статті.
Виклад основного матеріалу. Аналізуючи «мотивацію» та «мотиви» насамперед слід виокремити ті
чинники, що спонукають людину до діяльності. Джерелом мотивації у широкому розумінні цього слова є
певна потреба, що формується на основі суперечностей між тим, що людина має, чим володіє, чого досягла, і тим, чого вона ще не має, чим не володіє, чого
прагне досягти. Бажання мати, оволодіти, досягти і
становить зміст потреби. А якщо до сфери таких по
треб потрапляє навчальний предмет, то є підстави
стверджувати про мотивацію для його засвоєння.
Мотиви освітньої діяльності мають двоякий характер: 1) вважаються зовнішніми і виступають у
вигляді певних вимог, навчальних планів, програм
тощо, тобто ґрунтуються на почутті обов’язку перед суспільством, сім’єю, вчителем, товаришами;
2) зумовлюються внутрішніми почуттями здобувача
освіти, пов’язаними з його особистими інтересами,
переконаннями, намірами, мріями, ідеалами, пристрастями, сформованими раніше установками. Дія
зовнішніх («Я повинен») і внутрішніх («Мені хочеться») чинників мотивації має бути врівноваженою,
крайності при цьому недоречні.
Із-поміж усіх можливих внутрішніх стимулів і
мотивів доцільно виокремити два, якими вчитель
може успішно послуговуватися. По-перше, кожен
учень, незалежно від рівня успішності, має постійну
потребу до самовираження. Ця потреба притаманна
людині будь-якого віку, проте в підлітковому її значущість стає особливою. На цьому ґрунті спостерігається своєрідний спалах бажань, мотивів, активності,
що поширюються на всі аспекти життєдіяльності.
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Потреба самоствердження стимулює процес самовдосконалення. Однією зі складових процесу самовираження є бажання вчитися. По-друге, досліджуючи
особистісні мотиви, не варто забувати про ту прак-

тичну функцію, яку той чи інший предмет, на думку
учня, відіграватиме в його подальшому житті.
Підвищити мотивацію школярів можна різними
способами (див. рис. 1).

Рис. 1. Шляхи підвищення мотивації учнів
Із моменту народження наявне в багатьох дітей
природне бажання пізнавати світ, навчатися чомусь
новому зазвичай зберігається до семирічного віку,
далі успішність у навчанні залежить від мотивації.
Звичайно, вчителі та батьки не можуть змусити дитину бути більш мотивованою, однак можуть допомогти їй розвинути здатність самовмотивовуватися. Для
цього слід дотримуватись таких простих на перший
погляд рекомендацій:
- вселяйте в дитину оптимізм;
- заохочуйте її наполегливість;
- навчіть дитину справлятися з невдачами;
- заохочуйте інтерес дитини;
- радійте її досягненням;
- допоможіть дитині досягти успіху;

- використовуйте у вихованні похвалу й винагороду замість критики та покарань;
- розвивайте інтерес дитини до нових знань;
- навчаючи дитину, не забувайте про її індивідуальні особливості;
- зумійте показати дитині її значимість;
- допоможіть у веденні щоденника успішності
або учнівського портфоліо.
Мотивація на уроці – це не одноразова акція,
а цілеспрямована й клопітка праця, покликана організовувати й тримати в полі зору учнівський
інтерес до пізнання нового впродовж усього навчального часу. Особлива роль в організації такого освітнього процесу відводиться майстерності вчителя
(див. рис. 2).

Рис. 2. Роль учителя в організації мотивованого уроку
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Варто зауважити, що для формування мотивів
освітньої діяльності використовують увесь арсенал
методів навчання: словесні, наочні й практичні, репродуктивні й пошукові, індуктивні й дедуктивні та
ін. Кожен із них чинить неабиякий мотиваційний
вплив. Однак до представленого вище переліку варто додати специфічні методи позитивної мотивації

(див. рис. 3), спрямовані на формування позитивних мотивів учіння, стимулювання пізнавальної активності, збагачення учнів навчальною інформацією, зокрема через методи формування інтересу до
навчання (пізнавальні ігри, цікаві досліди, методи
емоційного стимулювання, робота над проєктами
тощо).

Рис. 3. Методи створення позитивної мотивації до навчання
Застосування ІКТ значно розширює можливості
таких методів, зокрема сприяє формуванню стійкої
мотивації до навчання.
У цифровому суспільстві спостерігається збільшення впливу медіатехнологій на людину. Потужний потік нової інформації, реклами, застосування
комп’ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження електронних іграшок, планшетів, смартфонів
тощо мають неабиякий вплив не лише на виховання
дитини, а й на сприйняття нею навколишнього світу.
Раніше інформацію з будь-якої теми дитина могла почерпнути із підручника, довідкової літератури,
розповіді вчителя, конспекту уроку. Проте сьогодні,
враховуючи сучасні реалії, вчитель повинен вносити
в освітній процес нові методи подачі інформації. Мозок учня, налаштований на отримання знань, набагато
легше сприймає запропоновану на уроці інформацію
за допомогою мультимедійних засобів. Використання
ґаджета чи комп’ютера в освітньому процесі мотивує
дітей до навчання, допомагає зробити цей процес сучасним, мобільним, диференційованим та індивідуальним, а ще – дає можливість вийти за межі класу.
Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати найрізноманітніші ігри, сучасний комп’ютер є для дитини
рівноправним партнером і мотиватором у навчанні,
здатним надзвичайно тонко реагувати на її дії і запити. З іншого боку, вчителеві ІКТ допомагає краще
оцінити здібності та знання дітей, проаналізувати
та зрозуміти їх, спонукає шукати нові, нетрадиційні
форми, методи та середовища навчання.

Урок із використанням ІКТ – це наочно, барвисто, інформативно, інтерактивно представлений матеріал, який суттєво економить час як учителя, так
і учня, зокрема вчителеві допомагає контактувати
з учнем диференційовано й індивідуально, оперативно контролювати та оцінювати результати навчання, а учневі – працювати у звичному для нього
темпі [4].
Серед практичних способів формування мотивації з використанням ПК варто виокремити такі:
розв’язування нестандартних задач; комплексне вирішення проблем; створення ситуації успіху; створення проблемної ситуації або розв’язання парадоксів;
вироблення навичок самостійності; включення учнів
у колективні форми роботи; доброзичливий настрій
уроку; залучення школярів до оцінювання; привабливі
методи роботи; навчальна гра; робота з медіатекстами
тощо.
Зважаючи на вищевикладене, можемо стверджувати, що використання ІКТ в освітньому процесі
сприяє: посиленню мотивації навчання; підвищенню
ефективності освітнього процесу; активізації пізнавальної діяльності учнів; удосконаленню методики
проведення уроків; своєчасному відстеженню результатів навчання і виховання; плануванню і систематизації не лише своєї роботи, а й роботи однокласників;
перетворенню на засіб самоосвіти і самоконтролю
учнів; розвитку наочно-образного, інформаційного
мислення, інфомедійної грамотності; підвищенню
активності й ініціативності школярів на уроці, рівню
комфортності навчання; якісній підготовці уроку; самоаналізу та самооцінюванню учнів.
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У процесі підготовки та проведення уроків на
різних етапах навчання використовуються різноманітні інструментарії ІКТ, як-от:
1) готові електронні продукти – дозволяють інтенсифікувати діяльність вчителя та учня, підвищити
якість вивчення предмет, використовуються як наочність;
2) мультимедійні презентації – допомагають
представити навчальний матеріал як систему яскравих опорних образів (у цьому випадку є можливість
задіяти різні канали сприйняття, що дозволяє закласти інформацію не лише у фактографічному, а й асоціативному вигляді в довгострокову пам’ять);
3) навчальні відео та скрінкасти – дають змогу
вчителеві використовувати технології змішаного навчання та «перевернутого» класу, а учням допомагають краще засвоїти матеріал, переглядаючи стільки
разів, скільки потрібно;
4) відеощоденники – їх ведення спонукає учнів
вільно, чітко та лаконічно висловлювати свої думки,
цінувати працю інших;
5) камера на смартфоні – допомагає вийти за
межі класу та досліджувати навколишній світ;
6) різноманітні ресурси мережі Інтернет (електронна пошта, пошукові системи, електронні конференції, дистанційне навчання, конкурси, спільні
документи, youtube-канали) – неодмінна складова
сучасної освіти із потужним потенціалом освітніх
послуг;
7) віртуальна та доповнена реальність – дозволяє без зайвих зусиль складне перетворити у просте,
наприклад, оживити динозаврів чи поспостерігати за
левами в саванні, побувати на Марсі чи прогулятися
осіннім Лондоном, дослідити вухо людини чи розібратися у її внутрішніх органах тощо;
8) інтерактивна дошка – інструмент, що допомагає вчителям і учням повною мірою засвоїти новий
матеріал та має низку переваг:
- матеріали до уроку можна підготувати заздалегідь, що забезпечує хороший темп уроку та заощаджує час на обговорення;
- є можливість створювати посилання з одного
файлу на інший або на вебсторінку;
- до інтерактивної дошки можна підключити різне обладнання, як-от: цифровий фотоапарат, відеокамеру, документкамеру, колонки тощо;
- матеріал можна структурувати за сторінками,
що вимагає поетапного логічного підходу й полегшує
планування;
- працюючи з інтерактивною дошкою, учитель
завжди перебуває в центрі уваги, може підтримувати
постійний контакт із класом;
- готовий матеріал можна використати у ході індивідуальної робити з учнями чи з метою створення
навчальних скрінкастів.
Отже, робота з інтерактивною дошкою дає змогу
формувати в учнів комунікативні вміння й навички,
підсилює інтерес до предмета, створює сприятливі
умови для психологічного контакту всіх учасників
освітнього процесу. Використовуючи таку дошку,
традиційні методи і прийоми можна поєднувати з
мультимедійними та інтерактивними можливостями.
Крім того, при відборі навчального матеріалу необхідно дотримуватися таких основних дидактичних
принципів: систематичності й послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін.
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Висновок. Зважаючи на викладене вище, зауважимо, що комп’ютер у сучасному світі – незамінний
мотивуючий інструмент для формування та вдосконалення практичних навичок учнів, який, однак, у
жодному разі не може замінити вчителя, а лише доповнює його. Як наслідок – «учитель перестає бути
єдиним наставником та основним джерелом інформації, а переймає на себе нові ролі – диспетчера, коуча, модератора, ментора, супервізора, тьютора, фасилітатора, який керує роботою учнів, що самостійно
оволодівають знаннями» [2].
Таким чином, при підготовці до уроку з використанням ІКТ учителеві варто пам’ятати: незважаючи
ні на що, урок продовжує залишатися уроком, а отже,
потребує відповідного планування та визначення
конкретних цілей. Щодо ІКТ, то вони дозволяють задіяти в здобувача освіти всі три канали сприйняття
(слуховий, візуальний, кінестетичний), збільшити
об’єм і міцність засвоєння досліджуваного матеріалу,
значно підвищити статус учнів в освітньому процесі,
їхню пізнавальну активність і мотивацію до навчання, розвинути інтерес до предмета, і, що найголовніше, – розширити межі для самостійної діяльності
здобувачів освіти.
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ВИКОРИСТАННЯ
ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЯК ЗАПОРУКА ПРОДУКТИВНОГО
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
У статті описано важливість упровадження в
освітній процес міждисциплінарної інтеграції, різностороннє використання якої сприяє формуванню
в студентів професійної компетентності. Доведено,
що міждисциплінарні зв’язки допомагають доповнити зміст однієї дисципліни знаннями з іншої, поєднують їх, забезпечуючи таким чином формування
професійно важливих умінь та навичок.
Ключові слова: міждисциплінарна інтеграція,
професійна компетентність, продуктивний освітній
процес, інтеграційні технології.
В статье описана важность внедрения в образовательный процесс междисциплинарной интеграции,
разностороннее использование которой способствует формированию у студентов профессиональной
компетентности. Доказано, что междисциплинарные связи помогают дополнить содержание одной
дисциплины знаниями с другой, объединяют их, обеспечивая таким образом формирование профессионально важных умений и навыков.
Ключевые слова: междисциплинарная интеграция, профессиональная компетентность, продуктивный образовательный процесс, интеграционные
технологии.
The article describes the importance of introducing
in the educational process of interdisciplinary integration, the versatile use of which contributes to the formation of professional competence at students. Interdisciplinary connections help to supplement the content of
one discipline with knowledge from another, by combining them and providing the formation of professionally
important skills.
© Штрімайтіс О., Филипюк О., Нестерук Т., 2019

Integration is an important prerequisite for modern science and for the development of civilization
as a whole, because, at the present stage, scientific
thinking is increasingly characterized by the ability
to consider not separate, isolated objects of the phenomenon of life, but their more or less broad unities.
Therefore, integration as a requirement of unification
into one whole of certain parts or elements is considered a necessary didactic tool. Reforming modern education is inextricably linked to overcoming isolated
teaching of subjects and creating fundamentally new
curricula where it is advisable to focus the educational
process on a developmental and productive integrative
approach.
Productive technologies and methods of educational process are: effective, durable, relevant, successful
teaching methods, which are proven both from the standpoint of the results of success and the educational process
and from the standpoint of student-oriented approach. A
productive educational process is an integral part of the
teacher’s cooperation with the student, setting student up
to the full perception of knowledge in various ways and
methods.
Important and relevant, especially for the medical
student is now studying a new discipline in the context
of the integrational technologies, and will ensure the
students to achieve timely high-quality learning process,
and will be not only the key to a good current performance, but also a comprehensive approach to the development of the knowledge qualification.
Key words: interdisciplinary integration, professional competence, productive educational process, integration technologies.
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Постановка проблеми. Інтеграція – важлива
умова сучасної науки та розвитку цивілізації в цілому,
адже на сучасному етапі науковому мисленню дедалі
частіше притаманна здатність розглядати не окремі,
ізольовані об’єкти явища життя, а їх більш чи менш
широкі єдності. Тож інтеграція як вимога об’єднання
в одне ціле певних частин чи елементів вважається
необхідним дидактичним засобом. Реформування
сучасної освіти нерозривно пов’язане із подоланням
ізольованого викладання навчальних предметів та
створення принципово нових навчальних програм, де
освітній процес доцільно орієнтувати на розвивально-продуктивний інтегративний підхід [2, с. 5–6].
Актуальність та важливість використання інтеграційних технологій у освітньому процесі складно
переоцінити. Інтеграція – це не просто поєднання, це –
взаємопроникнення теорії в практику, взаємозближення та утворення взаємозв’язків. Цьому питанню
у вищій медичній освіті приділяється значна увага
[1, с. 209–211], адже в системі медичної освіти ідея
міжпредметного, міждисциплінарного, комплексного
підходу є однією із найперспективніших і необхідних
[6, с. 86–89]. При цьому важливим є не лише глибоке
засвоєння студентами базових знань, а й формування в них широкого світогляду і потреби в постійному
оновленні цих знань [5, с. 133–135].
Інтеграція освітнього процесу у вищих медичних
закладах освіти передбачає його побудову за принципом логічних узагальнень послідовності програмних
дисциплін і «комплексування» навчання [1, с. 209–211].
Інтеграційний підхід у підготовці фахівця медичної сфери дозволяє підняти його на якісно новий
рівень клінічного мислення, здатного комплексно вирішувати завдання медичної практики на основі широкого інтегрування даних різноманітних дисциплін
[6, с. 86–89].
Аналіз наукових досліджень та публікацій
свідчить, що міждисциплінарну інтеграцію в освітньому процесі підготовки студентів-медиків учені
розглядають у контексті аналізу таких питань: інтеграція навчального процесу у вищих медичних закладах освіти (М. М. Багрій, Н. М. Воронич-Семченко, О. Г. Попадинець); теоретико-методичні основи
інтеграції знань (В. С. Безрукова, М. М. Берулава,
О. В. Левчук, М. О. Сова, Т. Є. Тітовець, Ю. С. Тюнніков, М. К. Чапаєв та ін.); інтеграція як освітня перспектива (І. Д. Бех); результати впровадження нових
технологій навчання при викладанні фармакології
(К. А. Посохова, О. М. Олещук, О. О. Шевчук); актуальність упровадження міждисциплінарної інтеграції
при вивченні фармакології (С. Ю. Чечотіна).
Змістовний аналіз інтеграційних процесів в освіті й науці представлено також і в дисертаційних дослідженнях (П. Васил’єв, О. Глущенко, А. Козлов,
О. Микитюк, О. Нечаєва, З. Сазонова, Т. Торгашина,
В. Чернолєс та ін.).
Слід зазначити, що теорія інтеграції в навчальному процесі не є новою. У різні роки до ідеї міжпредметних зв’язків, об’єднань педагогічних процесів
зверталися як класики науково-педагогічної думки
(І. Гербарт, О. Герцен, П. Каптєрєв, Я. Коменський, Дж. Локк, І. Песталоцці, В. Сухомлинський,
К. Ушинський та ін.), так і сучасні українські дослідники (Н. Андреєва, В. Асріян, Г. Грибан, Л. Демінська,
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О. Єфремова, Н. Захарова, О. Зеленяк, Л. Ковальчук,
О. Кругляк, С. Рибак, М. Явоненко та ін.).
Мета статті – охарактеризувати інтеграційні технології та способи освітнього процесу кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін КЗВО «Рівненська медична академія».
Виклад основного матеріалу. Продуктивні технології та способи освітнього процесу – дієві, міцні,
актуальні, успішні методи навчання, що доведено як
із позиції результатів успішності, так і самого освітнього процесу з позиції студент-орієнтовного підходу. Продуктивний освітній процес – це невід’ємна
частка співпраці педагога зі студентом, налаштування
його на повноцінне сприйняття знань різними способами та методами. За результатами освітньої діяльності науково-педагогічним колективом кафедри хімікофармацевтичних дисциплін Рівненської медичної академії (далі – РМА) було проаналізовано низку найбільш дієвих технологій освітнього процесу.
Відповідно до Закону України «Про освіту»
(2017) [3] однією з трьох складових системи забезпечення якості освіти є система забезпечення якості
в закладах освіти (внутрішня система забезпечення
якості освіти). Таким чином, ми звернули увагу на
такий важливий момент, як внутрішня система забезпечення якості освіти. Вона включає:
- стратегію (політику) та процедури забезпечення
якості освіти;
- систему та механізми забезпечення академічної
доброчесності;
- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти.
На нашу думку, спільна реалізація педагогічним
колективом означених вище складових призведе до
комплексного освоєння необхідних кваліфікаційних
знань, сприятиме активному використанню міждисциплінарної інтеграції у процесі навчання.
Інтеграція навчального процесу у вищих медичних закладах освіти передбачає його побудову
за принципом логічних узагальнень послідовності
програмних дисциплін і «комплексування» навчання.
Викладання проводиться таким чином, щоб знання
однієї дисципліни були фундаментом для вивчення
іншої. При цьому лекції та практичні заняття є надбанням різних фахівців, кожен з яких на високому науково-методичному рівні подає студентам програмний об’єм знань та вмінь. Методичне опрацювання
змісту навчальних предметів полягає в систематизації та узагальненні матеріалу, отриманому при вивченні різних дисциплін [1, с. 209–211].
Міждисциплінарна інтеграція допомагає розвинути здатність студентів до логічного мислення при
вирішенні проблемних завдань, сприяє формуванню
в них уміння аналізувати, синтезувати, абстрагувати,
конкретизувати, узагальнювати набуті знання, спонукає їх до самостійного вивчення наукової та методичної літератури, розвиває професійну ініціативність,
самостійність і відповідальність [4, с. 121–125].
Зупинимося на важливості моменту інтеграційних технологій на прикладі дисциплін, які вивчаються студентами-бакалаврами на завершальному етапі
навчання в РМА. Так, в останньому семестрі студенти
вивчають чимало дисциплін узагальнюючого характеру, коли надзвичайно важливо не засвоїти нові знання,

НОВА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА. 2019. № 4 (100)
а узагальнити вже набуті, використавши їх на практиці.
Пропонуємо як приклад застосування міждисциплінарної
інтеграції при вивченні дисципліни «Клінічна фармаколо-

гія з основами фармацевтичної опіки» для студентів-фармацевтів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Результати впровадження наводимо в таблиці 1.

Міждисциплінарна інтеграція при вивченні дисципліни
«Клінічна фармакологія з основами фармацевтичної опіки»

Таким чином, для якісного і повномасштабного
вивчення дисципліни «Клінічна фармакологія з основами фармацевтичної опіки» студентові необхідно
володіти комплексними знаннями з хімії, математики, фармакології, основ фармацевтичної опіки, нормальної анатомії та фізіології, патологічної анатомії
та фізіології, фармакогнозії. Набуті в процесі вивчення знання майбутні фахівці зможуть застосувати під час проходження фармакотерапевтичної практики та здійснення фармацевтичної опіки клієнтам
аптек.
Також нами був опрацьований міждисциплінарний процес стосовно дисципліни «Медичне та

Таблиця 1

фармацевтичне товарознавство» для майбутніх медичних сестер. Результати роботи представлено
в таблиці 2.
Як бачимо, для якісного і повномасштабного вивчення дисципліни «Медичне та фармацевтичне товарознавство» студентові необхідно володіти комплексними знаннями з технологічних дисциплін, хімії,
біології, фізики, математики, маркетингу, організації
та економіки фармації, мікробіології та фармакології. Набуті в процесі навчання у ЗВО знання майбутні фахівці зможуть застосувати в хірургії, терапії,
лабораторній діагностиці, а також у ході аптечної
практики.
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Міждисциплінарна інтеграція при вивченні дисципліни
«Медичне та фармацевтичне товарознавство»

Висновки. Важливим і актуальним, особливо для студента-медика, є сьогодні вивчення нової
дисципліни в контексті інтеграційних технологій,
що неодмінно спонукатиме студентів до своєчасного якісного процесу навчання, що є не лише запорукою хорошої поточної успішності, а й комплексного підходу до освоєння кваліфікаційних
знань.
З огляду на вищевикладене, можемо зробити
висновок, що необхідність використання інтеграційних технологій на кожному занятті спонукатиме студентів до кращого та глибокого оволодіння
знаннями. Якщо такий підхід буде використаний
педагогами компетентно, якісно та доброчесно, починаючи з першого курсу освітнього процесу, в студентів сформується чітке переконання необхідності системного підходу до навчального процесу з
метою освоєння комплексних знань щодо обраної
спеціальності.
Подальші дослідження в даному напрямі спрямовуватимемо на активне впровадження міждисциплінарної інтеграції в освітній процес підготовки
студентів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів медичних закладів вищої освіти.

Таблиця 2
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ФОРМУВАННЯ
МЕДІАОСВІТНІХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
У ВИКЛАДАЧІВ КОЛЕДЖУ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті здійснено теоретичний аналіз формування медіаосвітніх компетентностей у викладачів
коледжу. Обґрунтовано, що підготовка викладачів
до застосування мас-медіа в педагогічній діяльності є одним із важливих напрямів їх фахової підготовки. Визначено необхідні умови формування медіакомпетентності викладача закладу вищої освіти.
Виокремлено фактори, що сприяють інтенсифікації
та якості освітнього процесу у ЗВО. Представлено
етапи реалізації медіаосвіти відповідно до Концепції
впровадження медіаосвіти в Україні. Запропоновано форми і методи формування медіакомпетентностей, що підвищують рівень викладання навчального
матеріалу педагогічними та науково-педагогічними
працівниками навчального закладу.
Ключові слова: медіаосвіта, медіакомпетентність, медіаосвітні технології, медіакомпоненти.
В статье осуществлен теоретический анализ
формирования медиаобразовательных компетенций у преподавателей колледжа. Обосновано, что
подготовка преподавателей к применению масс-медиа в педагогической деятельности является одним из важных направлений их профессиональной
подготовки. Определены необходимые условия формирования медиакомпетентности преподавателя
высшего учебного заведения. Выделены факторы,
способствующие интенсификации и качеству образовательного процесса в вузе. Представлены этапы реализации медиаобразования в соответствии
с Концепцией внедрения медиаобразования в Украине. Предложены формы и методы формирования
медиакомпетентностей, повышающие уровень преподавания учебного материала педагогическими и
научно-педагогическими работниками учебного заведения.
Ключевые слова: медиаобразование, медиакомпетентность, медиаобразовательные технологии,
медиакомпоненты.
The article gives a theoretical analysis of the formation of the college teachers’ media education competences. It is stressed that modern computer technologies,
combined with educational media technologies, become
an effective means of training and self-development for
future professionals. It is substantiated that the preparation of teachers for the use of mass media in pedagogical
© Якимчук І., 2019

activity is one of the important areas in their professional training. It is determined the necessary conditions for
forming the media competence of a teacher of a higher
educational institution. It is stated that the formation of
media competence of future teachers in the higher pedagogical education system can be realized if structure
and content of training meet the requirements of current
trends in the development of computer science and ICT in
education, selection of content and forms of training according to the types of information activity of the teacher
of each specialty, as well as orientation of educational
and cognitive activity on the development of professional
educational activity of the future teacher in this aspect of
methodical work. The factors that contribute to the intensification and quality of the educational process in higher
education are highlighted. The stages of realization of
media education in accordance with the Concept of introduction of media education in Ukraine are presented.
The Concept is based on studying the state of media culture of the population of Ukraine so as the international
experience in the organization of media education and
it aims at the preparation and providing stage-by-stage
experimental then intensive widespread introduction of
media education, in particular, into pedagogical practice
at all levels. It is offered the forms and methods of formation the media competences that increase the level of
teaching educational material by pedagogical and scientific-pedagogical employees of educational institution. It
is identified the means of media education, in particular,
traditional and newest ones, as well as forms of media
education implementation.
Key words: media education, media competence,
media education technologies, media components.
Постановка проблеми. Сучасний здобувач освіти (у майбутньому – фахівець у певній галузі) потребує такого навчання, яке б забезпечувало розвиток
творчого мислення, самостійності й активності в
навчальній діяльності, уміння набувати нові для себе
знання. Таким креативним, сучасним, з уміннями й
навичками володіння інформаційно-комунікаційними технологіями та використання медіаосвітніх
технологій і засобів має бути й викладач. Особливо
важливим є те, що сучасні комп’ютерні технології
в поєднанні з освітніми медіатехнологіями стають
ефективними засобами навчання та саморозвитку
майбутніх фахівців.
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Аналіз наукових досліджень і публікацій. Проблемам розробки технологій навчання приділяється
належна увага в працях вітчизняних та зарубіжних
дослідників. Зокрема, розглядаються такі її аспекти,
як проєктна технологія (К. Баханов, І. Бім, В. Гузєєв, І. Єрмаков, І. Зимня, Р. Курбатов, О. Онопрієнко,
Н. Пахомова, О. Полат, Т. Сахарова, Г. Селевко,
Н. Тарасова, С. Шевцова), теорія і практика використання інформаційно-комунікаційних технологій у
педагогічному процесі (Р. Вільямс, Б. Гершунський,
К. Маклін, Ю. Машбиць, С. Пейперт, О. Полат),
особливості впровадження у навчальний процес
мультимедійних технологій (P. Гуревич, Ю. Батурін,
М. Жалдак, В. Биков, О. Пометун) тощо.
Теорія і практика медіаосвіти в сучасному науковому дискурсі є предметом дослідження значної
кількості вчених, наприклад, у працях про мас-медіа загалом розглядаються моделі й методи медіаосвіти такими авторами, як Д. Бекінгем, Л. Зазнобіна,
Д. Консидайн, Л. Мастерман, С. Пензін, Ю. Усов,
О. Федоров, О. Шаріков, Е. Харт, Р. Хобс та ін.; психолого-педагогічними дослідженнями з означеного
питання займалися Л. Баженова, О. Баранов, О. Бондаренко, К. Ворсноп, Н. Габор, Л. Зазнобіна, Р. Куін,
О. Спічкін, О. Федоров, О. Шаріков та ін.

Проблеми використання матеріалів засобів масової інформації та їх вплив на особистість і суспільство відображено в роботах Л. Мастерман, Є. Міллера, Л. Найдьонової, Б. Потятинник, Г. Онкович,
Н. Саєнко, О. Сербенської, О. Тягло, О. Федорова,
І. Чемерис, О. Янишин та ін.
Мета статті – здійснити теоретичний аналіз процесу формування медіаосвітніх компетентностей у
викладачів коледжу.
Виклад основного матеріалу. Широкий простір Інтернету дозволяє сучасній людині отримувати
необхідну інформацію, не виходячи з дому. Але обмежувати поповнення інформаційного запасу лише
засобами інтернет-простору нераціонально. Для
розширення такого запасу інформаційне суспільство
використовує медіа: книги, періодику, телебачення,
пошту, телефон тощо.
Медіаосвіта – це не лише шлях до ефективності діяльності людини в системі трудових відносин, а й спосіб
залишатися самим собою, тобто цілісною особистістю,
здатною до самовираження і людяності. Не втрачають
значення і традиційні завдання медіаосвіти, які полягають у запобіганні вразливості людини до медіаманіпуляцій і медіанасильства, «втечі» від реальності, профілактиці поширення медіазалежностей (див. рис. 1).

Рис. 1. Складові медіаосвіти (авторський)
Зростання ролі засобів масової інформації в
освітніх процесах і складність реального їх використання, а також зміна «дидактичного ландшафту», в
умовах якого має здійснюватися підготовка здобувачів освіти до життя в інформатизованому суспільстві,
вимагають визначення змісту медіаосвіти викладача,
без набуття якої неможливо розв’язати дане соціальне замовлення.
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Вивчення нормативних документів, а також
наукових публікацій [2] дало підстави для висновку, що медіаосвіта педагогічних кадрів є проблемою державного рівня, а завдання підготовки
висококваліфікованих кадрів, що володіють необхідним рівнем медіакомпетентності, актуальне на
всіх рівнях державної системи освіти та для всіх
фахівців.
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Підготовка викладачів до застосування мас-медіа
в педагогічній діяльності, будучи одним із важливих
напрямів їх фахової підготовки, ґрунтується на спеціальних знаннях і вміннях, зміст яких пов’язаний
з основними базовими поняттями медіадидактики
(мас-медіа, медіазасоби, медіаосвіта, медіасередовище, медіаграмотність, медіакомпетентність особистості, медіакомпетентність педагога, методи, форми
та методика медіаосвіти) і орієнтований на показники готовності викладача та здобувача освіти до
роботи з мас-медіа. Ураховуючи те, що показником
готовності фахівця будь-якої професії до виконання
певного виду діяльності сьогодні визнано компетентність, характеристикою медіаграмотності викладача
вважатимемо його медіакомпетентність, яку будемо
розуміти як інтегровану характеристику особистості,
що ґрунтується на сукупності мотивів, знань, умінь,
цінностей і здатностей, котрі спроможні забезпечити
медіаосвіту здобувачів освіти різного віку [6].
Аналіз досвіду підготовки й підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у галузі мас-медіа
та інформаційних і комунікаційних технологій
дозволив констатувати, що: 1) необхідними умовами формування медіакомпетентності викладача є наявність фундаментальної підготовки з
інформатики, без якої неможлива експлуатація засобів ІКТ і реалізація їх потенціалу в освітніх цілях, а також знань із психолого-педагогічних наук,

засвоєння яких необхідне для ефективного здійснення всіх функцій, пов’язаних із використанням засобів мас-медіа в навчальному процесі; 2) формування
медіакомпетентності майбутніх викладачів у системі
вищої педагогічної освіти може бути забезпечене за
умови відповідності структури й змісту їх підготовки сучасним тенденціям розвитку інформатики й ІКТ
в освіті, відбору змісту і форм навчання відповідно
до видів інформаційної діяльності викладача кожного фаху, а також орієнтації навчально-пізнавальної
діяльності на розвиток професійної освітньої активності майбутнього педагога в даному аспекті методичної роботи; 3) в умовах недостатньої готовності
викладачів до впровадження мас-медіа в освітній
процес до завдань підвищення їх кваліфікації мають
увійти такі, що пов’язані з формуванням власної медіаграмотності та медіаграмотності студентів.
21 квітня 2016 року Президія Національної
академії педагогічних наук України схвалила нову
редакцію Концепції впровадження медіаосвіти в
Україні. Означена концепція базується на вивченні стану медіакультури населення України та міжнародному досвіді організації медіаосвіти. Вона
спрямована на підготовку і проведення широкомасштабного поетапного експериментального та подальшого інтенсивного масового впровадження медіаосвіти, зокрема й у педагогічну практику на всіх рівнях
(див. рис. 2).

ЕТАПИ
реалізації медіаосвіти відповідно до
Концепції впровадження медіаосвіти в Україні
Експериментальний
етап
(2010–2016 рр.)
Етап поступового укорінення медіаосвіти та
стандартизації її змісту
(2017–2020 рр.)
Етап подальшого розвитку медіаосвіти та забезпечення її
масового впровадження
(2021–2025 рр.)

Рис. 2. Етапи реалізації медіаосвіти
відповідно до Концепції впровадження медіаосвіти в Україні (авторський)
Згідно з Концепцією впровадження медіаосвіти знаходиться на етапі поступового укорінення
медіаосвіти та стандартизації її змісту. Зважаючи
на це, сьогодні питання медіаосвіти є досить актуальним. Однак варто зазначити, що медіа здійснює
й негативний вплив, наслідками якого є медіаманіпуляція, медіанасильство, втеча від реальності та
медіазалежність.
Результатом медіаосвіти є медіаграмотність, медіаінформаційна грамотність, медіакультура і, як
найвищий ступінь, – медіакомпетентність.
Формуючи медіаграмотність і медікомпетентність
не лише здобувачів освіти, а й викладачів, необхідно
пам’ятати, що світ медіа постійно змінюється, однак

критичне сприйняття медіамеседжів (медіапродуктів)
як і раніше залишається необхідною навичкою сучасної людини і має відповідати п’яти принципам, які
сьогодні лишаються актуальними та фундаментальними для системи медіаосвіти: 1) усі медіапродукти
створили конкретні люди з певною метою; 2) наші уявлення про реальність ґрунтуються на медіа; 3) сприйняття медіапродуктів залежить від особистих потреб;
4) медіа кількох власників – це бізнес; 5) медіамеседжі (медіапродукти) рекламують ідеологію, цінності і
стиль життя та зазвичай підтримують наявну систему.
Означених вище якостей можна набути під час
реалізації медіаосвіти з використанням певних форм
і засобів (див. рис. 3).
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Рис. 3. Засоби і форми реалізації медіаосвіти (авторський)
Саме майстер-класи, семінари-практикуми,
«круглі столи», інтернет-конференції, тренінги тощо
дають змогу викладачам і здобувачам освіти набути
медіакомпетентностей.
На сьогодні кожен викладач повинен володіти медіаосвітніми компетентностями, аби якісно
підготуватися до заняття. У процесі підготовки до
проведення заняття викладачі переглядають новини з певної галузі в періодичних виданнях чи Інтернеті; вивчають законодавчо-нормативну базу та
зміни, які в ній відбуваються; відшуковують відеосюжети, які наочно демонструють той чи інший
процес; готують мультимедійну презентацію чи
відеолекцію.
Зростання потреби в інформації та збільшення її
потоків у людській діяльності зумовлює виникнення
нових технологій – розробку і використання електронних засобів для роботи з інформацією. Нові інформаційні технології, якими є глобальна комп’ютерна
мережа Інтернет, мультимедійні комп’ютерні системи, IP-телефонія, цифрове, супутникове і кабельне
телебачення тощо, зумовили радикальні зрушення у
всіх сегментах соціальної взаємодії.
Концептуальні підходи до формування медіаграмотності здобувачів освіти пов’язані з використанням в освітньому процесі засобів ІКТ.
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Яскравим прикладом того, що всі проведені заходи
з підвищення грамотності викладачів мають результат,
є підготовка робіт на конкурс «Педагогічні інновації»,
за підсумками якого у 2018 році 28 робіт оцінені найвищим балом, а 10 – посіли призові місця. Таким чином, це доводить набуття викладачами навичок медіаосвітніх компетентностей.
Характерною ознакою освітнього процесу в коледжі є поєднання традицій, досвіду, інновацій та
матеріально-технічної бази. Мультимедійні засоби
виконують роль наукового дослідника й одержувача
інформації. До таких програмних засобів навчального призначення належать хмарні технології, що
забезпечують зберігання та утримання інформаційних файлів у «хмарі», доступ до якої надає викладач.
Така «хмара» наявна в кожного викладача відділення
коледжу.
Керування процесом відповідно здійснює викладач або розробник шляхом подання інформації. Крім
того, використовуються інтерактивні освітні засоби
мультимедіа, що передбачають активну участь здобувача освіти, який може самостійно обирати шлях
дослідження певної теми, визначати послідовність
вивчення тощо. Роль «хмари», через яку реалізуються
активні методи навчальної діяльності, відіграють мультимедійні методичні вказівки (електронні довідники,
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тренажери), гіпертекстові мультимедійні засоби, засоби і компоненти створення мультимедіа, мультимедійні засоби подання навчальних матеріалів (електронні енциклопедії, електронні посібники) [4].
Проблема доцільного й педагогічно виваженого
використання хмарних технологій у закладах вищої
освіти набуває всеукраїнського масштабу, а його метою є подолання освітньої нерівності та забезпечення найвищого стандарту освіти в кожному куточку
України завдяки створенню єдиного навчально-інформаційного онлайн-простору для викладачів та
здобувачів освіти.
У нових умовах надання освітніх послуг виникла потреба розвитку наукового мислення здобувача освіти, формування його пошукових умінь та
практичної підготовки до активної життєдіяльності
в соціальному середовищі. Зважаючи на це, в освітньому процесі необхідно широко застосовувати
інновації.
Система хмарних технологій навчання фахових дисципліни складається із загальнонавчальних
хмарних технологій (технології онлайн-розробки та
онлайн-сховищ електронних навчальних матеріалів,
технології управління навчанням) та вузькоспеціалізованих хмарних технологій (браузерні системи програмування й моделювання (на підтримку вивчення
комп’ютерних дисциплін), мобільні бухгалтерські
системи (на підтримку вивчення економічних дисциплін), віртуальні онлайн-лабораторії та системи моделювання) [3].
Новими методами і формами навчання є застосування інформаційних та комунікаційних технологій у підготовці методичного забезпечення, проведення різних типів занять, зокрема застосування
в лабораторіях комп’ютерної техніки та прикладного програмного забезпечення, яке є специфічним для використання здобувачами освіти різних
спеціальностей.
Основними формами підвищення ефективності
навчального процесу в коледжі є: інформаційно-масові (дискусії, конференції, інтелектуальні аукціони,
«філософський стіл», ринги, створення книг, газет);
діяльнісно-практичні, групові (творчі групи, клуби,
ігри-драматизації, олімпіади); інтегративні («круглий
стіл»); діалогічні (бесіда, міжрольове спілкування);
індивідуальні (доручення, творчі завдання, звіти).
Варто також наголосити на популярності в закладі
таких заходів, які час від часу проводяться завдяки
сайтам відділення шляхом викладу матеріалів або їх
обговорення через соціальні мережі.
Виконання практичних чи лабораторних робіт
вимагає від здобувача освіти пошуково-дослідницького підходу, творчої ініціативи, самостійності у прийнятті рішень, глибокого знання і розуміння навчального матеріалу. Аби допомогти здобувачам освіти в
цьому, викладачами розроблено електронні версії
посібників, що дають змогу працювати в електронній
бібліотеці, яка розміщена у «хмарі» бібліотечно-інформаційного центру коледжу та на сайті відділення.
Окремими видами індивідуальних завдань навчально-дослідного, творчого чи проєктно-конструк-

торського характеру є курсова робота, виробнича
практика, дипломне проєктування. Усі представлені
види робіт супроводжуються консультаціями викладача шляхом надання методичних рекомендацій.
Методичні рекомендації щодо виконання дослідної
роботи зберігаються у «хмарі» викладача у вигляді посібника та в електронному форматі на сайті
відділення. Також студенти в разі потреби можуть
звернутися за консультацією до викладачів, які є керівниками наукової роботи. Консультування відбувається як на заняттях під час виконання лабораторної роботи, так і через e-mail або Skype викладача.
Висновки. Таким чином, можливість застосування медіаосвітніх технологій в освітній діяльності
коледжу визначається наявністю сучасної матеріально-технічної бази та програмного забезпечення,
готовністю науково-педагогічних працівників до
оволодіння навичками й уміннями застосування
медіатехнологій та їх використання у навчальному
процесі, а також мотиваційною установкою формування професійної компетентності майбутнього
фахівця.
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ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ
ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ
Нині в Україні важливим є питання гармонізації
з європейськими та світовими науковими ініціативами, зокрема щодо застосування хмарних технологій і
сервісів у підготовці фахівців різних спеціальностей.
Потреба модернізації підготовки майбутніх докторів філософії (PhD) зумовлена передусім викликами
нового інформаційного й глобалізованого суспільства
та цифровою трансформацією всіх сфер життя, серед яких – освіта та наука. Проведене дослідження
спрямоване на визначення перспективних напрямів
застосування хмарних сервісів у підготовці майбутніх PhD. Розглянуто досвід застосування хмарних
технологій та їх сервісів в освітньо-науковому просторі у працях українських та зарубіжних учених.
Здійснено аналіз вітчизняного досвіду щодо підготовки майбутніх фахівців різних спеціальностей,
зокрема і майбутніх PhD із застосуванням хмарних
сервісів. Наголошено, що вдосконалення підходів до
підготовки майбутніх PhD на основі застосування
хмарних сервісів дозволить підвищити в них рівень
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розвитку цифрової компетентності, а використання хмарних сервісів для підтримки наукової та науково-організаційної діяльності сприятиме підвищенню
рівня організації та здійсненню наукових досліджень.
Ключові слова: хмарні технології, хмарні сервіси, аспіранти, майбутні доктори філософії, PhD,
цифровізація освіти, ІКТ.
Сегодня в Украине важным является вопрос
гармонизации с европейскими и мировыми научными инициативами, в частности по применению облачных технологий и сервисов в подготовке специалистов различных специальностей. Потребность
модернизации подготовки будущих PhD обусловлена
прежде всего вызовами нового информационного и
глобализироваванного общества, а также цифровой
трансформацией всех сфер жизни, среди которых
– образование и наука. Проведенное исследование
направлено на определение перспективных направлений применения облачных сервисов в подготовке
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будущих PhD. Рассмотрен опыт применения облачных технологий и их сервисов в образовательно-научном пространстве в трудах украинских и зарубежных ученых. Осуществлен анализ отечественного
опыта подготовки будущих специалистов различных
специальностей, в том числе и будущих PhD с применением облачных сервисов. Отмечено, что совершенствование подходов к подготовке будущих PhD
на основе применения облачных сервисов позволит
повысить в них уровень развития цифровой компетентности, а использование облачных сервисов для
поддержки научной и научно-организационной деятельности будет способствовать повышению уровня организации и осуществлению научных исследований.
Ключевые слова: облачные технологии, облачные сервисы, аспиранты, PhD, цифровизация образования, ИКТ.
Currently, it is important in Ukraine to harmonize
cloud technologies application with European and world
scientific initiatives. Need to modernize preparation of
future PhDs is caused by challenges of new information, globalized society and digital transformation of all
spheres of life, including education and science. The research was aimed to determine features of cloud services
application in preparation of future PhDs. Experience
of cloud technologies and their services application in
educational and scientific space in researches of foreign
and Ukrainian students was considered. Ukrainian experience in preparation of future PhD of various specialties with cloud services application was analyzed. It
was emphasized that approaches improving to preparation of future PhDs based on cloud services application
would increase their level of digital competence. It is
recommended to include a separate course or module of
specific discipline on work with cloud technologies and
services during preparation of future PhDs. It is important to improve disciplines and tools content to support
education process. It can be learning of disciplines using cloud technologies or services by future PhD’s. Also,
cloud services application to support scientific and scientific-organizational activities will increase level of
organization and implementation of scientific research.
It is important to create cloud-oriented environment for
preparation of future PhDs in higher education and research institutions. Creation of a cloud-oriented educational and scientific environment should be based on the
principles of open education. Authors recommend using
cloud-based platforms and services (Microsoft Office
365; Google Apps for Education; SageMathCloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Xen, WMWare or
other), messengers (Telegram or other).
Key words: cloud technologies, cloud services, graduate students, PhDs, digitalization of education, ICT.
Постановка проблеми. Концепцією розвитку цифрової економіки та суспільства України на
2018–2020 роки визначено, що проблеми цифрової
трансформації суспільства, сьогодні в Україні є першочерговими. У зв’язку з цим важливою є участь
учених та IТ-компаній у проєктах ЄС із проведення довгострокових досліджень, що в майбутньому
стануть джерелом інновацій у таких сегментах, як:
майбутні перспективні технології; майбутні мережі; майбутні інтернет-дослідження та експерименти
та ін. Головним завданням при цьому є створення

експериментальної бази для проведення досліджень
та тестування квантових технологій на розподілених
грід- і хмарних інфраструктурах. Для забезпечення
ефективної участі України у європейському дослідницькому та інноваційному просторі важливим є розвиток власної наукової цифрової інфраструктури відповідно до пріоритетних напрямів, в яких очікується
високотехнологічне зростання або прорив. Підключення українських наукових цифрових інфраструктур до європейської хмари відкритої науки та європейської інфраструктури даних дасть поштовх до
вирішення актуальних українських наукових завдань
із мінімальним використанням державних ресурсів.
Для часткового вирішення окреслених вище питань і
проводяться наукові дослідження, що виконуються у
закладах вищої освіти та наукових установах майбутніми докторами філософії (далі – PhD). Оволодіння
сучасними досягненнями в розвитку виробничих та
інформаційних технологій зумовлює нові завдання
щодо підготовки аспірантів, модернізації структури
освітньо-кваліфікаційних рівнів, оновлення вимог до
третього ступеня – доктора філософії. Подальші пошуки ефективних підходів до підготовки аспірантів,
спрямовані на досягнення наукою та освітою сучасних світових рівнів та зростання інтелектуального
потенціалу держави є актуальними [7].
Формування високотехнологічного середовища
навчання на основі хмарних технологій, як зауважує
М. П. Шишкіна [11], сприятиме об’єднанню освітніх
ресурсів навчального призначення та підтримці наукових досліджень, охопленню різних рівнів навчання, підготовці фахівців та кадрів вищої кваліфікації,
сприятиме вирішенню освітніх проблем, подоланню
розриву між процесом наукового пошуку, наприклад,
педагогічного, і рівнем упровадження та використання його результатів. Крім того, дослідниця наголошує, що саме хмарні технології якнайкраще відповідають потребам вирішення нагальних соціальних та
освітньо-культурних проблем суспільства, основні
серед яких – підвищення рівня доступності та якості
освіти, взаємозв’язок процесів наукових досліджень
та підготовки науково-педагогічних кадрів, удосконалення проектування, формування та забезпечення
функціонування освітньо-наукового середовища закладів освіти. Хмарні технології постають інструментом реалізації принципів людиноцентризму, рівного доступу до результатів наукових досліджень та
навчальних матеріалів [10]. Зважаючи на це, актуальним та важливим є навчання аспірантів застосовувати хмарні технології для виконання наукових досліджень, а сам процес підготовки аспірантів потребує
активного застосування хмарних сервісів.
Аналіз наукових досліджень і публікацій.
Вітчизняні та зарубіжні вчені (В. Ю. Биков [1],
Т. А. Вакалюк [2], О. Г. Кузьмінська, Н. В. Морзе
[4], Ю. Г. Носенко [9], М. В. Попель [5], С. О. Семеріков [2], М. П. Шишкіна [11], Guolei Zhang, Jia Li,
Li Hao [13], U. Singh, P. К. Baheti [16] та ін.) у своїх дослідженнях наголошують на важливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій
(далі – ІКТ), зокрема хмарних технологій і сервісів, для вищої освіти. Різні аспекти підготовки аспірантів розглядали: Н. В. Базелюк, І. Ю. Регейло,
С. О. Сисоєва, Ж. В. Таланова, Я. В. Топольник,
Т. І. Коваль та ін. Певний досвід підготовки аспірантів і докторантів проаналізовано та описано
О. М. Спіріним, Ю. Г. Носенко, А. В. Яцишин [8; 9; 12].
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Оскільки інформаційні технології постійно вдосконалюються, виникає потреба подальшого дослідження різних аспектів застосування хмарних технологій
і сервісів у підготовці майбутніх докторів філософії.
Мета статті – дослідити перспективні напрями
застосування хмарних технологій у підготовці майбутніх докторів філософії.
Виклад основного матеріалу. Світові компанії і державні інституції інвестують у перспективні
цифрові технології, серед яких – мобільні засоби
комунікації, мережні соціальні медіа, системи аналізу «великих даних», «інтелектуальні» пристрої, що
керують підключеними до них об’єктами і датчиками та ін. Серед них ключову роль відіграють хмарні технології, які використовуються по всьому світу.
Хмарні обчислення визнано пріоритетним напрямом технологічного розвитку, про що свідчить низка міжнародних документів (Європейська стратегія
хмарних обчислень, Федеральна урядова ініціатива
хмарних обчислень у США) та урядових ініціатив
різних країн, згідно з якими розпочато масштабні
освітні проекти у США, країнах Євросоюзу, Японії
та ін., проводяться численні міжнародні конференцій
та публікуються наукові праці. Зважаючи на це, проблеми проектування сервісів і технологій хмарних
обчислень для використання у навчальному процесі
закладів освіти належать до першочергових у сфері
інформатизації [16].
Коротко розглянемо основні поняття, що функціонально пов’язані між собою: «хмарні технології», «хмарні технології навчання», «хмарні сервіси»,
«хмаро орієнтоване середовище». Національним
інститутом стандартів США (The NIST Definition of
Cloud Computing) було визначено поняття «хмарні
обчислення» (Cloud Computing), під яким варто розуміти модель зручного мережного доступу до загального фонду обчислювальних ресурсів (наприклад,
мереж, серверів, файлів даних, програмного забезпечення та послуг), які можуть бути швидко надані
за умови мінімальних управлінських зусиль та взаємодії із постачальником. Крім того, цим Інститутом
було розроблено рекомендації, в яких запропоновано
п’ять базових характеристик хмарних обчислень, завдяки яким можна відрізнити означені системи від інших різновидів ІКТ. До цих характеристик відносять:
вільний (повсюдний) мережний доступ; самообслуговування за потребою; об’єднання ресурсів у пул
(незалежність від місцезнаходження ресурсу); вимірюваність сервісу (оплата після надання послуг);
швидка еластичність (надання і вивільнення ресурсу
в потрібній кількості та в будь-який час [16]. У [2]
вказано, що хмарні технології регулюються чотирма
моделями розгортання (публічною, гібридною, приватною та хмарою співтовариства). У звітних матеріалах компанії Gartner хмарні технології були названі
«черговим суперконцептом серед ІКТ, на який покладено надзвичайні сподівання».
В. Ю. Биков визначає концепцію хмарних технологій через поняття «віртуальний мережний майданчик». Завдяки спеціальному інтерфейсу користувача,
що підтримується системними програмними засобами мережного налаштування, в адаптивних інформаційно-комунікаційних мережах формуються мережні
віртуальні ІКТ-об’єкти. Означені об’єкти – це мережні
віртуальні майданчики, що виступають у ролі ситуаційної складової логічної мережної інфраструктури
інформаційно-комунікаційних мережах із тимчасовою
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відкритою гнучкою архітектурою, що за своєю будовою і часом існування відповідає персоніфікованим
потребам (як індивідуальним, так і груповим) користувача, а їхнє формування і використання підтримується
хмаро орієнтованими технологіями» [1].
У документі [15] поняття «хмарні сервіси» визначено «як сервіси, які забезпечують користувачеві мережний доступ до масштабованого і гнучко організованого пулу розподілених фізичних або віртуальних
ресурсів, що постачаються в режимі самообслуговування й адміністрування за зверненням (програмне
забезпечення, простір для зберігання даних, обчислювальні потужності тощо)».
М. П. Шишкіна [11] під «хмаро орієнтованим середовищем закладу вищої освіти» визначає створене
у цьому закладі середовище діяльності учасників освітнього і наукового процесу, в якому для реалізації
комп’ютерно процесуальних функцій цілеспрямовано
розроблена віртуалізована комп’ютерно-технологічна
інфраструктура. При цьому хмарні сервіси важливо застосовувати для того, щоб зробити доступним користувачеві електронні освітні ресурси, що складають змістовне наповнення хмаро орієнтованого середовища.
У дисертації [11] проаналізовано досвід застосування хмарних технологій у низці закордонних
закладів вищої освіти, а саме: Каліфорнійському університеті в Берклі (Amazon Web Service); Масcачусетському технологічному інституту (математичні пакети програм: Mathlab, Mathematica, Maxima, Maple,
R); університеті Hochschule Furtwangen University
(розгорнута корпоративна хмаро орієнтована інфраструктура «Cloud Infrastructure and Application») та
ін. Також зарубіжний досвід застосування хмарних
технологій і сервісів для потреб вищої освіти описано в колективних роботах (Guolei Zhang, Jia Li,
Li Hao [1]; U. Singh , P. K. Baheti) [16].
У європейському освітньому просторі відпрацьовано певний підхід до розвитку науково-дослідницьких мереж та інфраструктур, зокрема створення
Європейського форуму зі стратегій щодо науково-дослідницьких інфраструктур; Європейською комісією
у 2013 р. оприлюднено концептуальний документ
«Цифрова наука», в якому окреслено основні засади
бачення проблем розвитку наукових досліджень, удосконалення цифрових технологій (хмарних технологій), а також інтеграції у програму Горизонт 2020. Таким чином, наука має стати більш глобальною, більш
творчою і ближчою до суспільства [11].
Досвід українських закладів вищої освіти
(далі – ЗВО) щодо застосування хмарних технологій і сервісів представлено в низці досліджень. Так,
у [5] обґрунтовано доцільність та експериментально
підтверджено ефективність застосування хмарного сервісу SageMathCloud у навчанні математичних
дисциплін; [2] описано теоретико-експериментальне
дослідження проблеми проектування і використання хмаро орієнтованого навчального середовища у
підготовці бакалаврів інформатики; [11] окреслено
формування і розвиток хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища закладу вищої освіти; [7]
представлено досвід Житомирського державного технологічного університету та практика використання
Google Drive та Telegram для підготовки майбутніх
фахівців із механічної інженерії; [6] охарактеризовано методику використання мобільних математичних
середовищ (і хмарних сервісів) у процесі навчання
вищої математики студентів економічних спеціальностей та ін.

НОВА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА. 2019. № 4 (100)
У Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки передбачено
здійснення заходів щодо впровадження відповідних
стимулів для цифровізації економіки, суспільної та
соціальної сфер, усвідомлення наявних викликів
та інструментів розвитку цифрових інфраструктур,
набуття громадянами цифрових компетенцій, визначено критичні сфери та проекти цифровізації,
стимулювання внутрішнього ринку виробництва,
використання та споживання цифрових технологій,
зазначено, що інтеграція української науки у європейський дослідницький простір забезпечить можливість розвитку передових наукових ідей, участь у
міждисциплінарних проектах, що зосереджуються
на перспективних ідеях, технологіях та інноваціях.
При цьому одним із важливих завдань є формування ґрунтовної національної політики цифровізації
освіти як пріоритетної складової реформи освіти,
а одним із ключових елементів Єдиного цифрового
ринку Європи та складовою парадигми «Відкриті інновації – Відкрита наука – Відкритість до світу», яка
розвивається в рамках європейського дослідницького
та інноваційного простору, є розбудова європейської
хмари відкритої науки та європейської інфраструктури даних. Реалізація основних постулатів описаної
вище Концепції вже відбувається впродовж певного
часу, зокрема в Україні виконуються різні наукові дослідження в цьому напрямі.
Обґрунтуємо переваги застосування хмарних
технологій і сервісів для підготовки майбутніх PhD.
У дослідженні [11] вказано, що із розвитком
хмарних технологій існує значна потреба у перегляді підходів до розроблення і постачання ІКТ-послуг
в аспекті їх інтеграції, що також торкається і питання методик навчання інформатичних дисциплін.
Застосування хмаро орієнтованих ресурсів і інформаційно-комунікаційних платформ у викладанні
різноманітних дисциплін у сфері вищої освіти стає
нагальною потребою модернізації педагогічних методик і технологій, адже це свідчить про перехід до
нових моделей організації навчальної і професійної
діяльності, що ґрунтується на розподіленому використанні електронних ресурсів і обчислювальних
потужностей. Передусім важливим є застосуванням
гібридних сервісних моделей та інфраструктурних рішень, що поєднують різні загальнодоступні
та корпоративні сервіси на базі єдиної платформи
[11]. У навчальному процесі знаходять своє місце хмаро орієнтовані додатки і сервіси, наприклад,
Microsoft Office 365, Google Apps та ін. Ці засоби містять набір «офісних» функцій, які можна застосовувати для підтримування різних типів навчальної та
навчально-дослідницької діяльності: корпоративна
електронна пошта і календар для планування й організації заходів; засоби опрацювання в режимі онлайн
офісних додатків (Word, Excel, Power Point та ін.),
що уможливлює як колективну, так і індивідуальну
роботу з певними навчальними матеріалами, що містяться в хмарному сховищі (One Drive, Google Drive);
створення груп для організації спільного доступу
до документів та їх колекцій; електронний записник
(One Note), в якому можна розміщувати записи як для
індивідуального, так і колективного використання;
вебконференція (Skype або інша), засобами якої можна організовувати відеоконференцзв’язок, голосовий
зв’язок або чат з учасниками чи групою тощо. Існує
також широкий спектр хмарних сервісів, серед яких:

онлайн-фото і відеоредактори, засоби опрацювання
вебсторінок, сервіси перекладу, перевірки орфографії,
наявності запозичень у тексті та багато інших [11].
Розгортання у ЗВО та наукових установах хмаро
орієнтованого освітньо-наукового середовища – суттєва передумова підготовки ІКТ-компетентних фахівців,
здатних до подальшого активного, доцільного, науково обґрунтованого застосування хмарних технологій у
власній професійній діяльності. Для ефективності запровадження хмарних сервісів, важливим є проведення спеціального навчання, запровадивши відповідні
його елементи, передусім для підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів, аспірантів і магістрів [10].
Хмарні сервіси доцільно застосовувати для підтримування практичних занять з ІТ-навчання та
розгортання хмаро орієнтованих комп’ютерних лабораторій для різних типів ІТ-курсів. Діяльгість навчальних лабораторій з ІТ особливо зручно проводити
за підтримки засобів хмарних технологій, урахуванням надшвидких типів розвитку ІТ-індустрії. Тобто,
це гнучкий і динамічний інструмент для налаштування середовища відповідно до навчальних потреб [11].
Відомі виробники ІТ-послуг пропонують для
освітніх цілей певні хмарні сервіси: 1) Blue Cloud від
IBM – засоби для підтримування міграції даних із
традиційної ІТ-інфраструктури у хмарну під назвою
IBM Cloud Academy (IBM, 2009); 2) App Engine від
Google – програму Google Apps for Education program
(Google, 2010) для підтримування закладів освіти;
3) Microsoft Windows Azure – хмарні рішення для закладів освіти (Microsoft, 2011). Можуть бути використані всі види сервісів – IaaS, PaaS і SaaS [11].
Зауважимо також, що окремий напрям досліджень присвячений застосуванню хмарних технологій щодо підтримки спільної роботи колективу
програмістів над розробленням коду. Цей напрям
отримав назву «віртуальні комп’ютерні лабораторії»
– virtual computing laboratories (VCL). Під віртуальною комп’ютерною лабораторією в даному випадку
автори розуміють технологію, яка може бути використана з метою розгортання розподілених невеликих
дата-центрів та ІТ-сервісів для закладів освіти (зазвичай вони застосовуються для формування на їх
основі навчальних ІТ-лабораторій). Нині з’являються хмарні версії відомих виробників постачальників
сервісів, зокрема Sage MathCloud, Maple, MATLAB,
Maple Net, MATLAB web-server, WebMathematica,
Calculation Laboratory та ін. [11].
Застосування хмарних обчислень дають змогу
розгорнути знаряддя, які за потреби можна масштабувати для обслуговування довільної кількості користувачів. Досить часто користувачі використовують хмари (хмарні сервіси), навіть не підозрюючи про це [4].
На сьогодні важливим є поліпшення навчального і наукового співробітництва завдяки спільному
доступу до електронних ресурсів і відкритих інформаційних систем: бібліотечних, журнальних, систем
відеоонференцій тощо. Хмаро орієнтовані електронні дослідницькі інфраструктури реалізуються завдяки використанню хмарних сервісів відповідних
ІКТ-платформ. Під хмаро орієнтованими корпоративними інформаційними системами варто розуміти такі, що надають засоби для підтримки освітньої
діяльності та наукових досліджень (обчислювальні
потужності, простір для зберігання даних або мережеві ресурси для організації взаємозв’язків тощо)
та реалізуються на базі хмарних сервісів [11].
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Здійснивши аналіз робіт [2; 5; 10; 11], нами було
виокремлено перспективи створення хмаро орієнтованого освітнього середовища: зняття обмежень
щодо доступу до навчальних матеріалів із будь-якого пристрою, в будь-якому місці та в будь-який час;
розвиток персоніфікованих навчальних середовищ;
розвиток сервісно-орієнтованого підходу, збільшення
кількості SaaS; удосконалення сервісів колективної
роботи (відеоконференцзв’язку, доступу до спільного контенту); запровадження уніфікованої ІКТ-інфраструктури закладу освіти, зростання використання
IaaS; розвиток гібридних сервісних моделей; використання як корпоративних, так і загальнодоступних ресурсів, інтеграція сервісів; зростання вимог
до сумісності, надійності, безпеки та ін.; поширення
підходу «великих даних» у ході проектуванні педагогічних ІКТ-систем; скорочення фінансових витрат на
ліцензування і підтримування сервісів.
Хмарні технології та сервіси спрямовані на підтримування різних типів діяльності науково-педагогічних
працівників у віртуальному середовищі. Це пов’язано
із формуванням груп, спільнот, які навчаються і віртуально взаємодіють у режимі реального часу. Щоб
організовувати діяльність у таких спільнотах, використовуються функції, що забезпечують колективний
доступ до навчального контенту для групи користувачів, можливість для викладача проглядати всі комп’ютери в групі, концентрувати увагу студентів завдяки
повідомленням, підключати або відключати учасників
навчального процесу, поширювати файли або посилання серед учасників цільової групи, надсилати повідомлення конкретним студентам. Для навчання та організації діяльності у віртуальному класі можуть бути
використані також хмарні платформи і сервіси (Wiziq,
OpenClass, VideoWhisper та ін.). Крім того, виникають
віртуальні класи (Whiteboard, Breakout rooms), системи спільної роботи з додатками у хмаро орієнтованому
середовищі, інтернет-конференції (вебтури, вебінари), онлай- платформи для дистанційного навчання
(Google Open Class, Canvas); додатки GoogleAPs для
освітніх закладів (Gmail, Календар, Blogger, Групи,
Карти, Reader, YouTube, Talk) та ін. [16].
У роботі [10] рекомендовано застосовувати хмарні сервіси Google. Серед основних переваг таких сервісів, зокрема для вищої освіти, варто виокремити
такі: безкоштовність; надійність (надійне збереження
даних, захищеність від збоїв та ін.); відсутність необхідності розгортати «хмару»; інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, простота у використанні; наявність
універсального облікового запису, що забезпечує
доступ до всіх сервісів та широкого функціоналу,
що постійно оновлюється і здатний забезпечити підтримку практично всіх видів діяльності установи;
доступність із будь-якого цифрового пристрою, підключеного до мережі Інтернет («будь-де», «будь-коли»); можливість використання на різних платформах (Windows, Android, iOS та ін.).
У публікації [13] окреслено проблеми, вирішення яких можливо із застосуванням хмарних сервісів
Google (Gmail, Google-пошук, Google Документи,
Презентації, Таблиці, Google Календар, Google Диск,
Google Академія, Google Книги, Hangouts, Google
Форми, Google Keep, Google Sites, Google+, Blogger),
які доцільно використовувати для проведення дослідження та в як засіб підтримки процесу підготовки аспірантів: добір джерельної бази дослідження
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(зарубіжна та вітчизняна література); оформлення та підготовка рукопису дисертаційної роботи чи наукової статті;
проведення онлайн-опитувань; організація та управління
процесом підготовки аспірантів і докторантів.
А. В. Соловйов у своїй публікації [7] описує практику використання хмарних сервісів Google Drive та
Telegram з метою підготовки майбутніх фахівців із
механічної інженерії. Швидкий доступ до необхідної інформації загалом та взаємодія між викладачем
та студентом за допомогою Google Drive та Telegram
зокрема дозволяє зробити навчальний процес набагато результативнішим. Так звані «боти» можуть бути
створені окремо для кожної із наявних навчальних
дисциплін. У Telegram за допомогою розділу «Saved
Massages», що призначений для збереження й архівування окремих повідомлень та записів, викладач
може заздалегідь завантажити завдання, інформаційні матеріали та ін., щоб допомогти студентам у пошуку потрібної практичної роботи. Можна забезпечити
певне спрощення процесу отримання завдань із метою виконання лабораторних чи самостійних робіт.
За допомогою повного переліку завдань, доступного у створеному Telegram-боті, студент може вільно
орієнтуватися у визначених на поточний семестр
завданнях, самостійно переходити до виконання наступних робіт [7].
Наголошуємо, що підготовка майбутніх PhD має
відбуватися із застосуванням хмарних технологій та
їх сервісів. В Інституті інформаційних технологій і
засобів навчання НАПН України (далі – ІІТЗН НАПН
України) у підготовці аспірантів хмарні технології і
сервіси активно застосовувалися ще до 2015 р., а із
2016 р. у закладі функціонує освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 011 «Науки про освіту», зокрема спеціалізація
«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»
передбачає обов’язкові дисципліни та дисципліни за
вибором аспіранта. До навчального плану підготовки майбутніх PhD було введено окрему дисципліну
«Хмаро орієнтовані технології підтримки науковоосвітньої діяльності», а в інших дисциплінах є певні модулі та теми, що також передбачають застосування хмарних сервісів і подальшу роботу з ними.
Крім того, в ІІТЗН НАПН України створено хмаро
орієнтоване середовище для підготовки майбутніх
PhD, зокрема розгорнуто «хмару» із застосування
Office 365, активно застосовуються SageMathCloud та
хмарні сервіси Google.
ІІТЗН НАПН України плідно співпрацює з низкою ЗВО України, зокрема створено спільні науково-дослідні лабораторії та укладено угоди про співпрацю, завдяки яким майбутні PhD можуть виконувати
власні експериментальні дослідження на базі ЗВО
та проходити викладацьку практику, організовувати
і проводити спільні заходи (конференції, семінари
тощо). Так, щорічно проводиться Міжнародний науково-методичний інтернет-семінар «Хмарні технології в освіті», за результатами якого видається збірник
статей англійською мовою. Варто також відзначити
співпрацю ІІТЗН НАПН України із Національним
авіаційним університетом (далі – НАУ), оскільки
на базі Навчально-наукового інституту неперервної
освіти розпочато підготовку магістрів за спеціалізацією «Інформаційні технології в освіті». До речі, в
НАУ для підвищення ефективності підготовки магістрів та підготовки PhD планують активніше застосовувати хмарні технології та хмарні сервіси.
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Висновок. Потреба модернізації підготовки майбутніх PhD зумовлена викликами нового інформаційного, глобалізованого суспільства та цифровою трансформацією усіх сфер життя, зокрема освіти та науки.
Отже, до перспектив використання хмарних технологій у підготовці майбутніх PhD, варто віднести:
1) розширення доступу користувачів до кращих
зразків електронних освітніх ресурсів і сервісів,
розвиток особистості, потенційне отримання максимально можливих результатів застосування ІКТ для
досягнення цілей навчання;
2) розгортання хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища сприятиме: мобільності студентів
та викладачів, рівному доступу до освітніх систем, наданню якісної освіти, формуванню структури та реалізації освітніх послуг; таке навчальне середовище має
відповідати певним характеристикам, як-от: доступність та мобільність, відкритість, цілісність та безперервність вищої освіти, систематичність, послідовність та структурованість, інноваційність, інтеграція
із хмаро орієнтованими ресурсами, наочність, функціональність, колективність, забезпечення проектної
діяльності, науковість, надійність, підтримування процесів комунікації, гнучкість та адаптивність, індивідуалізація, повнота інформаційних ресурсів, зручність;
3) удосконалення підготовки майбутніх PhD на
основі застосування хмарних сервісів, дозволить підвищити у них рівень розвитку цифрової компетентності;
4) уведення окремої навчальної дисципліни (модулів до певних дисциплін) щодо безпосередньої роботи із хмарними технологіями та сервісами чи оновлення засобів під час викладання дисциплін;
5) застосування хмаро орієнтованих платформ і сервісів (Google Apps for Education, Microsoft Office 365,
SageMathCloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure,
Xen, WMWare тощо), сервісів для створення комунікації та підтримки зворотного зв’язку (соціальні мережі й месенджери Telegram та ін.).
Подальшого дослідження потребують практичні аспекти застосування хмарних сервісів та електронних систем відкритого доступу у навчанні різних
дисциплін майбутніх PhD.
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
ПЕДАГОГА ІНКЛЮЗИВНОГО КЛАСУ
Стаття присвячена пошукам методологічних
підходів і теоретичних основ формування та розвитку педагогічної майстерності педагога інклюзивного класу. Висвітлено стан дослідження проблеми
педагогічної майстерності в розвідках українських
та зарубіжних науковців. Уточнено та конкретизовано сутнісний зміст поняття «педагогічна майстерність», визначено поняття «педагогічна майстерність педагога інклюзивного класу» в контексті
розвитку професійної компетентності педагогів в
закладі післядипломної педагогічної освіти. Обґрунтовано структуру означеного феномену, сформульовано узагальнений ряд важливих компонентів у
структурі педагогічної майстерності педагога інклюзивного класу, визначений сучасними педагогами
й психологами, серед яких основна увага звертається
на здібності педагога інклюзивного класу, які є основою його професійної компетентності в роботі з
дітьми з особливими освітніми потребами. Визначено шляхи розвитку педагогічної майстерності педагога інклюзивного класу в умовах інституту післядипломної педагогічної освіти.
Ключові слова: педагогічна майстерність, педагог інклюзивного класу, педагогічні здібності, діти з
особливими освітніми потребами.
Статья посвящена поискам методологических
подходов и теоретических основ формирования и
развития педагогического мастерства педагога
инклюзивного класса. Отражено состояние исследования проблемы педагогического мастерства
в исследованиях украинских и зарубежных ученых.
Уточнено и конкретизировано сущностное содержание понятия «педагогическое мастерство», определено понятие «педагогическое мастерство педагога
инклюзивного класса» в контексте развития профессиональной компетентности педагогов в учреждении последипломного педагогического образования.
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Обосновано структуру указанного феномена, сформулировано обобщенный ряд важных компонентов
в структуре педагогического мастерства педагога
инклюзивного класса, определенный современными
педагогами и психологами, среди которых основное
внимание обращается на способности педагога инклюзивного класса, которые являются основой его
профессиональной компетентности в работе с детьми с особыми образовательными потребностями.
Определены пути развития педагогического мастерства педагога инклюзивного класса в условиях института последипломного педагогического образования.
Ключевые слова: педагогическое мастерство,
педагог инклюзивного класса, педагогические способности, дети с особыми образовательными потребностями.
The article is devoted to the search for methodological approaches and theoretical bases of formation and
development of pedagogical skills of the teacher of an
inclusive class. The state of research of the problem of
pedagogical mastery in the intelligence of Ukrainian and
foreign scientists is elucidated. The substantive content
of the concept of «pedagogical skill» is specified and
specified, the concept of «pedagogical skill of the teacher of an inclusive class» is defined in the context of the
development of professional competence of teachers in
the institution of postgraduate pedagogical education.
The defined concept is considered as a high level of professional socio-pedagogical competence, consisting of
the personal qualities of the teacher and psychological
and pedagogical knowledge, skills and skills that will
ensure successful communication with a team of specialists and cooperation with children with special educational needs and their needs. The structure of the identified phenomenon is substantiated, a generalized series
of important components in the structure of pedagogical
skills of the teacher of an inclusive class is formulated,
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defined by modern educators and psychologists, among
which attention is paid to the abilities of the teacher of
the inclusive class, which are the basis of his professional
skills. The article reveals the essence of didactic, academic, gnostic, constructive, perceptual, linguistic, communicative and predictive abilities of the teacher of an
inclusive class, which are manifested not separately (either as knowledge, as ability), but integrally, in actions
and actions, in skill. Pedagogical tasks, in the ability to
organize the educational process.
Key words: pedagogical skills, inclusive class teacher, pedagogical abilities, children with special educational needs.
Ефективність функціонування інклюзивного навчання в закладах освіти суттєво залежить від наявності висококваліфікованих педагогічних працівників, які готові працювати в різноманітному дитячому
колективі, включаючи дітей з особливими освітніми
потребами. Це мають бути педагоги, які «приймають
нову систему цінностей, творчо реалізують нові технології навчання, здатні вирішити проблему соціалізації дітей з особливими освітніми потребами, володіють методами психолого-педагогічної діагностики,
стабільно прагнуть до високих результатів у своїй професійній діяльності, знають специфіку освітніх програм, володіють методиками і технологіями навчання
дітей з особливими освітніми потребами, ефективно
взаємодіють як у самому закладі, так із оточуючим
соціумом» [4, с. 4]. Це зумовлює потребу педагога в
постійному самовдосконаленні, розвитку та підвищенні своєї професійної компетентності, навіть у зміні
поглядів на викладання, оскільки робота в інклюзивному класі передбачає відхід від традиційних методик
та форм організації освітнього процесу. До недавнього
часу заклади вищої освіти не готували фахівців, які
могли б працювати в умовах інклюзії, тому з дітьми з особливими освітніми потребами працюють
здебільшого педагоги, які самотужки намагаються
оволодіти професійною компетентністю для роботи
в інклюзивному класі. Розвиток такої компетентності передбачає чітке структурування компетентності
як педагогічного феномену. Її набувають упродовж
життя, і роль самоосвіти, соціальних інституцій та
закладів післядипломної освіти в удосконаленні компетентності є надзвичайно важливою. У контексті
цієї проблеми особливого значення набуває формування та розвиток професійної майстерності педагога
інклюзивного класу в закладі післядипломної педагогічної освіти, оскільки саме ці заклади відіграють
вирішальну роль у розв’язанні даної проблеми.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Проблема розвитку професійної педагогічної майстерності до роботи в умовах інклюзивного навчання знайшла відображення у психолого-педагогічних працях
вітчизняних та зарубіжних науковців: Е. Агафонової,
М. Алексєєвої, С. Альохіної, В. Бондаря, М. Гордона,
Л. Гречко, О. Денисової, В. Зарецького, В. Засенка,
А. Колупаєвої, О. Кутепової, О. Леханової, Н. Назарової, В. Понікарової, Н. Попової Л. Савчук, Т. Сак,
В. Синьова, О. Суворова, О. Таранченко, В. Тарасун,
В. Тищенка, О. Хохліної, А. Шевцова, А. Шеманової,
О. Ямбург, Л. Яценюк та ін. Проте аналіз науковометодичної літератури виявив, що досі малодослідженим залишається проблема визначення сутності,
структурних складових поняття «педагогічна майстерність педагога інклюзивного класу» та шляхів її

формування і розвитку в умовах закладу післядипломної педагогічної освіти.
Мета статті – обґрунтувати поняття «педагогічна майстерність педагога інклюзивного класу»; окреслити шляхи формування і розвитку педагогічної
майстерності педагога інклюзивного класу в умовах
закладу післядипломної педагогічної освіти.
Виклад основного матеріалу. Педагогічна діяльність є однією з найбільш відповідальних та складних,
адже вимагає різнобічних знань, майстерності, творчих
здібностей, високих моральних якостей. Однак, якщо
говорити про педагога інклюзивного класу, то до означеного переліку слід додати ще й такі якості та професійні здібності, що характеризують його розумову та
емоційно-вольову сторони, а це – толерантність, нове
професійне мислення, вміння працювати в команді
та спільно вирішувати проблеми, готовність бачити в
будь-якій дитині унікальну й неповторну особистість.
Традиційно педагогічна майстерність розглядається як сукупність психолого-педагогічної ерудиції,
професійних здібностей та педагогічної техніки. В
Українському педагогічному словнику С. Гончаренка
педагогічна майстерність трактується як характеристика високого рівня педагогічної діяльності. Критеріями педагогічної майстерності педагога при цьому
виступають такі ознаки його діяльності, як: гуманність, науковість, педагогічна доцільність, оптимальний характер, результативність, демократичність,
творчість (оригінальність). Педагогічна майстерність
ґрунтується на високому фаховому рівні педагога,
його загальній культурі та педагогічному досвіді.
Необхідними умовами педагогічної майстерності є
гуманістична позиція педагога й професійно значимі
особистісні риси і якості [2, с.251].
Б. Т. Лихачов характеризує педагогічну майстерність як досконале володіння педагогом усією сукупністю психолого-педагогічних знань, умінь та навичок,
поєднаних із професійною зацікавленістю, розвиненим педагогічним мисленням та інтуїцією, морально-естетичним ставленням до життя, глибоким переконанням та твердою волею [3, с. 233]. Підвалиною
педагогічної майстерності є професійна компетентність, що визначається базовими знаннями та вміннями педагога, його ціннісними орієнтирами, мотивами
діяльності, розумінням себе у світі і світу навколо
себе, стилем взаємодії з оточуючими [1, с. 74].
«Педагогічну майстерність педагога інклюзивного класу» розглядаємо як високого рівня професійну соціально-педагогічну компетентність, що
складається з особистісних якостей та психолого-педагогічних знань педагога, умінь і навичок, які забезпечать успішну комунікацію з командою фахівців і
співробітництво з дітьми з особливими освітніми потребами та їх батьками.
Таким чином, це синтез знань, умінь та навичок,
необхідних для успішного здійснення соціально-педагогічної діяльності:
- здатність учителя використовувати фахові знання, вміння і навички для розв’язання стандартних
і нестандартних педагогічних завдань і проблем,
пов’язаних зі спільним навчанням дітей з різним рівнем психофізичного розвитку;
- єдність фахової, методичної та психологічної
готовності виконувати мультидисциплінарну діяльність в умовах інклюзивної освіти;
- володіння високою культурою, психолого-моральною стійкістю, особистісними якостями і, залежно від напряму діяльності, виконання різних ролей.
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На основі аналізу психолого-педагогічних досліджень [5, с. 344–346] виокремимо узагальнений ряд
важливих компонентів у структурі педагогічної
майстерності педагога інклюзивного класу, запропонованих сучасними педагогами й психологами.
Дидактичні здібності – здатність доступно і
зрозуміло передавати учням навчальний матеріал,
викликати зацікавлення до предмета, спонукати їх до
активного, самостійного мислення. Вчитель інклюзивного класу, володіючи дидактичними здібностями
та враховуючи потреби різноманітного дитячого колективу, повинен зробити освітній процес гнучким:
працювати з різними освітніми програмами, застосовувати різноманітні методики та стилі викладання, володіти технологіями адаптації та модифікації
навчального матеріалу, адаптувати навчальний матеріал таким чином, щоб важке зробити легким, складне – простим, а незрозуміле – зрозумілим для кожної
дитини, передусім для дітей з особливими освітніми
потребами. Професійна майстерність включає також
уміння представляти матеріал, що вивчається, в різних формах, тобто забезпечити отримання інформації та знань різними способами, надати можливість
учням навчатися і демонструвати результати свого
навчання декількома способами (запропонувати учням альтернативи для демонстрації того, що вони
вивчили), сприяти якнайбільшому залученню дітей
до діяльності, зокрема й самостійної, організовувати
їхню самостійну роботу, розумно і тонко «диригувати» пізнавальною активністю учнів, спрямовувати її
в необхідний бік, підтримувати інтереси дітей, підвищувати мотивацію до участі в навчанні, сприяти
співробітництву.
Академічні здібності відносять до відповідної
галузі знань (географії, мови, літератури, математики, фізики, біології тощо). Володіючи педагогічною
майстерністю, вчитель глибоко знає свій предмет,
теоретичні та практичні досягнення науки, постійно
поповнює свої знання, слідкуючи за науковими відкриттями, сучасними теоріями, сам прагне до дослідницької роботи. Проте на сучасному етапі розвитку
суспільства для успішного здійснення педагогічної
діяльності потрібно не лише вільно володіти предметом, а й бути компетентним у досягненнях інформаційно-комунікаційних технологій, без яких неможливо уявити ефективний освітній процес. Сучасний
учитель інклюзивного класу повинен володіти і використовувати у своїй практичній діяльності технічні
засоби навчання, Інтернет, комп’ютерні технології та
програми.
Стосовно асистента вчителя інклюзивного класу, то варто зауважити, що він має бути ерудований
у багатьох галузях знань, оскільки йому доводиться
допомагати вчителям-предметникам. Звичайно, теоретично він не викладає предмет, оскільки зазвичай
не є фахівцем, але практично він повинен розуміти
зміст уроку і навчальні завдання, щоб допомагати дітям з особливими освітніми потребами. Тому такий
учитель повинен постійно працювати над розвитком
власних академічних здібностей, бути ерудованим у
багатьох галузях знань.
Робота з дітьми, які мають особливі освітні потреби, – проблема багатогранна і багатоаспектна.
Тому, крім досконалого знання свого предмета, педагог інклюзивного класу повинен бути компетентним
у галузі загальної педагогіки, психології та методик
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навчання учнів із порушеннями в розвитку, а також
у системі медичних (клініка, психопатологія, невропатологія) і корекційних (корекційна педагогіка,
спеціальна психологія, спеціальні методики) знань,
оскільки працює з дітьми з особливими освітніми
потребами. Без ґрунтовних знань психофізіологічних особливостей дитини із порушеннями розвитку,
ефективних спеціальних навчальних стратегій викладання в інклюзивному класі уявити неможливо.
Гностичні здібності – здатність педагога швидко і творчо оволодівати методами навчання учнів, пошуку і творення способів навчання, збору інформації
про учнів та про себе. Для педагога інклюзивного класу ці здібності є надзвичайно важливими, оскільки
він повинен вивчити своєрідність особистості дітей
з особливими освітніми потребами, їхні потенційні
можливості та потреби з метою створення педагогічно доцільного освітнього процесу, що реалізується в
складанні індивідуальної програми розвитку, тобто
своєрідного індивідуального освітнього маршруту
учня, де визначено найефективніші методи навчання
та модель поведінки педагога інклюзивного класу, що
ґрунтується на принципах розуміння, толерантності,
прийняття, поваги до різноманітності. Означені здібності – це також певна система компетентностей учителя інклюзивного класу, його світогляд та загальний
культурний рівень, який він постійно повинен вдосконалювати. Працюючи із сучасними дітьми, які в
епоху інформаційного прогресу є надзвичайно розвиненими і прогресивними, вчитель передусім повинен
орієнтуватися на сучасний стан культури, бути цікавою, всебічно розвиненою особистістю із широким
колом інтересів, яка своїм загальним розвитком, своїм прикладом спроможна спонукати учнів до духовного зростання.
Якщо педагог зуміє пов’язати навчальний матеріал із сьогоденням та власним досвідом, він підвищить у школярів інтерес до навчання, змотивує
їх, оскільки учні зрозуміють важливість вивченого,
можливість застосування знань у практичній діяльності. Чим ширший світогляд педагога інклюзивного
класу, незалежність його поглядів, розуміння інтересів не лише дітей з особливими освітніми потребами, а й інших учнів, тим легше йому буде налагодити
контакт з ними.
Важливу роль відведено і конструктивним здібностям педагога інклюзивного класу, сутність яких
полягає в умінні створювати атмосферу співробітництва, спільної діяльності, будувати урок відповідно
до мети розвитку і саморозвитку учня, встановлювати педагогічно доцільні стосунки з ним.
Спільна діяльність є основою освітнього процесу в різноманітному дитячому колективі. Вчитель
має бути «диригентом», який створює середовище
для розвитку кожної дитини, зокрема і з особливими освітніми потребами, відповідним чином застосовуючи індивідуальний підхід, диференціюючи
викладання таким чином, щоб кожна дитина своїм
можливим шляхом дійшла до спільної мети. Завдання такого педагога – реагувати на потреби учнів різних можливостей, здібностей, працюючи з різними
освітніми програмами, використовуючи найбільш
ефективні методи та засоби навчання, які сприятимуть усебічному розвитку всіх учнів класу, зокрема
і тих, які мають порушення. Таким чином, учитель
інклюзивного класу повинен сконструювати гнучкі
умови спільної діяльності в межах одного класу так,
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щоб кожна дитина навчалася не нижче своїх можливостей і постійно розвивалася, що, по-суті, означає
навчання кожного учня за індивідуальним планом.
В. О. Сухомлинський у зв’язку з цим зауважував:
«Досвід переконує, якщо в школі, скажімо, шістсот
учнів, то це означає, що треба шукати шістсот індивідуальних стежок. Допомогти кожному вихованцеві
знайти його стежку –значить поставити людину на
ноги, ввести її в життя громадянином зі своєю індивідуальністю. Це – найтонше і найскладніше, що є у
вихованні» [6, с. 247].
Особливо актуальною складовою педагогічної
майстерності педагога інклюзивного класу є перцептивні здібності, що передбачають здатність проникати у внутрішній світ вихованця, психологічну
спостережливість, розуміння особистості учня і його
психічних станів. У цьому контексті педагог насамперед має розуміти індивідуальні прояви загальних
психологічних закономірностей в учнів з особливими освітніми потребами, вивчити лише їм притаманні й неповторні поєднання таких закономірностей і
особливостей, розкрити здібності дитини, оскільки,
незалежно від того, має учень порушення розвитку
чи ні, в будь-якому випадку кожна дитина має талант
до певного виду діяльності. Вчитель інклюзивного
класу повинен розгледіти сильні сторони і можливості дитини з особливими освітніми, оскільки немає
«бездарних і лінивих дітей», є школярі, задатки яких
учителям розгледіти не вдалося [8, с. 437].
Учитель інклюзивного класу має бути особливо чутливим до кожної дитини, передусім до дітей з
особливими освітніми потребами. Усі школярі мають
емоційно відчувати, що вони почуті, побачені, що
педагог небайдужий навіть до їхніх найтонших емоційних потреб. Якщо дитина з особливими освітніми
потребами певний час не відвідувала школу, варто
поцікавитися причиною, виявити почуття радості,
що бачать її знову. Важливими прийомами емоційного настрою є ранкові зустрічі, що сприяють створенню позитивної атмосфери на весь період перебування дітей у школі. Під час невимушеного спілкування
школярів між собою та вчителем створюються довірливі стосунки, педагог та інші діти сприймають
внесок кожного з учасників з однаковою доброзичливістю та повагою, незалежно від здібностей, соціальної, релігійної приналежності чи статі, що сприяє
налагодженню інклюзивного освітнього середовища.
Для дітей з особливими освітніми потребами
надзвичайно важливо відчути успіх, і не лише в навчанні, а в будь-якій діяльності, оскільки, зважаючи на
особливості розвитку, такі діти не завжди впевнені у
своїх силах та потребують схвалення і підтримки з
боку педагога в будь-якій виконуваній справі. Тому
педагогові інклюзивного класу потрібно бути уважним до найменших їхніх успіхів, результатів діяльності, незалежно від того, здобуті вони раніше чи
пізніше, головне, що прогрес помітний. Педагог інклюзивного класу, зважаючи на особливі освітні потреби дітей із порушеннями психофізичного розвитку, повинен створити ситуацію успіху для таких дітей
в інклюзивному класі, допомагаючи їм таким чином
повірити у свої можливості, відчути радість від певного досягнення. Ще В. О. Сухомлинський звертав
увагу на те, що «дати дітям радість праці, радість
успіху в навчанні, збудити в їхніх серцях почуття
гордості, власної гідності – це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих

дітей, душу яких гнітить думка, що вони ні на що не
здібні. Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх
сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися» [7]. Тому педагог
інклюзивного класу повинен створити умови для
розвитку внутрішніх сил дитини з особливими освітніми потребами, що породжує енергію для подолання
труднощів, бажання вчитися і досягати успіху, відчувати впевненість у собі, внутрішнє задоволення від
виконуваної праці.
Для учнів інклюзивного класу важливо бути вільними від страху щодо невдач та негативних наслідків
невиконання вимог педагога. Це не означає, що діти
можуть ігнорувати вимоги чи правила, оскільки вони
мають певні обмеження фізичного чи розумового розвитку. У будь-якому випадку вони повинні розуміти,
що існують однакові вимоги для всіх учнів. Головним
принципом інклюзії є рівність. Рівність у всьому – як
у правах, так і в обов’язках. Зробивши освітній процес гнучким, доступним для кожного, педагог інклюзивного класу має так організувати діяльність, щоб
кожна дитина могла дійти спільної мети самостійно
і працювати нарівні з усіма. Але якщо дитину з особливими освітніми потребами спіткала невдача, вчитель інклюзивного класу має розібратися в ситуації,
що склалася, поговорити, з’ясувати причини невдачі, обов’язково підтримати її. Необхідно допомогти
усвідомити учням, що коли приймаються помилкові
рішення або трапляється невдача, можна відчувати
провину від цього, але не потрібно надто цим перейматися. Натомість, слід осмислити помилки, щоб
уникнути їх у подальшому житті.
Важливо не соромити дитину з особливими освітніми потребами та не принижувати її перед іншими
учнями класу. Найкращим рішенням для педагога інклюзивного класу буде допомога дитині осмислити
власну поведінку. Коли це доречно, можна застосовувати певні обмеження, але при цьому дитина має відчувати впевненість у тому, що вона може і зробить все
можливе наступного разу, щоб виправити ситуацію.
Педагогові інклюзивного класу слід розуміти, що від
цього залежить внутрішній стан учнів, їхнє бажання і
готовність вчитися, сприймати інформацію, ставлення
до вчителя, що є однією з найважливіших складових
успішної організації освітнього процесу.
Мовні й комунікативні здібності допомагають
чітко висловлювати свої думки і почуття за допомогою мови та невербальних засобів (міміки, жестів, пантоміміки, голосу, рухів тіла, виразу обличчя
тощо). Для вчителя, зокрема і того, який працює в
інклюзивному класі, мовні здібності мають неабияке значення для успішної професійної діяльності.
Звичайно, сучасний освітній процес в інклюзивному класі варто організовувати на основі діяльнісного підходу в навчанні, де учні самостійно доходять
висновків щодо результатів діяльності, але при цьому
частина передачі інформації носить словесний характер. Від того, настільки мовлення педагога буде простим, чітким, правильним, зрозумілим, образним та
емоційно забарвленим, залежатиме, як учні сприйматимуть навчальний матеріал, розумітимуть та осмислюватимуть його, що в кінцевому підсумку визначає
якість освітнього процесу.
Комунікативні здібності передбачають уміння
спілкуватися з учнями, знаходити правильний підхід до них, встановлювати з ними педагогічно доцільні стосунки. При цьому важливо пам’ятати про
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наявність педагогічного такту, толерантності, вибір
правильного стилю спілкування залежно від особливостей психофізичного розвитку дітей з особливими
освітніми потребами. Так, наприклад, спілкуючись
із дитиною з розладами аутичного спектра, важливо
бути спокійним і врівноваженим, не стояти близько
біля дитини, адже це може її налякати.
При спілкуванні з дитиною із порушеннями мовлення вчитель інклюзивного класу повинен бути для
неї зразком, а його мовлення – правильним, чітким
та інтонаційно забарвленим. Уводячи елементи новизни, обов’язково слід пояснювати незнайомі терміни,
слова етикету, словозмінні та словотворчі варіанти,
використовувати при цьому предмети, малюнки,
атрибути, що відтворюють певні дії, складаються в
сюжетну розповідь. Крім того, педагогові інклюзивного класу важливо спиратися на досвід дитини, виводити на рівень порівнянь, аналогій, узагальнень,
ототожнення, встановлення взаємозв’язків між предметами. Спілкуючись з учнем з порушеннями мовлення, потрібно робити паузи для відповіді дитини,
навіть якщо вона взагалі не говорить або їй це дається важко, уважно її слухати та підтримувати в ході
розповіді, оскільки, зважаючи на порушення, така
дитина потребує визнання своїх мовленнєвих успіхів та схвалення їх усмішкою, дотиком, оплесками,
приємними словами.
Загалом майже всі діти з особливими освітніми
потребами мають труднощі під час висловлювання, часто розчаровуються через неможливість бути
зрозумілими іншими, тому педагогові інклюзивного класу для підтримки мовлення таких дітей варто
використовувати альтернативні способи комунікації, спонукати до цього всіх, хто взаємодіє з такими
дітьми.
Прогностичні здібності виявляються у передбаченні результатів дій, у виховному проектуванні особистості дитини з особливими освітніми потребами,
вмінні правильно підібрати цілі навчання та спрогнозувати результат. Незважаючи на порушення психофізичного розвитку, дитина з особливими освітніми
потребами, як і будь-яка інша, здатна до якісного
розвитку на своєму рівні. Педагогові, який працює з
такими дітьми, важливо вірити в їхні можливості, в
позитивний вплив психолого-педагогічної корекції,
бути оптимістично налаштованим та бачити кінцевий результат педагогічної діяльності.
Як зазначає Б. Шиян, «усі вищеназвані компоненти майстерності проявляються не окремо
(як знання чи як уміння), а інтегрально в діях і вчинках, в умінні вирішувати поставлені педагогічні
завдання, в здатності організувати навчально-виховний процес. Завдяки педагогічній майстерності вчитель реалізує свої професійні функції: передає учням
соціальний досвід, формує в них соціальні й особисті
якості, готує до життя» [9].
Таким чином, на нашу думку, головними напрямами розвитку професійної майстерності педагога
інклюзивного класу є:
- самоосвітня діяльність, спрямована на підвищення науково-теоретичного та загальнокультурного
рівня педагога інклюзивного класу;
- включення до програм та навчально-тематичні
планів закладів післядипломної педагогічної освіти
тематики, яка б розкривала комплекс питань зі спеціальної педагогіки та психології, інклюзивної освіти;
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- організація та проведення в закладах післядипломної педагогічної освіти тренінгів, семінарів, конференцій, тематичних дискусій, майстер-класів тощо;
- системний характер усієї діяльності з розвитку
професійної майстерності педагогів інклюзивного
класу;
- формування в педагогів інклюзивних класів готовності до роботи з дітьми з особливими освітніми
потребами, до творчості, саморозвитку та самовдосконалення.
Висновки. Отже, процеси реформування вітчизняної, що базуються на засадах гуманізму, дитиноцентризму, інклюзії тощо зумовлюють зміну ціннісних орієнтирів, принципів, форм і методів роботи
в закладах освіти та значне підвищення вимог до
рівня та якості професійної майстерності педагогів,
зокрема й тих, що працюють в інклюзивних класах,
їхньої фахової компетентності, загальної й професійної культури. Проблема педагогічної майстерності
перебуває сьогодні в центрі уваги вчених-педагогів
та психологів, учителів-практиків. Від того, наскільки високим буде рівень сформованості професійної
майстерності педагога інклюзивного класу, залежить
кінцевий результат освітнього процесу. Аналіз досліджуваної проблеми доводить неабияку її глибину та
необхідність подальшого вивчення.
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РОЗВИТОК ІДЕЙ
ПСИХОАНАЛІТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ
В НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
АННИ ФРЕЙД
У статті окреслено життєвий та професійний
шлях британського психолога і психоаналітика Анни
Фрейд. Побіжно розглянуто деякі її праці й погляди
щодо взаємодії психоаналізу і педагогіки. Розкрито
особливості роботи приватної школи «Хітцинг» у
Відні та Хампстедського дитячого будинку в Лондоні, до створення яких А. Фрейд доклала чималих
зусиль. Представлено докази того, що вчена підтримувала концепцію вільного виховання М. Монтессорі,
критикуючи при цьому директивну педагогіку і класичну систему освіти. Доведено, що завдяки впровадженню ідей психоаналізу в систему освіти почали
звертати увагу на внутрішній світ учителя та учня,
сферу несвідомого, а також на питання внутрішніх
конфліктів особистості.
Ключові слова: психоаналітична педагогіка,
освіта, психоаналіз, виховання, Анна Фрейд.
В статье раскрыт жизненный и профессиональный путь британского психолога и психоаналитика Анны Фрейд. Бегло рассмотрены некоторые
ее работы и взгляды относительно взаимодействия
психоанализа и педагогики. Описаны особенности работы частной школы «Хитцинг» в Вене и Хампстедського детского дома в Лондоне, к созданию которых
А. Фрейд приложила немало усилий. Представлены
доказательства того, что ученая поддерживала
концепцию свободного воспитания М. Монтессори,
критикуя при этом директивную педагогику и классическую систему образования. Доказано, что благодаря внедрению идей психоанализа в систему образования начали обращать внимание на внутренний мир
учителя и ученика, сферу бессознательного, а также
внутренние конфликты личности.
Ключевые слова: психоаналитическая педагогика,
образование, психоанализ, воспитание, Анна Фрейд.
The development of the ideas of Psychoanalytical
Pedagogy in scientific and practice activity of Anna
Freud. The purpose of the article is to uncover the ideas
of psychoanalytic pedagogy by Anna Freud, who was one
of the first to start using psychoanalysis for educational
purposes. The article describes the life and professional path of Anna Freud. The key works and the views of
Anna Freud on the interaction of psychoanalysis and
pedagogy were briefly reviewed. The features of the private school «Hiеtzing» (1926-1932) and the Hampstead
Orphanage (1940), created by Anna Freud in Vienna and
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London, respectively, are investigated. It was established
that Anna Freud supported the concept of free education
Maria Montessori, criticized directive pedagogy and the
classical education system. Anna Freud’s key ideas were
to give the child the freedom to develop, to elevate the
authority of the teacher in society, and to increase the
focus on the social environment. She saw the position of
the teacher in the formation of an «ideal Self», which will
be equated by each student. Only in such conditions is
normal mental and physical development of the students
possible. Anna Freud assured that the realization of educational influences on the child depends first of all on her
age, and the educational system is adjusted according
to the character and level of development of the student.
In doing so, the teacher should not assume the role of
the student’s parents. Excessive emotional support, the
teacher’s desire to please the child, on the contrary, will
alienate the child from the teacher. It was concluded that,
thanks to the ideas of psychoanalysis, the education system began to pay attention to the inner world of the student and teacher, the internal conflicts of the individual
and the need to work with the sphere of the unconscious.
Key words: psychoanalytic pedagogy, formation,
psychoanalysis, education, Anna Freud.
Постановка проблеми. Упровадження Концепції «Нова українська школа» спонукає багатьох освітян до розробок альтернативних методів роботи з
учнями. Зокрема, в умовах популяризації педагогіки
партнерства на особливу увагу заслуговує концепція психоаналітичної педагогіки, яка була заснована
З. Фрейдом ще на початку ХХ ст.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Проблему розвитку ідей психоаналітичної педагогіки неодноразово розкривали у своїх дослідженнях Н. Бурлакова
[1; 2], О. Петренко, М. Рожков, Т. Хомуленко, І. Шпичак та ін. Однак на тлі загального вивчення психоаналітичної педагогіки, недостатньо обґрунтованим є внесок окремих дитячих психоаналітиків, як-от Ф. Дольто,
М. Кляйн, А. Фрейд та ін., які неодноразово робили
спроби інтегрувати психоаналіз в освітню практику.
Мета статті – охарактеризувати ідеї психоаналітичної педагогіки Анни Фрейд, яка однією з перших
розпочала застосування психоаналізу у виховних цілях.
Виклад основного матеріалу. Професійне
становлення молодшої доньки З. Фрейда відбувалося переважно у домашніх умовах. Зважаючи на
єврейське коріння Анни, єдиним місцем для опанування майбутньої професії були педагогічні курси,
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а не університет, для вступу в який необхідно було
закінчити гімназію. Уперше з теорією психоаналізу
Анна ознайомилася у 13-річному віці, а власну практику розпочала, спостерігаючи за дітьми друзів. На початку своєї діяльності її передусім цікавили питання
техніки дитячого аналізу, що пояснювалося постійними суперечками фахівців у цій новій галузі науки.
Після Першої світової війни у Відні, де на той час
мешкала родина З. Фрейда, педагогічно орієнтований
психоаналіз розвивався досить активно. Цьому сприяли ідеї швейцарського пастора О. Пфістера, що розробляв методи педагогічного аналізу, австрійського
психоаналітика і педагога А. Айхорна, який працював консультантом при Віденській службі у справах
молоді, а також австрійського психолога та психоаналітика З. Бернфельда, завдяки зусиллям якого у Відні
у 1919 році було створено експериментальний дитячий будинок «Баумгартен». У цей період неабиякий
вплив на А. Фрейд мала Г. Гуг-Гельмут, яка першою
започаткувала використання ігор як ключового методу розуміння дитячої психіки й довела, що розумова діяльність дитини більше перебуває під впливом
почуттів, аніж інтелекту, а як наслідок – завдяки грі
дитина легко відкриває свої почуття [8].
У 1922 р. Анну Фрейд було прийнято до Віденського психоаналітичного товариства, однак чимало
колег критикували її за відсутність медичної освіти
та однобокість поглядів. Незважаючи на це, у 1926 р.
у Відні вона відкриває приватну школу «Хітцинг»
(Hietzing, 1926–1932), в якій навчалися діти вихователів і прихильників психоаналізу, а в 1927 р. виходить
друком її перша книга – «Вступ до техніки дитячого
аналізу». Опираючись на власні клінічні дослідження, А. Фрейд стверджувала, що психоаналітична робота з дорослими суттєво відрізняється від роботи з
дітьми, адже при цьому перевага надається не методу вільних асоціацій, а спостереженням за ігровою і
творчою діяльністю дітей.
Коли у 1932 р. школа «Хітцинг» припинила свою
діяльність, А. Фрейд переходить працювати до педагогічної консультації при Віденській амбулаторії, де,
за направленням лікарів та вчителів, безкоштовно консультувала дітей і підлітків із малозабезпечених родин
[6, с. 13]. У ці роки вона знайомиться з ідеями М. Монтессорі, про систему освіти якої її батько, З. Фрейд,
зауважив: «Якби кожен навчався в школі Монтессорі,
їм би не знадобився Фрейд». За зразком однієї із таких
шкіл Анна у 1937 р. відкриває у Відні дитячий садок
«Будинок дітей», в якому виховувалися переважно немовлята і де вона спостерігала за специфікою психологічного відокремлення дитини від батьків [9].
Посилення фашистських настроїв, арешт і допит
гестапо змусили родину З. Фрейда у 1938 р. емігрувати із Відня до Лондона. Із початком Другої світової
війни А. Фрейд організовує в Лондоні Хампстедський
дитячий будинок (1940 р.), де на той час діяли три відділення: ясла, садок та інтернат для евакуйованих лондонських дітей віком від 3 до 6 років. Працюючи тут,
Анна поставила собі за мету розробити прикладний,
орієнтований на виховання психоаналіз. Основними
напрямами роботи дитячого будинку були: корекція
фізичних і психічних наслідків війни в дітей; профілактична робота з дітьми війни в умовах їх розставання з
батьками; дослідницька робота з колегами і навчальна –
з вихователями і медсестрами [2, с. 47–48]. Усі свої напрацювання і спостереження А. Фрейд згодом представила в праці «Особистість в екстремальних умовах» [5],
яка вийшла у співавторстві з Д. Берлінгем.
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У 1944 р. Анну Фрейд призначають Генеральним
секретарем Міжнародної психоаналітичної асоціації, а
з 1973 р. вона стає її почесним президентом. У 1947 р.
при Хампстедському дитячому будинку вона організовує 3-річні курси з підготовки фахівців із дитячого психоаналізу. Неабияка популярність цих курсів і постійне
збільшення кількості студентів спонукали дослідницю
до відкриття у 1952 р. на базі Хампстедського дитячого
будинку ще й спеціалізованої клініки, яку вона очолювала впродовж 1952–1982 років. У 1984 р. цьому закладові було присвоєно ім’я Анни Фрейд.
Посилаючись на результати своїх досліджень,
А. Фрейд переконувала, що психоаналітична робота
з дітьми потребує спеціальної техніки, адже психіка
дитини ще недостатньо сформована, а як наслідок –
рішення стосовно проходження дитиною психоаналізу, звичайно, приймають батьки, а отже, завдання
дитячого психоаналітика, як і вчителя, полягає у дотриманні певних правил, найважливіші серед яких:
значну увагу приділяти родинним відносинам та
оточенню дитини; не бути байдужим і зайняти місце
«Я-Ідеалу» в житті учня. Таким чином, лише налагодивши емоційні стосунки з дитиною, ставши авторитетом в її очах, психоаналітик (як і вчитель) зможе
займатися її вихованням [4, с. 9–10].
Організація Хампстедського дитячого будинку,
курсів і клініки стало справою життя А. Фрейд. Працюючи там, вона змогла розкрити свої психоаналітичні ідеї та створити умови для їх поширення. Як
і колись, Хампстедська клініка і сьогодні нараховує
чотири відділеннях: клінічне; дослідницьке; відділення взаємодії з представниками інших наукових
дисциплін; превентивної й педагогічної роботи. Останнє включає дитячий садок для 3–6-річних дітей із
неблагополучних родин, а також невелику групу сліпих дітей [3, с. 19].
Ключові ідеї А. Фрейд були розкриті нею у
працях «Вступ до техніки дитячого психоаналізу»
(1927), «Вступ до психоаналізу для вчителів» (1930),
«Вихователь і невроз» (1932), «Виховання маленької
дитини з психоаналітичної точки зору» (1934), «Я і
захисні механізми» (1936), «Маленькі діти у військовий час: рік роботи в дитячому будинку» (1942) та ін.
Усі вони були написані нею після публічних презентацій чи лекцій. Так, праця «Вступ до техніки дитячого психоаналізу» включала спочатку чотири лекції,
прочитані Анною у Віденському психоаналітичному
інституті, а в 1929 р. була доповнена доповіддю «Про
теорію дитячого психоаналізу», прочитаною у 1927 р.
на ХХ Міжнародному психоаналітичному конгресі
(Інсбрук, Австрія).
Книга «Вступ до психоаналізу для вчителів» також включала чотири окремих лекції, які були прочитані А. Фрейд у 1928 р. для вихователів дитячих
садків Відня. У 1929 р. на сторінках «Журналу психоаналітичної педагогіки» була опублікована лекція
«Відносини між психоаналізом і педагогікою», в
якій А. Фрейд прагнула зацікавити основами психоаналізу фахівців, які ніколи раніше не використовували його у своїй професійній діяльності. На думку
А. Фрейд, виховний вплив на дитину необхідно обмежити, це передусім сприятиме формуванню толерантного «Над-Я». Водночас вона зауважувала, що
певні заборони, які дорослі використовують стосовно дітей, особливо тих, що виховуються у неблагополучних родинах і позбавлених батьківської опіки,
зрештою є небезпекою для формування їх соціальної
поведінки. Таким чином, А. Фрейд дотримувалася
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«золотої середини» між надто вільним і надто суворим
вихованням, радила шукати компроміс між тотальним
задоволенням і фрустрацією. Лише завдяки цьому
психоаналітична педагогіка зможе стати інструментом
у вихованні самодостатньої і вільної людини [3, с. 29].
Неабияке значення А. Фрейд надавала питанням соціального становища вчителя. Вона передусім
звертала увагу на суперечності між суспільними вимогами до вчителя і рівнем його доходів; між неналежним ставленням до роботи шкільного вчителя і
суспільною шаною до викладачів університетів. Єдиною свободою в роботі вчителя вона вважала вибір
методів педагогічної взаємодії, а ще була переконана: яке б виховне завдання не ставили перед учителем, він виконував його з однаковою наполегливістю.
При цьому суспільство завжди було переконане, що
поставлена мета є для вчителя легкодосяжною, а як
наслідок – у випадку невдачі буде винен учитель, а не
система виховання в цілому. Шукаючи виправдання
будь-яким звинуваченням, учителі завжди зверталися до психології, однак виправдати себе вчителям не
вдасться доти, доки психологи не досягнуть реальних успіхів у розумінні кожної дитини [6, с. 334–341].
Незважаючи на те, що чимало сил А. Фрейд доклала, аби впровадити психоаналітичну теорію у педагогічну практику, однак надії, які вона покладала на психоаналітичну педагогіку, на жаль, не виправдалися. У
праці «Норма і патологія у дитинстві. Оцінка дитячого
розвитку» (1965) вчена зазначала: «… діти, які виховуються в нових умовах, можливо, чимось і відрізняються від своїх попередників, однак вони не позбавлені
тривог і конфліктів, а отже, так само як і вони страждають від невротичних і психічних розладів» [7, c. 17].
У своїх дослідженнях А. Фрейд акцентувала увагу
як на проблемах внутрішнього світу дитини, так і на
соціально-психологічній взаємодії в родині. Вона наполягала на розділенні понять «батьківська турбота»
та «виховання». При цьому перше трактувала як «взаємодію, в ході якої дорослий задовольняє всі життєві
потреби дитини, яка натомість йому нічого не винна»,
а друге – як «один із видів соціального впливу, що визначає намір батьків щодо формування ідеального образу дитини в майбутньому» та «боротьбу зі звичками,
які відрізняють дитину від дорослого, намагання підкорити дитину наявним суспільним нормам» [2, с. 50].
Підтримуючи ідею про те, що культура передбачає пригнічення індивідуальних проявів, А. Фрейд
розмірковує над тим, що може трапитися з дитиною,
якщо їй дозволити розвиватися без зовнішнього (виховного) впливу. З одного боку, матимемо зразкове
втілення ідей Ж.-Ж. Руссо і М. Монтессорі, які вважали, що дорослому не варто втручатися у процес
природного розвитку дитини, а з іншого – за відсутності адекватних виховних впливів дитина не лише
не зможе стати повноцінною особистістю, а й не рахуватиметься з інтересами інших.
Важливе місце в дослідженнях А. Фрейд займає
і проблема формування «Над-Я» дитини, що відбувається внаслідок протиріччя між бажаннями дитини
і прямо протилежними бажаннями дорослого, який
прагне досягти свого завдяки різним заборонам, покаранням і залякуванням. Так, дорослий залякує дитину не лише фізичними покараннями («не тягни палець до рота, бо відріжу»), а й психічними утисками
(«я не любитиму тебе і знайду собі іншу дитину»).
При цьому представлені вище загрози надзвичайно тісно пов’язані між собою, адже будь-яка людина боїться покарання від значимого для неї об’єкта.

Тому, аби покарання були для дитини дієвими, дорослий (батько, вчитель та ін.) має бути для неї значимим.
Лише у цьому випадку дитина поступово ототожнюватиме себе з дорослим, прийматиме його цінності й,
зрештою, визнає їх справедливими. Отже, чим позитивнішим буде процес інтроекції, тим більше задоволення отримають дорослі від наслідків своїх виховних
впливів на дитину. При цьому, ставши «зручною» для
дорослого, дитина приносить у жертву свої здібності,
ясний погляд і світлий розум. Безпосередня, допитлива і жвава особистість через ідентифікацію з дорослим
і кардинальну зміну своїх поглядів на протилежні,
зрештою, опиняється загнаною у раціональні рамки
існуючої системи. Як наслідок – дитина, замість того,
щоб розуміти, що світ не завжди може бути досконалим, прагне вбудувати свій новий образ в «ідеологічну
модель» дорослого життя та уподібнити себе вимогам
і рольовим очікуванням інших [6, с. 33–40].
Педагогічні погляди А. Фрейд насамперед ґрунтувалися на тому, що, опираючись на розуміння внутрішнього світу дитини у певний віковий період,
можна розраховувати на ефективний виховний вплив.
Тобто, реалізація виховних впливів на дитину передусім залежить від її віку, а система освіти вибудовується
відповідно до характеру і рівня розвитку учня. Зокрема, у підлітковому віці спостерігається внутрішньоособистісний конфлікт між «Я» (бажаннями дитини) і
«Над-Я» (вимогами школи, суспільства). Зважаючи на
це, можливості виховання визначаються винахідливістю дорослих. При цьому помиляються ті, хто перебуває в опозиції до дітей. Саме в цей важливий для дитини період дорослий має перейнятися її становищем,
віднайти можливі причини внутрішнього конфлікту,
в дечому змінити свою поведінку, тобто намагатися
створити «коаліцію» з її «Над-Я». Лише у цьому випадку можна здобути перемогу соціальної адаптації
над внутрішніми потягами дитини [6, с. 46].
Створення «коаліції» між учителем і «Над-Я»
дитини можливе також за умови, якщо вчитель не
перейматиме на себе роль батьків учня. Надмірна
емоційна підтримка, бажання педагога сподобатися
і «прив’язати» дитину до себе, навпаки, відштовхне
дитину від нього. Таке перенесення дитячих реакцій
на вчителя замість батьків не лише негативно вплине
на нього, а й загалом ускладнить процес навчання.
Завдання вчителя при цьому – формувати у психіці
учня образ авторитетного дорослого, оскільки на тлі
цього авторитету виникає образ «знаючого іншого» – ідеального вчителя, який не тільки знає і може
набагато більше, ніж батьки, а й контролює роботу
значної кількості учнів, на відміну від батьків, які мають вплив лише на одну дитину [1, с. 32].
Опираючись на багаторічний досвід практичної
взаємодії з дітьми, А. Фрейд переконує, що класична система виховання руйнує особистість дитини,
породжує внутрішні конфлікти, обмежує їх здатність
відкрито проявляти свої почуття. Учень завдяки такому впливу не відчуває особливої радості дитинства,
адже опиняється «затиснутим» у соціальні рамки.
Зрештою А. Фрейд підсумовує, що найкраще у даному випадку – пожертвувати наявними нормами і надати дитині можливість розвиватися природно. При
цьому вчителеві необхідно повсякчас тримати баланс
між тотальною вседозволеністю та наявними обмеженнями [6, с. 51–53].
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Розмірковуючи над значенням психоаналізу для педагогіки, А. Фрейд виокремила такі чотири його позитивні
сторони: 1) завдяки психоаналізу було обґрунтовано недоліки та слабкі сторони притаманної тому часові освітньої
традиції; 2) під впливом психоаналізу було узагальнено
наявні знання про складність взаємодії між дітьми і дорослими; 3) психоаналіз створив підґрунтя для виправлення допущених батьками помилок у вихованні дітей;
4) саме психоаналізу належить роль першовідкривача у
питанні врегулювання внутрішніх конфліктів між учнями
та педагогами [6, с. 55]. Таким чином, на думку А. Фрейд,
будь-яку взаємодію з дитиною (навчання, виховання, психокорекція тощо) неможливо уявити без злагодженої емоційної взаємодії, і чим складнішою при цьому є її мета,
тим міцнішою має бути ця взаємодія [4, с. 427].
Висновки. Постать А. Фрейд і сьогодні, на початку
ХХІ століття, залишається однією з ключових у розбудові
психоаналітичної педагогіки. Розроблена нею під впливом ідей З. Фрейда та М. Монтессорі концепція, ставила під сумнів авторитарну педагогіку і класичну систему
освіти як таку, що утискала таланти, заперечувала самовираження дитини, закликала до поширення внутрішніх
конфліктів. Будучи за фахом учителем молодших класів,
Анна Фрейд пропагувала поширення психоаналітичних
ідей серед учителів. Свій метод роботи з дітьми вона протиставляла концепції М. Кляйн, розвідки якої стосувалися
переважно роботи з немовлятами і дітьми раннього віку.
Зважаючи на вищевикладене, перспективи подальших наших досліджень вбачаємо у вивченні
ідей кляйніанського психоаналізу та його внеску в
педагогічну практику.
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АКМЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
У статті розкрито особливості засвоєння майбутніми соціальними працівниками теоретичних
засад неперервної освіти в ході вивчення курсу «Андрагогіка з основами акмеології». Студенти оволодівають категоріальним апаратом з означеної сфери, усвідомлюють сутність безперервної освіти як
системи, що охоплює всі рівні освіти. Важливим при
цьому є акмеологічний підхід до педагогічної підготовки майбутніх соціальних працівників, що полягає
у виявленні природного потенціалу кожної людини
та створенні умов для подальшого вияву їх творчих
інтересів та обдарувань.
Ключові слова: акмеологічний підхід, концептуальні положення, функції, принципи, неперервна освіта, особистість.
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В статье раскрыты особенности усвоения будущими социальными работниками теоретических основ
непрерывного образования в ходе изучения курса «Андрагогика с основами акмеологии». Студенты овладевают категориальным аппаратом с обозначенной
сферы, осознают сущность непрерывного образования
как системы, охватывающей все уровни образования.
Важным при этом является акмеологический подход к
педагогической подготовки будущих социальных работников, что заключается в выявлении природного потенциала каждого человека и создании условий для дальнейшего проявления их творческих интересов и дарований.
Ключевые слова: акмеологический подход, концептуальные положения, функции, принципы, непрерывное
образование, личность.
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The article reveals the peculiarities of the assimilation by future social workers of the theoretical foundations of continuing education during the study of the
course of andragogy with the basics of acmeology. Students acquire the categorical apparatus of this sphere,
they realize the essence of continuous education, which
is regarded as the main principle of its organization, as
a system embracing all levels of education. An important acmeological approach to the pedagogical training
of future social workers is to show the natural potential
of each person and create conditions for a creative productive turn of her interests, talents. An analysis of the
legal framework of documents regulating the activities
of higher education institutions, such as: Law of Ukraine
«On Education» (2014) and «On Higher Education»
(2018), Concepts of Development of Continuing Teacher
Education (2013)), The Concepts of Development of Education of Ukraine for the period 2015-2025 (project),
the Concepts of Adult Education in Ukraine (2011), the
Concepts of Development of Teacher Education (project,
2012), etc. The essence of the concept of «continuous
education», which is considered by scientists as a continuous process that stimulates people and allows them
to acquire the necessary knowledge, values, skills that
contribute to the personal and professional realization
and self-realization of a person, improving his skills
throughout life, is disclosed. The functions of continuing
education: compensating (elimination of gaps of basic
education); adaptive (prompt preparation and retraining
in the conditions of maintenance of industrial and social
situation); developmental (meeting the spiritual demands
of the individual and the needs of creative growth) are
distinguished. The ways of realization of continuous education are outlined. The principles of organization of the
system of continuous education (humanization, continuity, predictability, variability, ability to self-organization
and self-development) is determined.
Key words: acmeological approach, conceptual positions, functions, principles, continuous education, personality.
Питання важливості вивчення проблеми професійної підготовки соціальних працівників в умовах
неперервної освіти визначається необхідністю привести процес навчання у відповідність до нових вимог суспільства, наповнити його новим змістом, не
лише співзвучним із сучасними реаліями освіти, а й
спрямованим на випереджуюче реагування на зміни
в потребах суспільства. Важливим чинником дієвості
такого реформування є перегляд змісту, форм і методів підготовки фахівців соціальної сфери.
Прогнозування та визначення конкретних шляхів реалізації освіти на сучасному етапі розвитку
нашої держави має ґрунтуватися на врахуванні особливостей, іманентно притаманних як цивілізаційному розвитку загалом, так і взаємодії еволюційних та
революційних змін зокрема. Кардинальним змінам у
суспільстві відповідають докорінні зміни в підходах
до безперервної освіти особистості. Сьогодні заклади вищої освіти (ЗВО) починають працювати в новому законодавчому просторі відповідно до Законів
України «Про освіту» (2017 р.) та «Про вищу освіту»
(2018 р.), Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (2013 р.), Концепції розвитку освіти України на період 2015 – 2025 рр. (проєкт), Концепції освіти дорослих в Україні (2011 р.), Концепції розвитку
педагогічної освіти (проєкт, 2012 р.) тощо.

Постановка проблеми. Реформування системи
вищої освіти зумовлює появу в магістерських програмах нових педагогічних дисциплін, серед яких
варто виокремити «Андрагогіку з основами акмеології». Майбутні соціальні працівники мають засвоїти
теоретичні положення неперервної освіти, спрямовані на розвиток особистості впродовж життя: усвідомлення освіти як процесу, що охоплює все життя людини; постійне цілеспрямоване залучення людини до
соціокультурного досвіду, що має здійснюватися на
всіх етапах сучасної системи освіти (створення умов
для безперервного навчання людини, забезпечення
взаємозв’язку і наступності на різних етапах системи освіти). У теорії й практиці безперервної освіти
особливий акцент робиться на освіті дорослих за межами базової освіти, а саме: набутті і підвищенні кваліфікації, перепідготовці у процесі зміни професії,
освіті у процесі адаптації до зміни соціальних умов.
У зв’язку з цим завданням майбутніх соціальних
працівників є всестороннє вивчення поняття «неперервна освіта» як процесу, що включає «навчання впродовж
життя», «продовжувану освіту», «довічну освіту», «довічне учіння», «перманентну освіту», «подальшу освіту», «освіту дорослих», «поновлювану освіту» (здобуття освіти «певними частинами» впродовж життя, відхід
від практики тривалого навчання у ЗВО, відірваного від
трудової діяльності, взаємодія освіти з іншими видами
діяльності, наприклад, професійною).
Аналіз наукових досліджень та публікацій.
Проблема неперервної освіти вивчалася як зарубіжними (П. Джарвіс, Дж. Кідд, В. Кінг, С. Кортней,
П. Ленгранд, М. Ноулс, А. Роджерс, Б. Ананьєв,
А. Даринський, С. Змєєв, Т. Колеснікова, Н. Кузьміна), так і вітчизняними (О. Аніщенко, С. Архипова,
Л. Лук’янова, Н. Ничкало, Л. Сігаєва, О. Огієнко та ін.)
науковцями в різних аспектах – законодавчому, теоретико-методологічному, концептуальному.
Мета статті полягає в аналізі особливостей засвоєння майбутніми соціальними працівниками теоретичних положень неперервної освіти в умовах магістратури в контексті сучасних викликів.
Виклад основного матеріалу. Як відомо, вченими
по-різному трактувалося поняття «неперервна освіта». Так, за Н. Ничкало, це неперервний процес, що
стимулює людей і дозволяє оволодівати необхідними
знаннями, цінностями, навичками, які сприяють особистісній та професійній реалізації й самореалізації
людини, підвищенню її кваліфікації впродовж усього
життя. Неперервна професійна освіта повинна сприяти утвердженню особистості як найвищої цінності
суспільства, виступити гарантом щодо її знеособлення
в умовах ринкової економіки, допомогти самореалізуватися в професійній діяльності, реалізувати гуманістичну спрямованість сучасної освіти [7, c. 13].
О. Владиславлєв, фахівець у даній сфері, зазначає: «На жаль, сьогодні мало хто усвідомлює, що неперервна освіта вимагає принципово нових підходів
до організації всієї системи освіти» [4].
На думку Л. Лук’янової, «мета освіти впродовж
життя полягає у цілісному розвитку особистості,
підвищенні її професійної й соціальної адаптації у
швидкозмінюваному сучасному суспільстві; розвитку її здатностей і можливостей, де ключову позицію
посідає саме людина, її особистість, бажання й прагнення постійного розвитку» [5, с. 9].
Проблематику неперервної освіти можна умовно
поділити на дві сфери. Перша пов’язана з побудовою
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неперервної освіти як частини соціальної практики
(соціальний аспект неперервної освіти), друга – із самим процесом освоєння людиною нового життєвого,
соціального досвіду (психолого-педагогічний аспект
неперервної освіти).
У науковій літературі виокремлюють такі функції
неперервної освіти: компенсуюча (ліквідація прогалин базової освіти); адаптивна (оперативна підготовка й перепідготовка в умовах забезпечення виробничої та соціальної ситуації); розвивальна (задоволення
духовних запитів особистості та потреб творчого
зростання) [1; 2]. При цьому шляхи реалізації неперервної освіти охоплюють усю сферу запитів формальної освіти, зокрема державну освітню систему,
приватні навчальні заклади, очне, вечірнє та заочне
навчання, а також «дистанційну освіту» (засоби поштового зв’язку, теле- і радіокомунікації, комп’ютерного доступу до банків інформації телефонними
каналами та ін.), що пов’язано зі зростанням рівня
інформатизації суспільства, розширенням можливостей доступу до різних інформаційних фондів.
Для майбутніх соціальних працівників важливим є акмеологічний аспект неперервної освіти, а
саме допомога педагогів, андрагогів у визначенні
природного потенціалу кожної людини, створення
умов для максимального розвитку цього потенціалу,
адже людина може отримувати задоволення лише від
такої роботи, яка відповідає її потребам, інтересам,
схильностям, обдаруванням. Тому для психолого-педагогічних досліджень важливою сферою проблематики неперервної освіти є питання самоактуалізації
людиною власних цінностей і творчого потенціалу в
освітньому процесі [6]. Неперервна освіта в її широкому розумінні не обмежується термінами, простором, місцем та методами учіння; вона об’єднує всю
діяльність і ресурси у сфері освіти, спрямована на
досягнення гармонійного розвитку потенціалу особистості та прогресу в перетворенні суспільства.
Водночас неперервна освіта розглядається не
лише як засіб зв’язку та інтеграції елементів наявної
системи освіти, а й як основоположний принцип організаційної перебудови різних ланок світи. Для майбутніх соціальних працівників при цьому вагомими
є ціннісні характеристики неперервної світи: гуманізм; демократизм (рівність доступу); всезагальність
(включеність усього населення до різних структур і
рівнів освіти); інтеграція (формальних і неформальних структур традиційного і нового типу); гнучкість
(навчальних планів і програм, способів організації
навчального процесу); варіантність стратегій учня,
зв’язок із життям індивіда, професійною і соціальною діяльністю.
В основу побудови системи неперервної освіти
мають бути покладені такі передумови, які мають
засвоїти майбутні соціальні працівники: різні, але
адекватні для кожного члена суспільства можливості
отримання загальної та професійної освіти, що відображають його соціальні наміри, професійні інтереси
та максимально задовольняють індивідуальні, духовні, інтелектуальні потреби особистості; рівноцінність
у часі навчання в різних навчальних закладах для отримання відповідного рівня освіти (професійного), а
також наявність принципової можливості нетрадиційних шляхів одержання освіти (наприклад, екстернат) при обов’язковому забезпеченні належного
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рівня професійної компетентності; завершеність освіти на кожному рівні підготовки до професійної діяльності, що, з одного боку, забезпечує рівень професійної компетентності, необхідний для активного вступу
в трудову діяльність (швидку адаптацію), а з іншого –
формує фундамент і «необхідність» для подальшого
професійного вдосконалення; гнучкість організаційних форм професійної підготовки, перепідготовки,
підвищення кваліфікації, їх спрямованість на вирішення освітніх завдань при максимальній економії ресурсів системи (інтеграція, центри колективного користування тощо).
В умовах магістратури студенти покликані оволодівати такими принципами організації системи неперервної освіти:
- гуманізація – орієнтація всіх підсистем (починаючи із дошкільної освіти) на формування різнобічної гармонійно розвиненої особистості, на виховання розмаїття індивідуальностей, що передбачає
діалогічність і диференціацію навчально-виховних
систем, розгляд загальної освіти як мети і засобу всіх
підсистем, гуманізацію навчальних дисциплін (природничо-наукових, соціально-культурних, технічних
і технологічних циклів);
- наступність – відображення на кожному рівні
освіти перспективних вимог наступних її ланок і системи освіти в цілому; розгляд кожного рівня освіти
як моменту переходу від попереднього рівня до наступного;
- прогностичність – орієнтація навчально-виховних цілей системи освіти не лише на актуальні й
перспективні вимоги соціального замовлення, а й на
актуальні та перспективні потреби, що розвиваються,
пізнавальні здібності особистості;
- варіативність – можливість досягнення цілей
освіти в різних формах і режимах (часових і просторових);
- здатність до самоорганізації і саморозвитку –
виявляється в гнучкості та адаптивності навчально-виховних систем, здатності перебудовуватися,
переходити на новий режим функціонування залежно від обставин, що змінюються, а за необхідності – впливати на ці обставини, перетворювати
їх [2, с. 42; 3].
Таким чином, неперервна освіта дорослих є важливою умовою розвитку особистості й суспільства,
підсистемою загальної системи неперервної освіти, її відносно відокремленим підрозділом, основне
завдання якого – сприяти всебічному розвитку людини в період її самостійного життя. Саме завдяки цьому освіта дорослих є соціальним інститутом, який
забезпечує довічне збагачення творчого потенціалу
особистості.
Отже, процес засвоєння майбутніми соціальними працівниками теоретичних аспектів неперервної
освіти у ході вивчення курсу «Андрагогіка з основами акмеології» передбачає врахування акмеологічних умов системи ціложиттєвого навчання, що
сприяє їх особистісно-професійному зростанню.
До таких умов варто віднести: врахування принципів організації безперервної освіти; упровадження
суб’єктного підходу, пов’язаного з розвитком природного потенціалу і творчих здібностей майбутнього соціального працівника, що дають йому змогу вибудовувати продуктивні стратегії життєвого шляху;
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посилення інтеграційної ролі андрагогічного й акмеологічного супроводу як цілісного і безперервного
процесу вивчення, розвитку, саморозвитку пізнавальної сфери й особистості майбутнього соціального
працівника, розробку і реалізацію відповідного змісту, моделей, технологій неперервної освіти.
Висновки. Зважаючи на вищевикладене, підсумуємо: засвоєння майбутніми соціальними працівниками теоретичних засад неперервної освіти передбачає моделювання розвивального акмеологічного
середовища, що створює не лише теоретико-методологічне підґрунтя для розгортання наукового пошуку
в сфері андрагогічної та акмеологічної проблематики, а й передбачає забезпечення ефективних умов для
особистісного і професійного зростання особистості
майбутнього соціального працівника, досягнення
ним акме-вершин у сфері професійної майстерності.
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У РЕАЛІЗАЦІЇ
ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО
ТА ЮНАЦЬКОГО ВІКУ З ВИКОРИСТАННЯМ
МЕТОДУ «РІВНИЙ – РІВНОМУ»
У статті визначено сутність та ознаки технології соціального виховання особистості. Розроблено
характеристику технології формування здорового
способу життя дітей підліткового та юнацького
віку з використанням методу «рівний – рівному» на
основі компетентнісного підходу. Запропоновано
практичні рекомендації для соціальних педагогів і
фахівців із соціальної роботи з метою підвищення
ефективності застосування означеної технології.
Ключові слова: соціальне виховання, технології
соціального виховання, соціальний досвід особистості, компетентнісний підхід, компетентність, компетенція, здоров’язбережувальна, комунікативна,
правова, життєва компетентності особистості,
© Сушик Н., 2019

технологія формування здорового способу життя
дітей підліткового та юнацького віку з використанням методу «рівний – рівному».
В статье определены сущность и признаки технологии социального воспитания личности. Охарактеризована технология формирования здорового
образа жизни детей подросткового и юношеского
возраста с использованием метода «равный – равному» на основе компетентностного подхода. Предложены практические рекомендации для социальных
педагогов и специалистов по социальной работе с
целью повышения эффективности применения этой
технологии.
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Ключевые слова: социальное воспитание, технологии социального воспитания, социальный опыт личности, компетентностный подход, компетентность,
компетенция, компетентность сохранения здоровья,
коммуникативная, правовая, жизненная компетентности личности, технология формирования здорового
образа жизни детей подросткового и юношеского возраста с использованием метода «равный – равному».
This article describes an essence and futures in technology of social building of personality: сonceptualism,
diagnostics, standardization, results, interaction, universality, optimization, control. The article defines that
contemporary technologies of social education applying
competent way focused on achieving a relevant, rational,
effective social experience of personality. It consists of dynamic combination of competence that defines capability of the person to successfully adapt into social life and
be able to engage in educational, professional and other
types of social activities. Explained competent approach
in realization of technology of forming the healthy way of
living among teenagers and students using the method of
«equal to equal». Technology of forming of healthy way of
living among teenagers and students by using the method: «equal to equal» is a technology of social education
of personality, concentrated of forming physical, psychological, spiritual, socially healthy personality. Tasks of this
technology are forming health sufficient, communicative,
lawful life skills among the children and teenagers. Created a characteristic of technology of forming the healthy
way of living among teenagers and students using the
method of «equal to equal» on the ground of competent
approach. Defined practical recommendations for counselors and social workers in order of raising of effectiveness of implementation of the described technology.
Key words: social education, technology of social
education, social experience of personality, technology
of forming the healthy way of living among teenagers
and students using the method of «equal to equal».
Постановка проблеми. Результатом застосування технологій соціального виховання особистості є
формування динамічної комбінації компетентностей
(здоров’язбережувальної, життєвої, соціальної, правової, комунікативної, інформаційної та ін.).
Під соціальним вихованням у широкому змісті
цього поняття розуміють цілеспрямований розвиток,
формування особистості під впливом об’єктивних
і суб’єктивних факторів соціального середовища;
у вузькому – цілеспрямований виховний вплив на
свідомість, почуття, поведінку особистості з метою
формування соціальних цінностей, ціннісних орієнтацій, знань, переконань, умінь, навичок поведінки,
якостей, здатності застосовувати соціальний досвід у
власній життєдіяльності [6, с. 112–115].
Соціальний досвід особистості повинен відповідати таким критеріям, як:
1) актуальність – забезпечує задоволення та реалізацію біологічних і соціальних потреб людини;
2) раціональність – включає чіткі, конкретні алгоритми дій людини з метою досягнення результату;
3) ефективність – забезпечує досягнення найкращого результату;
4) оптимальність щодо використання часу, засобів, зусиль.
На нашу думку, для визначення терміна «технології соціального виховання» як системи обґрунтованих наукою алгоритмів, форм, методів, засобів,
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застосування яких забезпечує досягнення ефективних і оптимальних результатів соціального виховання особистості доцільно використати науковий підхід
І. П. Підласого [5].
Ми вважаємо, що ефективність та оптимальність соціального виховання особистості забезпечується завдяки застосуванню технологій соціального
виховання, оскільки для них характерні такі ознаки
(за І. М. Дичківською) [3]:
1) концептуальність – розроблення та застосування технології соціального виховання особистості
на основі наукових концепцій;
2) діагностичність – проведення діагностики
об’єкта з метою визначення мети, завдання, змісту,
форм, методів, засобів, очікуваних результатів соціального виховання особистості та перевірки ефективності застосування конкретної технології;
3) стандартизованість – технологія соціального виховання особистості завжди передбачає чітку
послідовність етапів із використанням визначених і
науково обґрунтованих форм, методів, засобів відповідно до конкретних умов;
4) результативність – гарантоване досягнення
ефективних результатів за оптимальних затратах відповідно до визначеної мети соціального виховання;
5) інтерактивність – застосування інтерактивних форм, методів, засобів соціального виховання на
основі суб’єкт-суб’єктного принципу спілкування;
6) універсальність – здатність ефективного й
оптимального відтворення конкретної технології
соціального виховання особистості, зокрема компетентним соціальним педагогом ЗЗСО, в якому створенні умови для її реалізації;
7) оптимальність – раціональне використання
ресурсів, часу, праці соціальних педагогів, фахівців
із соціальної роботи і досягнення запланованих результатів;
8) керованість – чітке проектування, планування,
організація, реалізація технології соціального виховання особистості, постійний зворотний зв’язок між
його суб’єктами, орієнтований на чітко визначений
результат;
9) контрольованість – поетапна діагностика результативності соціального виховання, динаміки рівня сформованості соціальних цінностей, ціннісних
орієнтацій, знань, умінь, навичок поведінки, якостей
особистості.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Із метою обґрунтування компетентнісного підходу в реалізації технологій соціального виховання особистості, зокрема технології формування здорового способу життя
дітей підліткового та юнацького віку з використанням
методу «рівний – рівному», нами було проаналізовано
наукові праці в таких аспектах: сутність, особливості,
структура, види, етапи, фактори, механізми соціалізації особистості (А. В. Мудрик); сутність, особливості,
етапи технологій виховання особистості (І. П. Підласий); сутність, ознаки інноваційних педагогічних
технологій (І. М. Дичківська); технологія формування
здорового способу життя дітей підліткового та юнацького віку з використанням методу «рівний – рівному»
(Т. П. Авельцева, О. В. Безпалько, О. А. Голоцван,
Н. В. Зимівець, Н. О. Лещук, Ж. В. Савич та ін.).
Мета статті – обґрунтувати застосування компетентнісного підходу в ході реалізації технології формування здорового способу життя дітей підліткового
та юнацького віку з використанням методу «рівний –
рівному».
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Виклад основного матеріалу. Сучасні технології соціального виховання реалізують компетентнісний підхід, зорієнтований на здобуття актуального,
раціонального, ефективного, оптимального соціального досвіду особистості, який передбачає динамічну
комбінацію компетентностей, що визначає здатність
особи успішно соціалізуватися, здійснювати навчальну, професійну та інші види діяльності.
Технологія формування здорового способу життя дітей підліткового та юнацького віку з використанням методу «рівний – рівному» – це технологія
соціального виховання особистості, спрямована на
розвиток, формування фізично, психічно, духовно,
соціально здорової особистості [4, с. 5]. Завданнями
цієї технології є формування здоров’язбережувальної, комунікативної, правової, життєвої компетентностей дітей підліткового та юнацького віку.
Компетентність – це сукупність цінностей,
ціннісних орієнтацій, знань, переконань, умінь, навичок поведінки, здатність особистості застосувати їх у
реальних життєвих ситуаціях.
Згідно із Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти «здоров’язбережувальна компетентність – це здатність особистості застосовувати
в умовах конкретної ситуації сукупність здоров’язбережувальних компетенцій, відповідально ставитися до
власного здоров’я та здоров’я інших людей» [2].

Комунікативна компетентність – здатність
особистості ефективно й оптимально спілкуватися з
людьми в різних життєвих ситуаціях.
Правова компетентність – здатність особистості усвідомлено, відповідально, активно й ефективно
реалізовувати права та обов’язки в усіх сферах життєдіяльності.
Життєва компетентність – здатність особистості успішно розв’язувати актуальні завдання в усіх
сферах життєдіяльності, спрямовувати соціальні та
особистісні ресурси на самовдосконалення (самопізнання, саморозвиток, самоосвіту, самовиховання).
Ми вважаємо, що вид компетентності передбачає формування інтегрованої сукупності компетенцій,
наприклад: 1) здоров’язбережувальна компетентність
– інтегрована сукупність здоров’язбережувальних компетенцій; 2) комунікативна компетентність – інтегрована сукупність комунікативних компетенцій; 3) правова
компетентність – інтегрована сукупність правових компетенцій 4) життєва компетентність – інтегрована сукупність життєвих компетенцій особистості.
Із метою ефективної реалізації технології формування здорового способу життя дітей підліткового та
юнацького віку з використанням методу «рівний – рівному» соціальними педагогами, педагогами закладів
загальної середньої освіти, позашкільної освіти, фахівцями із соціальної роботи пропонуємо її характеристику на основі компетентнісного підходу (див. табл.).
Таблиця

Характеристика технології формування здорового способу життя дітей підліткового
та юнацького віку з використанням методу «рівний – рівному» на основі компетентнісного підходу
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До основних етапів упровадження технології
формування здорового способу життя дітей підліткового та юнацького віку з використанням методу «рівний – рівному» відносимо такі основні складові:
1. Діагностика доцільності використання технології з метою розв’язання певної проблеми на локальному, місцевому, регіональному, державному рівнях.
2. Розроблення й адаптація навчально-методичних матеріалів для занять з дітьми підліткового та
юнацького віку.
3. Відбір і навчання фахівців (педагогів-тренерів)
для роботи з використанням методу «рівний – рівному».
4. Навчання дітей підліткового та юнацького віку
із залученням їх до участі в тренінгах.
5. Відбір дітей підліткового та юнацького віку
для підготовки їх до роботи з однолітками.
6. Мотивація та підтримка дітей-інструкторів.
7. Організація діяльності дітей підліткового та
юнацького віку серед однолітків.
8. Моніторинг діяльності дітей-інструкторів
[4, с. 10].
Отже, умови ефективної реалізації технології
формування здорового способу життя дітей підліткового та юнацького віку з використанням методу
«рівний – рівному» передбачають: 1) реалізацію
технології на локальному, місцевому, регіональному,
державному рівнях; 2) залучення до реалізації технології компетентних соціальних педагогів, фахівців
із соціальної роботи; 3) забезпечення високого рівня
підготовки педагогів-тренерів, дітей-інструкторів;
4) ефективне й оптимальне соціальне виховання дітей
підліткового та юнацького віку однолітками-інструкторами з використанням методу «рівний – рівному»;
5) оптимальне забезпечення навчально-методичними
матеріалами; 6) ефективне використання фінансових,
матеріальних, технічних ресурсів.
Висновки. Таким чином, технологія формування здорового способу життя дітей підліткового та юнацького віку з використанням методу «рівний – рівному» – це технологія соціального виховання,

спрямована на розвиток, формування фізично, психічно, духовно, соціально здорової особистості. Завданнями означеної технології є формування здоров’язбережувальної, комунікативної, правової, життєвої
компетентностей дітей підліткового та юнацького віку.
Перспективи подальших досліджень передбачають наукове обґрунтування сутності, структури,
змісту здоров’язбережувальної, життєвої, соціальної,
правової, комунікативної та інших компетентностей
особистості.
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НЕОЛОГІЗМИ,
ВИНИКНЕННЯ ЯКИХ ЗУМОВЛЕНО
СУЧАСНИМИ МОДЕРНІЗАЦІЙНИМИ
ПРОЦЕСАМИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ОСВІТІ
У статті простежено зв’язок між сучасними
суспільними процесами та появою в українській мові
новотворів. Охарактеризовано нові й актуалізовані
слова та значення, виникнення яких зумовлено модернізаційними процесами у вітчизняній освіті.
Ключові слова: неологізми, нові й актуалізовані
слова та значення, модернізаційні процеси в освіті.
В статье прослеживается связь между современными общественными процессами и появлением
в украинском языке новообразований. Охарактеризованы новые и актуализированы слова и значения,
возникновение которых обусловлено модернизационными процессами в отечественном образовании.
Ключевые слова: неологизмы, новые и актуализированы слова и значения, модернизационные процессы в образовании.
A striking example, which demonstrates the dynamic
character of language, is the innovative lexical-semantic
processes that demonstrate the absolute progress associated with the realization of new capabilities of the language system, including word formation.
Therefore, it is appropriate to consider Wilhelm von
Humboldt’s view that «the vocabulary of a language cannot be regarded as stiffened and changeless mass, as it
is a constant process new words formation. The vocabulary remains the product of word-forming potential that
develops and reproduces again, as long as the language
exist as live speech of the people».
Thus, the formation of a significant number of neologisms in the modern Ukrainian literary language is
an objective process of linguistic progress, without which
any language is difficult to imagine today.
Modernization of educational activity in Ukraine in
the 21st century provides a number of key problems have
to be solved: ensuring formation of a person with innovative thinking and culture, capable to innovative activity; affirmation principle of child-centrism in education;
transition to tolerant pedagogy; preparation Ukrainian
citizens for life in the conditions of global space,

96

formation some kind of «globalist person»; education of
the citizens of Ukraine of a modern system of values that
would contribute to the maximum self-realization of each
of them, affirmation of national unity.
All above steps are accompanied by the emergence
of new terms and names that are inherent in this process
of new words, which in our study we will refer to as «neologisms of a New Ukrainian School».
Key words: neologism, new updated words and
meanings, modernization processes in education.
Нова доба нового прагне слова.
Максим Рильський
Суспільство створює всі умови для певних мовних
змін і стимулює мовні процеси, що призводять до задоволення його нових потреб як у номінації, так і в комунікації. Лексичний склад мови надзвичайно чутливий
до тих змін, що відбуваються в житті творця й носія
мови – народу. Саме тому всі зміни, які мають місце в
житті суспільства, найбільш виразно віддзеркалено в
лексичній системі мови. Кожне нове суспільне явище,
процес, дія, кожне нове поняття вимагає свого найменування, тобто свого означення [10].
Яскравими зразками, що засвідчують дина
мічний характер мови, є інноваційні лексико-семантичні процеси, що демонструють абсолютний прогрес, пов’язаний із реалізацією нових можливостей
мовної системи, зокрема й словотвірних. Доречним
у зв’язку з цим нам видається міркування Вільгельма фон Гумбольдта про те, що «словниковий запас
мови у жодному разі не можна розглядати як готову,
застиглу масу, не кажучи вже про постійний процес
утворення нових слів і словоформ. Словниковий запас, допоки мова живе в мовленні народу, залишається продуктом словотвірної потенції, який розвивається і знову відтворюється» [3, с. 112].
Таким чином, народження в сучасній українській
літературній мові значної кількості неологізмів є об’єктивним процесом мовного прогресу, без якого важко
уявити сьогодні будь-яку мову, зокрема й українську.
© Заводна Л., 2019
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Аналіз наукових досліджень і публікацій. Інновації в українській лексиці неодноразово досліджувалися на різних часових зрізах такими мовознавцями, як: В. Коломієць, А. Москаленко, О. Муромцева,
А. Нелюба, В. Присяжнюк, Ю. Редько, О. Стишов,
Л. Струганець, О. Тараненко, О. Терещенко, І. Шашкін, Г. Вокальчук, Н. Адах, Н. Гаврилюк, О. Тимочко
та ін. Питаннями стосовно місця нових слів у системі
мови, принципів їх творення, класифікації, функціонування займалися І. Ковалик, H. Клименко, М. Плющ,
Н. Москаленко, А. Медушевський, І. Матвіяс, А. Грищенко, І. Ющук, О. Тараненко, В. Горпинич, О. Сербенська, I. Білодід, А. Коваль, О. Пономарів та ін.
Однак варто зауважити, що питання появи нових
слів і виразів, спричинених сучасними модернізаційними процесами у вітчизняній освіті, досі науковцями не розглядалося, що і послужило написанню нами
означеної статті.
Мета статті – окреслити причини появи в українській мові новотворів, виникнення яких зумовили
модернізаційні процеси у вітчизняній освіті, зокрема
прийняття Концепції «Нова українська школа».
Виклад основного матеріалу. 14 грудня 2016 р.
Кабінетом Міністрів України було схвалено Концепцію Нової української школи [8], яка є стратегічною
основою для подальшої діяльності уряду щодо реформування середньої освіти. Як наслідок – у сучасній українській педагогічній теорії стало помітним
неабияке захоплення новим напрямом досліджень –
«нова українська школа». У чому його суть? У зв’язку з цим сучасна українська дослідниця та науковець
М. Скрипник стверджує, що «термін «українська
школа», фактично, вживається в різних сенсах.
По-перше, він означає освіту певної нації в іншому вимірі, протилежному до освіти іншого – етнічного або й позаетнічного культурного середовища.
По-друге, означуваний термін скрізь, від самої своєї появи, вживається як школа певною національною
мовою, тобто йдеться про щось специфічно національне в школі певної нації. По-третє, «нова українська школа» – це проблема співвідношення інноваційності та консервативності в українській школі, що
термінологічно акцентовано в понятті «нова». Тобто
йдеться про те, що в українській школі не забувають
її основні історичні здобутки, … стверджують вітчизняну школу через творче змагання з освітніми архіпрактиками світового рівня…» [10].
Таким чином, сучасне українське суспільство,
переходячи до «нової української школи», неодмінно
змушене буде пройти і крізь непростий етап модернізаційних змін, який, за влучним висловом ученого
М. Михальченка, «є проєктом, що ніколи не завершується в глобальному вимірі, адже суспільство, яке завершило модернізаційний проєкт, може вирушати на
історичний смітник» [6, с. 19].
Модернізація освітньої діяльності в Україні в
ХХI ст. передбачає розв’язання низки ключових проблем: забезпечення формування інноваційної людини
з інноваційним мисленням, інноваційною культурою,
здатної до інноваційної діяльності; утвердження в
освіті принципу дитиноцентризму; перехід до толерантної педагогіки; здійснення підготовки громадянина України до життя в умовах глобального простору, формування своєрідної глобалістської людини;
виховання у громадян України сучасної системи цінностей, що сприяли б максимальній самореалізації
кожного з них, утвердженню національної єдності [9].

Усі означені вище кроки, звичайно, супроводжуються
появою нових слів і значень, притаманних для цього
процесу, які ми у нашому дослідженні називатимемо
«новотворами нової української школи». Розглянемо їх детальніше, а для зручності об’єднаємо у своєрідні тематичні групи, які представимо нижче.
Формула нової української школи
- «Автономія школи» – школи зможуть самостійно формувати освітні програми, складати навчальні плани і програми із навчальних предметів;
керівника школи обиратимуть на конкурсних засадах
терміном до п’яти років, він зможе обіймати посаду
не більше як два терміни поспіль.
- «Децентралізація» – передача значних повноважень та бюджетів від державних органів органам
місцевого самоврядування.
- «Дитиноцентризм» – модель виховання та
навчання дитини, призначення якої – максимальне
наближення навчання і виховання конкретної дитини
до її сутності, здібностей і життєвих планів, розширення її життєвого шляху та саморозвитку, увага до
системи її цінностей та інтересів задля формування в
неї основ життєвої компетентності.
- «Глобалістське мислення» – можливість повною мірою бачити переваги і недоліки попередніх
рівнів, об’єднуючи їх у єдину цілісність.
- «Інноваційна людина» – особистість з активною життєвою позицією, спроможна не лише просто
існувати, а й активно працювати в умовах інформаційного суспільства.
- «Ключові компетентності» («компетентності для життя») – спеціально структурований
комплекс характеристик (якостей) особистості, що
дає їй можливість ефективно діяти у різних сферах
життєдіяльності та належить до загальногалузевого
змісту освітніх стандартів: уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами,
математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки, інформаційно-комунікаційна,
соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності).
- «Нове освітнє середовище» – стосується не
лише зміни формату стосунків між учнем, батьками
та вчителем, а й організації простору та класу: крім
класичних варіантів буде використано новітні, наприклад, мобільні робочі місця, які легко переорієнтовувати для групової роботи.
- «Новий випускник» – випускник НУШ: цілісна
особистість (усебічно розвинена, здатна до критичного мислення); патріот з активною позицією (діє
згідно з морально-етичними принципами, здатний
приймати відповідальні й виважені рішення); інноватор (здатний змінювати навколишній світ, розвивати
економіку конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж усього життя).
- «Новий зміст освіти» – заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.
- «Педагогіка партнерства» – являє собою систему методів і прийомів виховання і навчання на
засадах гуманізму та творчого підходу до розвитку
особистості, формується на подоланні інертності
мислення, переході на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між усіма учасниками освітнього
процесу: учнем, учителем і батьками.
- «Педагогіка толерантності» – педагогіка, головним завданням якої є розвиток здатності до терпіння,
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витримки, самоконтролю та вміння вирішувати мирним шляхом суперечності та конфлікти в освіті, створення соціально-педагогічних умов толерантної взаємодії, культури спілкування, оскільки толерантність
є гарантією суспільної стабільності.
- «Рівний доступ до якісної освіти» – передбачає урахування гендерних, соціальних, національних,
політичних, релігійних, матеріальних особливостей
та їх особливих потреб;
- «Умотивований учитель» – той, що має свободу творчості й розвивається професійно;
- «Наскрізні компетентності» – вміння вчитися, здоров’язбережувальна, загальнокультурна (комунікативна), соціально-трудова, інформаційна.
- «Сучасне освітнє середовище» – система впливів та умов формування особистості, а також можливостей її розвитку, які містяться в соціальному та
просторово-предметному оточенні. Навчання будьде, будь-коли, будь-яке, з максимальною користю
особисто для кожного – таким воно має бути [5].
Неологізми, що увійшли в учнівське середовище
нової української школи
- «Загальні очікувані результати» (ЗОРи) – вказують на рівень розвитку кожного вміння на завершення циклу (1-2 класи і 3-4 класи).
- «Змістові лінії» – відображають зміст кожної
освітньої галузі, окреслюють її внутрішню структуру,
систематизують конкретні очікувані результати галузі.
- «Конкретні очікувані результати» (КОРи) –
визначають обов’язковий зміст, «ядро знань», через
який відбувається розвиток умінь згідно із загальними
цілями відповідних галузей. Кожен КОР пов’язаний із
загальною ціллю і загальним очікуваним результатом
за допомогою системи індексів. КОРи впорядковуються в логічній послідовності за тижнями.
- «Модельна навчальна програма» – створюється на основі Стандарту початкової освіти експертною
спільнотою і затверджується Міністерством; вона
містить: перелік освітніх галузей і навчальних предметів; завдання для педагога, які він ставить перед собою
в рамках тижня, а також знання і вміння учнів (безвідносно до галузей) після розгляду проблемних запитань; засоби оцінювання навчальних досягнень учнів.
- «Модифікації освітнього процесу» – зміни, що
стосуються змісту навчання (менша складність, менший обсяг навчального матеріалу), зумовлені особливостями розвитку дитини.
- «Навчальні центри» – осередки, які відображають навчальні потреби й інтереси дітей, наприклад: навчальний центр; центр відпочинку; центр
творчості; ігровий центр; бібліотечний (читацький)
центр; музичний центр; інформаційний центр тощо.
Вони містять різні навчальні матеріали, які змінюються відповідно до тематичного планування, індивідуальних потреб дітей.
- «Ранкові зустрічі» («ранкове коло») – це заплановані, структуровані зустрічі тривалістю 15-25 хв. на
початку дня учнів класу з педагогом, у ході яких діти
діляться власним досвідом з однолітками, ставлять запитання та коментують відповіді; обмінюються новинами; позитивно налаштовуються на новий день.
- Ротаційні моделі «Щоденні 5» (читання і
письмо) і «Щоденні 3» (математика) – щоденні діяльності, виконуючи які, діти навчаються бути самостійними під час читання, письма й математики, в той
час як учитель має можливість працювати з учнями
індивідуально та в малих групах.
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- Технологія «Читання та письмо для розвитку критичного мислення» (Reading and Writing for
Critical Thinking – ЧПКМ) – створена для задоволення потреби школи в організації активного навчання
та для забезпечення розвитку критичного мислення
учнів на уроках читання та письма [7].
- «Право на помилку» – дає дитині усвідомлення
того, що оцінка – це не покарання, а передусім ціль,
до якої потрібно прямувати. При цьому помилка – це
складова пізнання і дослідження, а відсутність страху
помилки – запорука того, що дитина залишатиметься
вмотивованою, навіть якщо їй щось не вдаватиметься
з першого разу.
Учитель нового покоління
- «Агент змін» – мотивовані педагоги, які готові
до змін в освіті; вчителі, що надихають;
- «Новий учитель» – психологічно та емоційно
компетентна людина, лідер і менеджер, хороший професіонал, вільний від стереотипів, ефективний комунікатор, агент змін, успішний фахівець, людина-лідер, що може вести за собою, не лише любить свій
предмет, а й фахово його викладає формує знання та
навички, потрібні в сучасному світі.
- «Нова роль учителя» – він не лише єдиний наставник та джерело знань, а насамперед – коуч, модератор, ментор, новатор, супервізор, тьютор, фасилітатор в індивідуальній освітній траєкторії дитини: коуч
– той, хто допомагає досягти життєвої або професійної
мети. Він сприймає людину такою, якою вона є насправді, а не оцінює її; модератор – людина, яка проводить соціологічні дослідження, ведучий фокус-групи, адміністратор форуму, чату, соціальної мережі в
Інтернеті, той хто налагоджує комунікативну взаємодію у класі, організує рефлексію, проектує наступні
кроки в освіті; ментор – досвідчений і надійний товариш, порадник, наставник) – той, що є наставником;
новатор – педагог, який приносить в інтелектуальну
освітню діяльність нові ідеї; супервізор – фахівець із
високим рівнем кваліфікації та успішним досвідом роботи, який здійснює свою діяльність із метою професійної підтримки та професійного розвитку педагогічних працівників, тренерів і тренерів-педагогів, сприяє
налагодженню партнерства між усіма учасниками
освітнього процесу в умовах реформування системи
освіти, впровадження Концепції Нової української
школи; тьютор – той, що індивідуально працює з
інтересом дитини – виявляє освітні запити, проектує
освітню діяльність, організує рефлексію, проектує
наступні кроки в освіті; фасилітатор – підтримує
дитину в її навчальній діяльності через педагогічну
взаємодію, допомагає, надихає [8].
Методики-новотвори, що полегшують засвоєння
знань і роблять навчальний процес
цікавим і захоплюючим
- «BYOD» (принеси свій пристрій) – можливість
використання на уроці власних пристроїв, дозволяє
вчитись у будь-який час і де завгодно Більше не потрібно шукати комп’ютер, маючи власний пристрій,
можна негайно приступити до навчання.
- «E-LEARNING» (електронне навчання, навчання у мережі, онлайн-навчання) – в основу такого навчання покладено відкритість освітніх ресурсів,
децентралізація навчальної діяльності та використання інформаційних технологій таке навчання спонукає
суспільство до освіти та самоосвіти.
- «OER» (Open Educational Resources – відкриті освітні ресурси) – цифрові навчальні матеріали,
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що викладаються для публічного доступу, як-от: підручники, конспекти лекцій, різноманітні відеокурси,
навчальні журнали, публікації тощо. Сам факт подання власних матеріалів для публічного доступу – значний крок у розвитку як для окремої людини, так і
закладу освіти.
- «STEM-освіта» (з англійської – Science (Наука); Technology (Технології); Engineering (Інженерія);
Math (Математика)) – процес формування та розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей дітей,
коли дисципліни вивчаються не окремо, а в комплексі; важливим є практичне застосування знань, коли
діти вчаться реалізовувати вивчене на практиці.
- «Активне навчання» – передбачає практичне
застосування навичок отриманих в процесі навчально-пізнавальної діяльності (у формі ігор, тренінгів,
проведення різноманітних досліджень, створення колективних проектів).
- «Воркшоп» – колективний навчальний захід,
учасники якого отримують нові знання та навички в
процесі динамічної групової роботи.
- «Ігрове навчання» – навчання з використанням
різноманітних ігор (комп’ютерних, рольових, ділових рухливих, настільних тощо).
- «Квест» – ігрова технологія, при реалізації якої
відбувається процес виконання учнями навчальних,
пошуково-пізнавальних, проблемних завдань відповідно до ігрового задуму/сюжету, коли діти добирають та впорядковують інформацію, виконують
дослідницьку, самостійну роботу, що сприяє систематизації та узагальненню вивченого матеріалу. Серед різновидів: веб-квести, бібліотечні квести, медіаквести, квести-змагання та ін.
- «Кейс-уроки» (кейс-стаді) – навчальний матеріал, структурований за особливим алгоритмом.
Заняття складається із 6-ти або 10-ти розгорток, які
об’єднані головною темою кейса. Моделі кейса розробляють на основі життєвих ситуацій. Кейс-уроки
дають учням можливість самостійно організовувати
процес засвоєння матеріалу, мотивують до роботи,
зокрема і групової, з різними джерелами інформації.
- «Метод асоціативних символів» – це кодова
мова жестів, рухів, міміки, уявлень і асоціацій, максимально наближена до реальності.
- «Перевернутий клас» – концепція «перевернутого класу» передбачає навчання «навпаки»: зазвичай у школі слухають учителя, а вдома виконують
завдання; у цій концепції учні вдома ознайомлюються із навчальним матеріалом, а в школі працюють над
завданнями та беруть участь в обговоренні.
- «Проблемно орієнтоване навчання» – знання
здобуваються учнями завдяки вирішенню реальних
життєвих ситуацій на основі використання достовірних джерел і колективних обговорень; учитель виступає у ролі наставника-консультанта.
- «Проектне навчання» – використовується не
лише для побудови проектів, а й для побудови ситуацій, що стимулюють дослідницький і творчий дух
учнів. При цьому учитель виступає у ролі наукового
керівника.
- «Цифрове суспільство» – можливість брати
участь в онлайн-співтовариствах. Сьогодні ми всі є
учасниками онлайн-співтовариства, яке поступово
перетворюється на повноцінне глобальне співтовариство [2, с. 72–77].
Представлені нами новотвори, насамперед «нова
українська школа», «нове освітнє середовище»,

«дитиноцентризм», «наскрізні компетентності», «педагогіка партнерства», «учитель нового покоління»
та інші, не лише осучаснюють, збагачують, модернізують український освітній простір, дають назви новим явищам, що виникають сьогодні в освіті, а й доводять, що сучасна українська освіта невіддільна від
змін у системі «культура – суспільство – нація». Ще
вчора нові, сьогодні вони стають загальновживаними
і вже, як не дивно, ні в кого не викликають запитань
щодо свого потрактування, не «ріжуть вухо», а навпаки – навіть викликають певний захват.
Аргументованою взаємозумовленістю змін цих
елементів є мова в її пізнавальних і цивілізаційних
параметрах – мова як мисленнєва форма, мова як інтелектуальна сутність, мова як функція і трансформація свідомості, мова як субстанція культури [10].
Висновки. Мова, безперечно, є чітким відображенням нашого життя, яке, змінюючись, відповідно
збагачує і нашу мову значною кількістю новотворів.
У нашому дослідженні ми спробували простежити
вплив на появу неологізмів сучасних модернізаційних процесів у вітчизняній освіті. Представлений у
дослідженні матеріал дає підстави зробити висновок
про те, що зміни в освіті, зокрема прийняття Концепції «Нова українська школа», спричинили появу в
освітньому середовищі значної кількості неологізмів,
невідомих до цього не лише освітянам, а й пересічному українцеві, однак таких, які вільно увійшли у
лексикон не лише педагогів, а й здобувачів освіти.
Деякі із них не приживуться в нашій мові, застаріють
і безслідно зникнуть, а деякі, навпаки, увійдуть до сучасних словників української мови, живої розмовної
мови, довівши, що мають право на існування.
Насамкінець хочеться зауважити словами сучасного українського лексикографа Тараса Берези: «Те,
що ми не знаємо деяких українських слів та висловів
у рідній мові, ще не означає, що їх у ній немає» [1].
Тобто, виникнення новотворів, появу яких зумовили
сучасні модернізаційні процеси в освіті, робить Україну впізнаваною у європейському освітньому просторі, доводить, що вона впевнено крокує у майбутнє,
а його, як відомо, творять лише активні та освічені
особистості.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДОБУТТЯ
ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ
В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇН БАЛТІЇ

The article is devoted to the theoretical coverage
of the methodological tendencies of the development
of higher education. The influence of globalization and
internationalization of society on the development of
higher foreign education is analyzed. The cognitive, developmental and educational aspects of foreign education in higher schools are characterized.
The article analyzes the development of modern high
education in Baltic countries under the influence of the
integration and global processes of the late XX th to the

beginning of the XXI century. The theoretical approaches
to the formation of content of foreign language education in Estonia, Lithuania and Latvia are analyzed. The
role of foreign language education at the present stage
of functioning of higher education in Baltic countries
is revealed. The focus is on the educational objectives
of the role of motivation and the need to study and
possess more than one foreign language by students
is highlighted.
It is proved that the Baltic countries laws contribute
to plurilingualism, since the citizens of Estonia, Lithuania and Latvia are multilingual – two thirds of the population are able to speak at least two foreign languages,
which is several times higher than the average of the European Union.
The article states that the Baltic countries are
guided by the European Recommendations on Language Education: studying, teaching, evaluating the
principles outlined in this document and the levels of
language proficiency defined by the Council of Europe.
The Estonian Lithuanian and Latvian foreign language
strategy aims to promote the continuity of teaching and
learning foreign languages, as well as the definition and
assessment of language skills. Among the many strategic goals, the above issues are priorities in higher
education.
Key words: foreign language education, higher education institutions, language, professional foreign language education, multilingualism.
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У статті розкрито особливості здобуття іншомовної освіти в закладах вищої освіти країн Балтії,
зокрема Естонії, Литві, Латвії. Окреслено розвиток
іншомовної освіти в цих країнах під впливом сучасних
інтеграційних та глобалізаційних процесів.
Ключові слова: іншомовна освіта, заклади вищої
освіти, іноземна мова, професійна іншомовна освіта, багатомовність.
В статье раскрыты особенности получения
иноязычного образования в учреждениях высшего
образования стран Балтии, в частности Эстонии,
Литве, Латвии. Определено развитие иноязычного
образования в этих странах под влиянием современных интеграционных и глобализационных процессов.
Ключевые слова: иноязычное образование, высшие учебные заведения, иностранный язык, профессиональное иноязычное образование, многоязычие.
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Постановка проблеми. Кінець ХХ – початок
ХХІ століть характеризується стрімким зростанням
кількості країн (із 27 до 47), що входять до Європейського Союзу. Незважаючи на те, що вони мають
різний ступінь соціально-економічного розвитку,
сформованості демократичних прав і свобод, кожна
із них демонструє прагнення до міжнаціональної й
міжкультурної взаємодії, а також багатомовного спілкування, яке, як відомо, дозволяє будь-кому вільно
проживати у багатонаціональній Європі.
Освіта та освітній процес – невід’ємна складова
будь-якого суспільства чи держави загалом та окремо взятої особистості зокрема; це ніщо інше, як «невід’ємний супутник людства», який спонукає до еволюційного розвитку, технічного прогресу, підкорення
нових світових вершин.
Одним з актуальних питань освітньої сфери сьогодення є іншомовна освіта. Зокрема, саме з нею
пов’язують успішну життєдіяльність особистості у
європейському полікультурному і мультилінгвальному суспільстві, вважають засобом формування потреби особистості бути соціально-мобільною, вільно
почуватися в інформаційному та комунікаційному
просторі [6, c. 237].
Ураховуючи вищезазначене, можемо стверджувати, що суспільною необхідністю для країн Європи є
сьогодні створення ефективної системи іншомовної
освіти, що передбачає реформування й оновлення
традиційної системи та її підходів до навчання на
всіх рівнях. Країни Балтії, зокрема Естонія, Литва,
Латвія, не є винятком, адже швидко й продуктивно
рухаються в обраному напрямі.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Питанням реформування вищої школи, впровадження
інновацій в іншомовну підготовку студентів закладів вищої освіти країн Європейського Союзу, зокрема й Балтії, присвячено роботи низки вітчизняних
(К. Балабанов [1], М. Кушнарьовата О. Грищенко [2],
О. Першукова [3], С. Сисоєва та Т. Кристопчук [4],
М. Тадеєва [6], Ю. Талалай [7] та ін.) і зарубіжних
(Бра Бейлі, Мартін Хоуп [7] та ін.) науковців.
Порівняльно-педагогічні дослідження в цьому
напрямі проводили М. Євтух, О. Матвієнко, А. Максименко, В. Кемінь, С. Гончаренко, В. Безпалько,
І. Малафіїк, Т. Десятов та ін.
Аналіз досягнень сучасної вітчизняної та зарубіжної педагогіки, філософських, лінгво-психологічних, культурологічних та методичних аспектів
розвитку сучасної іншомовної освіти в закладах
вищої освіти (далі – ЗВО) країн Балтії дає підстави
стверджувати, що цілісного історико-педагогічного
дослідження, в якому було б представлено загальнонаціональні особливості іншомовної вищої освіти
означених країн, на сьогодні немає, що й спонукало
нас до написання означеної статті.
Мета статті – охарактеризувати основні напрями розвитку сучасної іншомовної освіти, а також
особливості її здобуття в закладах вищої освіти країн
Балтії, зокрема в Естонії, Литві, Латвії.
Виклад основного матеріалу. Як відомо, мешканці країнах Балтії можуть сьогодні вільно переміщатися просторами Європейського Союзу. Естонці,
литовці, латвійці вільно мігрують Європою у пошуках
роботи, кращого життя або ж з метою здобуття освіти.
У зв’язку з цим виникає запитання: «Як їм це вдається?». Відповідь проста – інтеграція іншомовної освіти
на всіх рівнях дозволяє долати мовні бар’єри, які зазвичай є основною причиною непорозуміння людей.

Саме іншомовна освіта, яка в цих країнах відзначається високим рівнем розвитку та інтеграцією в усі
сфери життя, дає можливість випускникам естонських,
литовських та латвійських вишів не лише вільно спілкуватися, а й працювати відповідно до профілю в інших
країнах, демонструючи при цьому неабиякий професіоналізм. Навчальні програми у ЗВО цих країн створені
таким чином, щоб задовольнити потреби у підготовці
висококваліфікованого фахівця, який вільно володіє
кількома мовами у вузькоспецифічному напрямі.
Розглянемо особливості іншомовної вищої освіти у країнах Балтії більш детальніше.
Естонія – невелика держава, розташована на
Півночі Європи, що входить до складу країн ЄС. Із
часу становлення Естонської Республіки мовне питання в країні було одним із найскладніших і найболючіших. Спочатку (до 1800 р.) державною мовою
була німецька, а після входження Естонії до складу
Російської імперії – російська. У 1920 р. державною
мовою стала естонська [8, с. 98].
Особливістю навчання у ЗВО Естонії є те, що питання мовної політики будь-якого вишу вирішується на рівні Міністерства освіти і науки. Враховуючи
той момент, що до початку навчання у закладі вищої
освіти школярі вивчають три іноземних мови (перша – починаючи з третього класу, друга – в середніх
класах, третя – в 10 класі), питання іншомовної освіти вирішується дещо нетрадиційно для нас. Для професійної та вищої освіти основною мовою навчання
є естонська, однак є окремі групи здобувачів освіти,
які можуть навчатися російською або англійською мовами. Такий підхід до навчання можливий у зв’язку з
тим, що в шкільній освіті найбільш популярною, тобто
першою іноземною, є саме англійська мова, другою –
російська, а третьою – німецька і французька. Однак,
навіть якщо учні вивчають англійську чи російську
мови, обов’язковою все ж залишається естонська, на
вивчення якої відводиться найбільша кількість годин,
що визначається навчальними програмами.
Якщо ж студент навчається естонською, то питання іншомовної освіти набуває для нього нового
спрямування, що вирішується радою університету.
Як правило, вивчається основний курс іноземної
мови, мета якого – вдосконалення навичок читання,
говоріння, письма, а також освоюється курс професійної іноземної мови. Студенти не просто вчаться
розмовляти англійською, російською, німецькою,
французькою, італійською, шведською, фінською мовами, а й паралельно іноземною мовою викладаються профільні дисципліни.
При цьому роботу з розвитку професійних стандартів та необхідний рівень володіння естонською й
іноземними мовами для опанування певної професії
координує Естонський орган кваліфікації.
Закінчуючи навчальний курс, студенти складають іспит на знання іноземної мови на трьох рівнях:
початковому (загальному), професійному, вузькоспецифічному. Таким чином, освітня політика держави
спрямована передусім на те, щоб готувати фахівців,
які вільно володітимуть кількома мовами (як на рівні
користувача, так і на рівні професіонала), а в майбутньому зможуть переміщатися країнами ЄС, не відчуваючи при цьому мовного дискомфорту.
Крім того, за бажанням здобувачів освіти,
мовна політика Естонії на високому рівні забезпечує знання не однієї, а кількох іноземних мов.
Якщо студент виявляє бажання, він може освоювати одночасно дві чи навіть три іноземні мови.
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Для цього впроваджуються факультативні курси, навчання за індивідуальним графіком тощо [5, с. 3].
Нині Державний освітній стандарт вищої освіти
Естонської Республіки спрямований на те, щоб заохочувати студентів до вивчення більше ніж однієї
іноземної мови. З цією метою для підтримки освітніх стратегій на телебаченні використовують субтитрування програм, фільмів, що сприяє вивченню
іноземних мов з дитинства, однак досягти вільного
професійного спілкування іноземною мовою можливо лише, навчаючись у ЗВО.
Латвія – центральна із Прибалтійських країн,
населення якої складає всього 2 млн жителів. Особливістю країни є те, що майже чверть її населення
має російське коріння, а як наслідок – більшість людей вільно володіє трьома мовами: латиською, англійською, російською.
Іншомовна освіта в країні впроваджується на
всіх етапах навчальної діяльності, однак саме у закладах вищої освіти вона набуває нового, яскравого
забарвлення. На відміну від Естонії, в Латвії питання
пріоритетності мови поставлено не так гостро. Це передусім зумовлено тим, що, починаючи ще з дитячого садка, всі латвійці вивчають як мінімум дві мови.
При цьому у ЗВО студенти мають можливість самостійно обирати мови, які є для них пріоритетними та
вивчати їх упродовж усього періоду навчання [4].
У більшості закладів вищої освіти Латвії навчання здійснюється латиською мовою, однак якщо
студент нею не володіє, це не є великою проблемою.
На першому курсі студентам для вивчення пропонується латиська, російська чи англійська мови (на вибір). Однак варто пам’ятати: якщо студент прибув на
навчання до Латвії з іншої країни, це не є приводом
для навчання тією мовою, яка йому зручна. Тобто,
він зобов’язаний за 2–4 навчальних семестри освоїти
латиську мову, відвідуючи навчальні факультативні
курси, адже з кожним навчальним семестром проходить поступова інтеграція і перехід до державної
мови навчання. Так, на першому курсі дозволяється
навчання російською або англійською, на другому –
додаються курси, викладання яких здійснюється виключно латиською, і з кожним семестром їх стає все
більше. Якщо студент має латиське коріння і навчається латиською мовою, здобуття іншомовної освіти
проходить за дещо іншим спрямуванням.
Таким чином, пріоритетною для вивчення в країні є англійська мова, на другому місці – російська, на
третьому – фінська. Починаючи із дитячого садка, в
дітей формують навички усного іноземного мовлення. У ЗВО іноземною мовою передбачено вивчення
окремих курсів, тобто студенти складають іспити
тією мовою, якою здійснюється навчання з даної дисципліни [9].
Для підготовки висококваліфікованих фахівців
вузького профілю (саме на це спрямована вища освіта в Латвії) на останніх курсах навчання передбачено викладання дисциплін профільного рівня (фізика,
хімія тощо) кількома мовами одночасно, наприклад,
англійською, латиською, російською. За бажанням,
можна також обрати французьку, італійську, фінську
та інші мови.
Такий підхід до іншомовної освіти дозволяє випускникам латвійських ЗВО вільно переміщатися територією Європи, працювати практично у будь-якій
країні, враховуючи свій профіль [3, с. 92].
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Литва – третя країна, що входить до складу країн
Балтії. Вона розташована на перетині Східної та Західної Європи. Враховуючи історичне минуле й особливості географічного розташування, корінні мешканці Литви вільно володіють кількома мовами, як на
рівні говоріння, так і письма.
Програми вивчення іноземних мов визначаються
Міністерством освіти і науки Литви на всіх її рівнях.
Як правило, першою іноземною мовою є російська
– саме її вивчають діти в дитячих садках, а також у
молодшій, середній та старшій ланках школи.
Особливістю вищої освіти у Литві є те, що на початку навчання студентам, як правило, пропонують
перелік іноземних мов, однак, що важливо, кожен заклад має право вибору однієї обов’язкової іноземної
мови, яку будуть вивчати всі без винятку студенти.
Так, у Вільнюському університеті обов’язковою дисципліною для всіх студентів філологічного факультету є латина. Крім того, серед студентів-філологів усе
більшої популярності набувають подвійні профілі,
наприклад, англійська та французька філологія, російська та англійська тощо [5] .
Іноземна мова у ЗВО викладається лише у перші
роки навчання й передбачає вдосконалення загальних навичок усного та писемного мовлення, перекладу, але не спрямована на формування професійного
рівня спілкування. Кожен студент має право на вибір
мови, яку він вивчатиме (зазвичай обирають ту мову,
яка вивчалася у дитсадку та в школі).
Для студентів, які прибувають на навчання з-за
закордону, розроблені спеціальні програми, за якими
їм дозволяється впродовж першого року навчатися
англійською або російською мовами. Перевагою цих
програм є їх ефективність, а недоліком – те, що лише
окремі заклади вищої освіти впроваджують таку форму навчання [2].
Загалом питання інтеграції іншомовної освіти у
ЗВО Литви недостатньо висвітлене, адже власна мовна політика кожного закладу не дозволяє провести
повноцінного аналізу, а отже, зробити узагальнюючі
висновки.
Висновки. Таким чином, проаналізувавши особливості здобуття іншомовної освіти у ЗВО країн
Балтії, зокрема Латвії, Литві та Естонії, можемо зробити висновок, що нормативно-правова та законодавча база кожної із них забезпечує якісне здобуття освіти її громадянами. При цьому найбільш популярними
серед іноземних мов є англійська та російська.
У Латвії та Естонії, завдяки ефективному впровадженню спецкурсів і факультативів іноземними мовами, викладанню вузькоспецифічних і професійно
спрямованих дисциплін кількома іноземними мовами, відзначається високий рівень оволодіння здобувачів освіти іноземними мовами, а як наслідок – випускники цих ЗВО професійно володіють не однією,
а кількома іноземними мовами. Щодо випускників
ЗВО Литви, то вони здобувають навички іншомовного мовлення та вільного спілкування, однак такі
навички зазвичай формуються в школі. Освоєння
професійного рівня іншомовної освіти у країні є необов’язковим, тобто за бажанням студента.
Подальші наші дослідження плануємо спрямувати на аналіз особливостей упровадження іноземної
мови в шкільну освіту країн Балтії, а також на характеристику методів та структури викладання іноземної мови на різних етапах її навчання.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОГО МИСЛЕННЯ
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ
З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ
НАОЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
У статті окреслено проблеми формування та
розвитку системного мислення в суб’єктів пізнання
в процесі вивчення історії України. Представлено
основні характеристики системного мислення як
цілісного процесу, спрямованого на формування єдиної картини світу. Наведено приклади застосування
авторських наочних засобів навчання, завдяки яким
історичний процес представлено як єдину систему з
притаманними їй закономірностями.
Ключові слова: система, системне мислення, наочні засоби навчання, історія України.
В статье обозначены проблемы формирования
и развития системного мышления у субъектов познания в процессе изучения истории Украины. Представлены основные характеристики системного
мышления как целостного процесса, направленного
на формирование единой картины мира. Приведены
примеры применения авторских наглядных средств
обучения, благодаря которым исторический процесс
представлен как единая система, которой присущи
закономерности.
Ключевые слова: система, системное мышление, наглядные средства обучения, история Украины.
In the article the peculiarities of the use of visual
aids in the lessons of history of Ukraine with the purpose of formation and development of students of system
thinking are analyzed.
A system is a category that means an entity organized as a whole, where the bonding energy between
the elements of this object exceeds the energy of their
bonding with the elements of other objects.
In the process of system thinking, the subject views
the object of study as a system, distinguishing in it
properties, relationships, laws, and more. System thinking allows to synthesize individual factual knowledge,
phenomena, objects, processes, own experience into a
single holistic vision of the world.
The question arises about directions and methods of
formation of system thinking in the educational process.
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Based on our own pedagogical experience in teaching
history in college, we can argue that the prevailing discrete, fragmented historical thinking in the young students. First of all, this, in our opinion, is an acute problem in studying the history of Ukraine.
One way to overcome this problem is to use visual
aids in the educational process.
The use of clarity is one of the key principles of the
pedagogical process. To teach the disciplines of the humanities cycle, the use of visual visual materials is essential. This is based both on the specifics of the training
material and on the peculiarities of human perception:
vision is the main way of obtaining information.
We made an attempt to visualize all the educational
material on the history of Ukraine as a single system.
During the work of creating a visual reflection of the
course «History of Ukraine» as a system for the purpose
of forming systemic thinking among students, we have
structured the corresponding educational material.
Using such systematic visual material allows you to
expand the range of educational activities in the classroom, offer tasks to determine the parallels between different periods, analyze the impact of events over a period
of time, identify certain trends in individual periods, generalize their own understanding of the historical process
and more.
Key words: system, systemic thinking, visual aids,
history of Ukraine.
Постановка проблеми. Поняття «система» є одним із ключових у нашому житті. Зокрема, людина
не лише є трирівневою системою, з притаманними
їй соматичним, психічним та духовним рівнями, а й
складовою інших систем. Таким чином, суб’єкт розуміє середовище як ціле, що складається з певних частин. Зважаючи на це, кожен компонент системи є іншою системою, яка не лише є підсистемою стосовно
першої, а й надсистемою для інших своїх компонентів. Отже, формування в молоді системного підходу
як одного з методів мислення можемо розглядати як
одне з пріоритетних завдань сучасної освіти.
© Сердюк Т., 2019
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Аналіз наукових досліджень і публікацій.
Сьогодні серед української педагогічної спільноти
точаться жваві дискусії щодо проблеми системного
підходу в освіті, якій низка вчених (В. Бондар, С. Гончаренко, І. Малафіїк, Є. Павлютенков, В. Приходько, Т. Сорочан Ю. Шабанова та ін.) присвятила свої
наукові розвідки. Питання формування та розвитку
системного мислення розкрито в працях Л. Шрагіної,
О. Яковенко, Дж. О᾽Коннора, О. Решетової, І. Макдермотта, Ф. Капри, Н. Навоєвої та ін.
Однак варто зауважити, що в сучасній науково-методичні літературі недостатньо уваги приділяється
практичним методам і прийомам, спрямованим на
формування системного мислення у процесі викладання навчальних дисциплін, зокрема й історії України, що й послужило написанню нами даної статті.
Мета статті – на конкретних прикладах продемонструвати ефективність застосування наочних засобів навчання з метою формування системного мислення на заняттях з історії України.
Виклад основного матеріалу. Система – це
категорія, під якою розуміємо цілісний об’єкт, де
енергія зв’язків між елементами даного об’єкта
значно перевищує енергію їх зв’язків з елементами
інших об’єктів. У численних трактуваннях термінів
«системність» та «система» можемо виокремити
два підходи, а саме:
1. Системність інтегрується як фундаментальна
властивість об’єктів пізнання. Зважаючи на це, завданням системного дослідження є вивчення специфічно
системних властивостей об’єкта, зокрема виокремлення в ньому певних елементів, зв’язків, структур тощо.
За такого підходу система розглядається як об’єкт,
якому притаманні певні закономірності.
2. Система (із грецьк. еπιστήμη (епісте) – знання)
розглядається як епістемологічний продукт, який хоч
і позбавлений конкретного природного змісту, проте
задає специфічний спосіб організації знання та мислення.
Основними змістовими ознаками системи є такі,
що характеризують:
- внутрішній стан системи (основні складові, відношення, властивості та канали зв’язку, особливості
побудови та ін.);
- специфічні системні властивості (ізоляція, взаємодія, інтеграція, диференціація, централізація,
децентралізація, цілісність, стабільність, зворотний
зв’язок, регуляція, управління, конкуренція та ін.);
- поведінку системи (середовище, діяльність,
особливості функціонування, зміни, адаптація, розвиток (простий і структурний), еволюція, генезис,
цілеспрямованість та ін.) [4, с. 115].
Розуміючи оточуючу реальність як ієрархію
систем, усвідомлюємо, що прагнення суб’єкта її
зрозуміти вимагає системного мислення як цілісної
складової, що ґрунтується на врахуванні зв’язків
між різними елементами системи та розумінні значущості цих зв’язків. До загальних прийомів активізації системного мислення відносять:
- узагальнення – вирішення більш глобальної
проблеми, до складу якої входить похідна;
- деталізацію – звернення уваги на «дрібниці»,
певні складові проблеми;
- пошук аналогій – аналіз проблеми з різних сторін,
знаходження правильного рішення, посилаючись на
певні аналогії, наявні в різних галузях знань [6, с. 56].

У процесі системного мислення суб’єкт розглядає об’єкт дослідження як систему, виокремлюючи в
ньому властивості, відносини, закони тощо. Системне мислення дозволяє суб’єкту встановлювати взаємозв’язки між елементами, виявляти закономірності
процесів, що відбуваються в системі, їх взаємодію,
прогнозувати їх розвиток, вбачати цілісність у взаємодії елементів. Об’єкт дослідження при цьому розглядається як складне утворення, специфіка якого
визначається не так елементами, як характером відношень і зв’язків між ними.
Зауважимо, що головна особливість системних
зв’язків – здатність упорядкувати будь-які розрізнені
частини в одне ціле, тобто наявність певної структури як внутрішньої впорядкованості, організованості
системи. Оскільки внаслідок впливу на будь-який
(навіть незначний) елемент системи змінюється вся
система загалом, системне мислення дає змогу виявляти зворотні зв’язки (навіть інколи відтерміновані в
часі), що є результатом очікуваних змін.
Вивчення та аналіз низки систем допомагає розглянути об’єкт дослідження з різних сторін, на різних
рівнях, моделюючи таким чином різні підходи щодо
сприйняття реальності, що в кінцевому підсумку
призводить до здатності здобувачів освіти створювати власні ментальні моделі, виходячи за межі особистих та суспільних стереотипів.
Таким чином, системне мислення дає змогу синтезувати окремі фактичні знання, явища, предмети,
процеси, власний досвід в єдине цілісне бачення
світу як інструмент упорядкування окремих результатів навчально-пізнавальної діяльності в ієрархізовану структуру з визначенням типів зв’язків та взаємовпливів. Здобувачі освіти заповнюють порожні
комірки у матриці власного світогляду новими смислами з різних сфер людської культури, пов’язуючи їх
з уже відомими їм типами діяльності. Таким чином,
завдяки системному мисленню, замість хаотичного
накопичення знань та вмінь із різних навчальних дисциплін, відбувається взаємопроникнення навчального матеріалу з різних дисциплін, створюються
передумови для успішної діяльності на міждисциплінарних стиках [3, с. 36].
На підставі власного педагогічного досвіду викладання історії в Мелітопольському промисловоекономічному коледжі можемо стверджувати про переважання в сучасних молодих людей дискретного
й фрагментарного історичного мислення. Зокрема,
студенти у більшості випадків демонструють слабке
розуміння цілісності, системності історичного процесу, єдності економічних, політичних, соціальних
відносин, причино-наслідкових зв’язків між різними
подіями, а більшість із них, на жаль, неспроможні на
підставі знань про окремі історичні події, діяльність
історичних постатей, розвиток регіонів сформувати
уявлення про єдиний історичний простір. Саме це,
на нашу думку, є неабиякою проблемою у вивченні історії України, вирішення якої вбачаємо передусім у використанні на заняттях наочних засобів
навчання.
На власному прикладі переконалися, що використання наочності є одним із найважливіших дидактичних принципів, важливим компонентом формування
інтересу до навчальної діяльності, коли більшість
інформації студенти отримують через споглядання.
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У педагогіці розрізняють візуальну, аудіальну, кінестетичну наочність. При цьому візуальна наочність поділяється на образну (натуральні об’єкти, об’ємні, образотворчі (фото, малюнки), графічні (креслення, графіки) й
умовні) та необразну (схеми, таблиці, формули тощо).
Застосування наочних засобів навчання дає змогу
залучити до сприйняття та переробки інформації максимальну кількість органів чуття, що в кінцевому підсумку призводить до більш глибокого осмислення та кращого засвоєння навчального матеріалу. Так, наочність
дозволяє створити в суб’єкта пізнання цілісний образ
об’єкта, що вивчається. При цьому особлива роль відведена пам’яті, увазі та мисленню. Як наслідок – суб’єкт
включається до активного пошуку: висуває гіпотези,
перевіряє їх на достовірність, розрізняє предмети та
явища, осмислює створюваний образ [2, с. 262–263].
Крім того, використання в освітньому процесі наочних
матеріалів допомагає ґрунтовно аналізувати матеріал, засвоювати хронологію та поняття, встановлювати
причинно-наслідкові зв’язки, доводити правильність
суджень та робити відповідні висновки [5, с. 375].

Аналіз наукової та методичної літератури засвідчує, що увага науковців передусім зосереджується на
реалізації принципу наочності при викладанні певних складових навчального матеріалу, як-от: окремих
фактів, явищ, подій тощо. Проте, ставлячи за мету
формування в суб’єктів пізнання системного мислення, варто пам’ятати про принцип системності й у
ході використання наочних засобів навчання. Зокрема, нами було зроблено спробу наочно представити
увесь навчальний матеріал з курсу «Історія України»
як єдину систему.
Із метою формування в студентів системного
мислення відповідний навчальний матеріал було
структуровано, а саме: виокремлено основні етапи
історичного розвитку України; окреслено визначні
події та дати; визначено видатних історичних діячів;
розроблено граф-схеми для ілюстрації конкретних історичних процесів; підібрано відповідні цитати з історичних джерел, що характеризують певні історичні
події, картини, портрети, світлини, карти зображення
творів мистецтва, архітектури тощо (див. рис. 1, 2).

Рис. 1. Приклад наочного представлення навчального матеріалу з курсу «Історія України» як єдиної системи.
Тема «Польсько-литовська експансія. Утворення Речі Посполитої»

Рис. 2. Приклад наочного представлення навчального матеріалу з курсу «Історія України» як єдиної системи.
Тема «Українські землі на початку ХХ століття»
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Представлений вище наочний матеріал було розташовано в хронологічній послідовності, зокрема зведено у п’ять настінних стендів загальною площею 7,5 м2.
Основна мета створення таких стендів:
- наочно продемонструвати логіку історичного
розвитку України, її етносів, державності, культури;
- окреслити вітчизняний історичний розвиток як
певну цілісну систему;
- сформувати в студентів усвідомлення себе як
складової історичного простору, носія певного історичного досвіду.
Використання даного матеріалу дає змогу розширити спектр навчальної діяльності, допомогти студентам у знаходженні певних тенденцій у розвитку
відповідних історичних періодів, встановленні причинно-наслідкових зв’язків, узагальненні власного
розуміння історичного процесу нашої держави тощо.
Висновки. Формування системного мислення в
сучасної молоді – одне з ключових завдань на етапі
реформування вітчизняної освіти. Особливо актуальним воно є в ході викладання історії України як потужного фактора впливу на підростаючу особистість.
Застосування доречно підібраних та спеціально розроблених наочних засобів навчання, які ґрунтуються
на представленні навчального матеріалу як єдиної
системи, вважаємо неабияким ефективним інструментом у процесі інтелектуального та духовного становлення підростаючого покоління.
Подальші науково-методичні дослідження плануємо спрямувати на розробку комплексної методики
викладання історичних дисциплін, що сприятиме формуванню в суб’єктів пізнання системного мислення.
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ВПЛИВ РОДИННИХ ЦІННОСТЕЙ
НА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ
ТА МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК
МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
У статті означено основні родинні цінності
українського народу, розкрито їх вплив на формування
духовності та мовленнєвий розвиток молодшого
школяра. Запропоновано форми співпраці з родинами
щодо реалізації завдань Нової української школи.
Ключові слова: родинні цінності, традиції українського народу, духовність, мовленнєвий розвиток,
молодші школярі.
В статье очерчены основные семейные ценности
украинского народа, раскрыто их влияние на формирование духовности и речевое развитие младшего школьника. Предложены формы сотрудничества с семьями
по реализации задач Новой украинской школы.
Ключевые слова: семейные ценности, традиции
украинского народа, духовность, речевое развитие,
младшие школьники.
The problem of formation of spirituality and
high-quality person’s speech is actual at the present stage
of reforming education. The Ukrainian school faces challenges related with aggression and violence increasing
among children and young people, declining of morality,
weakening of family relationships,increasing of number of
single-parent families due to divorce, which is one of the
main reasons of declining the role of the parenting.
Therefore, it’s a high time to return to the origins of
spirituality as a family value of the Ukrainian people,
which have been defined and formed as a system of family traditions for centuries with the upbringing and child’s
development.
Besides, the article highlights the traditional family
values of the Ukrainian people, related to the attitude to
the children, upbringring them in an atmosphere of love,
attention, patience, taking care for her full intellectual
development, especially at a primary school age as at the
most favorable period of formation of worldview, spirituality and presonal speech development.
Throughout the models of folk wisdom (proverbs, beliefs, customs) as a means of folk pedagogy revealed the
considerable educational and speech potential of family
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values. Revival them families will help to solve today’s
family problems and problems of parental pedagogy,
forming family-school education on the basis of partnership and cooperation.
In the article proposed the various forms of interaction between the school and parents, based on family
values. Involvement of parents in the active participation
in the children’s school life, preparation and carrying
out of the activities, joining for searching and revivaling
of the family traditions, constant communication, which
encourages the school, creates a high motivation for
teaching younger students, it is the key to their further
progress towards mastering key competences.
Key words: family values, traditions of the Ukrainian
people, spirituality, speech development, younger students.
Постановка проблеми. Нині в сучасному світі
досить гостро стоїть проблема належного виховання
дітей та підлітків у сім’ї. Виклики сьогодення, пов’язані з процесами глобалізації (безробіття, посилена
міграція населення, послаблення родинних зв’язків
тощо) чинять негативний, а інколи й руйнівний вплив
на національні традиції, передусім родинні. Втрата
духовності, моральний і духовний занепад особистості ведуть до зростання злочинності серед підлітків
та молоді, жорстокості й агресії у стосунках між дітьми. Тому сьогодні на часі – повернення до витоків духовності українського народу – родинних цінностей,
які визначалися впродовж віків і складалися в систему традицій, яких дотримувалися в родині та передавали з покоління в покоління. Досконале їх вивчення
допоможе у розв’язанні сучасних сімейних проблем
і завдань батьківської педагогіки, формуванні національної системи родинно-шкільного виховання на
засадах партнерства, наукового прогнозування перспектив зміцнення сім’ї й піднесення її ролі у вихованні дітей та молоді.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Окремі
аспекти сімейного виховання, побудовані на принципах природовідповідності, культуровідповідності та
© Михасюк Т., 2019
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народності, досліджували та втілювали в життя українські педагоги і філософи П. Беринда, Г. Галятовський,
О. Духнович, А. Макаренко, С. Полоцький, Ф. Прокопович, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, Є. Славинецький, К. Ушинський та ін. У царині фольклорних,
народознавчих, національно-етнографічних витоків
та особливостей української родини, її звичаєвообрядової культури ґрунтовний матеріал напрацьовано
М. Грушевським, М. Дерлицею, Н. Загладою, М. Стельмаховичем, П. Чубинським та ін.
Історію розвитку українського родинного виховання, вплив виховних традицій на становлення особистості представлено в сучасних історико-педагогічних розвідках С. Бабишина, З. Болтарович, О. Вишневського, О. Любара, Т. Мацейків, В. Мосіяшенка,
В. Постового, Ю. Руденка, О. Семеног, Р. Скульського,
Є. Сявавко, П. Щербаня та ін. Різноманітні аспекти
проблеми виховання дітей та молоді на основі народних виховних традицій, зокрема й родинних, окреслено Т. Ільїною, Г. Кловак, Г. Майбородою, О. Маленицькою, Ю. Підборським, Л. Повалій, О. Семеног,
В. Страшним, Г. Сутріною, І. Таран, С. Ярмоленком та ін.
Мета статті – означити основні родинні цінності
українського народу, розкрити їх вплив на формування духовності та мовленнєвий розвиток молодшого
школяра, виховання побутової та мовленнєвої культури в родинах.
Виклад основного матеріалу. Виховання дітей
в Україні завжди відзначалося логічною стрункістю
і системністю. Традиційні уявлення про дитину як
суб’єкт виховання в народній педагогіці реалізувалися за особливої уваги й турботливого ставлення до
дітей, зокрема сиріт та прийомних дітей. При цьому
досить повно використовувалися різноманітні фактори виховання: природа, слово, праця, побут, звичаї,
традиції, мистецтво, релігія, спілкування, гра, особистий приклад.
Традиції дбайливого ставлення до дитини передбачають – терпляче пояснювати дитині, давати
докладні, зрозумілі відповіді на всі поставлені нею
запитання. Уживання грубих, лайливих, образливих слів стосовно дитини виключається, лихослів’я
дорослих у присутності дитини не допускається
(на відсутність лайливих слів власне українського
походження вказує, наприклад, М. Стельмахович,
називаючи ті, що побутують серед малокультурних
українців, запозиченими з інших мов) [8, с. 34]. При
цьому підлягають осуду ті батьки, які сваряться при
дітях. Сварки породжують потворність у взаєминах.
Підтвердження цьому – відоме українське прислів’я:
«Як батько кричить, то син гарчить, а як батько
лається, то син кусається».
В українській родині дітей повсякчас привчали
до культури мовлення: чемності, коректності у висловлюваннях, стриманості й зваженості, чіткості й
доступності. М. Стельмахович у зв’язку з цим зазначає: «…дитина п’яти-шести років без нагадування
має вміти вітатися і прощатися з усіма дорослими, говорити спокійно і лагідно, чемно вислуховувати дорослих і виконувати їхні вимоги, ввічливо звертатися
з проханням, поступатися місцем дорослим і меншим
за себе, говорити правду, відповідати за свою провину, а не звалювати її на іншого, виконувати посильні
трудові доручення. Якщо ж траплялося відхилення у
поведінці, то дитині тут же нагадували, як слід чинити в цьому випадку. Причому, потрібно було домогтися, щоб вихованець після натяку дорослого сам
пригадав і сказав, як правильно чинити» [9, с.127].

Отже, традиції раціонального користування словом
виховували пошану до думки іншої людини, правильність, виразність, ясність, точність, стислість,
доцільність мовлення, тобто виступали своєрідною
наукою й мистецтвом переконувальної комунікації.
Наведемо приклади народних прислів’їв, які підтверджують, яким має бути мовлення кожної людини, зокрема й дитини, а яке мовлення народ засуджує:
- змістовність – добре знати те, про що говориш («Повна бочка мовчить, а пуста гучить» – пусті
балачки – показник беззмістовного мовлення; «Говорили-балакали – сіли й заплакали» – беззмістовна
розмова не дає результату);
- логічність – послідовно, зв’язно висловлюватись, уміти почати і завершити висловлювання (про
непослідовне, нелогічне мовлення казали: «На городі
бузина, а в Києві дядько», «На осиці – кислиці, а на
вербі – груші», а про непов’язане логічно: «Сказав
таке, що купи не тримається»);
- точність – уміння обрати найбільш оптимальні
засоби (слова, словосполучення, речення, фразеологізми), які найточніше передають думку (Влучив у саме
око» – сказав, зробив точно, до ладу; «Сім раз відмір,
а один – відріж» – подумай, тоді кажи, роби; «Комар
носа не підточить» – зроблено, сказано бездоганно;
«Сказав, як відрізав» – сказано переконливо, точно; «Ні
в тин, ні в ворота» – сказано недоречно, невлучно);
- багатство мовних засобів – складова точності,
в різних ситуаціях передбачає вміння користуватися
різними мовними засобами, що найточніше передають
зміст висловлювання («Говорить, як по писаному»);
- ясність – комунікативно доцільно і доступно висловлюватися відповідно до ситуації, слухача,
адресата, без надмірних ускладнень (про недоліки
висловлювання: «Намололи сім міхів гречаної вовни
і всі неповні»);
- виразність – уміння використовувати інтонацію,
мовні факти, слова, емоційно забарвлені для яскравості й переконливості впливу на слухача (про невиразне, незрозуміле мовлення: «Торохтіла Солоха, як діжка з горохом», «Тринди-ринди, з маком борщ»);
- правильність – дотримання літературних норм
усного (орфоепічні) та писемного (граматичні, орфографічні, пунктуаційні) мовлення. Народна мудрість
щодо неправильного, недоречного усного мовлення:
«Ляпнув, як віл у калюжу», «Ото сказав: ні в тин,
ні в ворота»; неохайного письма: «Написав, як курка
лапою», «Писав писака, що не розбере й собака» та ін.
За давньою українською традицією сімейному та
родинному спілкуванню присвячувалися всі неділі та
народні свята. У дні, вільні від роботи, коли на другий план відходили щоденні турботи, люди дбали про
своє духовне збагачення, і це була відповідна філософія сімейного дозвілля. Діти під час такого спілкування зізнавалися батькам у всіх своїх провинах і просили пробачення за скоєне, за непослух і вередливість.
Про яку б провину не чули батьки, вони не мали права гримати на дітей, докоряти їм. Єдиною відповіддю
сину чи доньці було: «Хай тебе Бог простить» і поцілунок на знак примирення. Батьки також просили
пробачення у дітей за свої провини перед ними, і діти
великодушно прощали та цілували батька й неньку
[1, с.73–83]. Покарання застосовувалося лише для
того, щоб викликати в дитини розуміння провини й
відчуття сорому за поганий вчинок, прагнення ніколи
більше не повторювати цього. Це були зауваження,
осуд, докір, суворість голосу, обмеження окремих прав.
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Рідко використовували наказ, погрозу, а фізичне покарання вважалося неприпустимим, засуджувалося.
Щоденна спільна молитва батьків та дітей вважалася найкращим засобом розвитку духовності та
свідомості маленьких українців. Найпереконливішим
і найефективнішим аргументом у вихованні словом
була формула: «То гріх». Змалечку привчали дітей
молитися за батьків і всю родину. Виявом шанобливого ставлення до старших за віком було звертання
на «Ви». Вітаючись, діти мали вклонятися. У народній педагогіці такий послух і шана базувались на переконанні, що у суспільстві найбільшу повагу треба
виявляти до того, хто має більший життєвий досвід.
Наведемо приклади народної мудрості у ставленні до
батьків: «Шануй батька і неньку, буде тобі скрізь гладенько», «Все купиш – лише тата й мами ні», «Добрі
діти – батькам вінець, а злі діти – батькам кінець»,
«За маму і тата – тяжка розплата», «Вразливе слово
від дітей – гірш за болячку, бо не гоїться» та ін.
Традиції любові проявлялися у пестуванні дитини, лагідному ставленні до неї (пригорнути, поцілувати, пожартувати, похвалити), щоденному використанні у вихованні потішок, колискових, казок, забавлянок,
примовок тощо. Ще не знаючи слів, дитина вже відчувала ніжність і ласку матері, вчилася розуміти та
сприймати навколишній світ. Наведемо приклади пестливих звертань до дитини: зозулька, кровинка, крихітка, пташенятко, голубчик, ангелятко, ластівочка,
сонечко, непосидько, зайчик, рибонька, золотко, ходульчик, стрибунчик, пестунчик, щебетунчик; прислів’їв про любов батьків до дітей: «Всякій матері свої
діти милі», «Малі діточки, що ясні зірочки: і радують,
і світять у темну ніченьку», «У дитини заболить
пальчик, а в матері – серце», «Діти – як квіти, поливай – то ростимуть», «Сім синів годую, всім і щастя
готую», «Не доспи, не доїж, а дитину потіш!».
В основі традицій національного гумору – привітність, щирість, доброзичливість до співрозмовника, шляхетність. Вони розвивають емоційно-вольову
сферу людини, сприяють дружнім стосункам між
людьми, а також є громадським фільтром народної моралі. Фольклорні традиції у формі прислів’їв,
приказок, загадок, пісень відображають найсуттєвіші сторони суспільних і родинних взаємин людини. Словесні традиційні етикетні формули (вітання,
звертання, вибачення тощо) підтримують доброзичливу тональність мовлення, сприяють вивченню й
збереженню рідної мови, допомагають встановити
взаємини між людьми, демонструють повагу до людей, насамперед старшого покоління. Наведемо приклади прислів’їв та приказок, в яких бачимо вияв
поваги до старшого покоління: «Шануй старих, бо
й сам старий будеш», «Слухай старих людей, то
й чужого розуму наберешся, й свого не загубиш»,
«Старому та слабому годи завше, як малому»; усвідомлення своєї причетності до роду, своєї ролі у родині, важливість підтримання честі роду, недопустимість поведінки, яка ганьбить рід: «Дурному синові
і батьківську багатство не в поміч», «Син ходить
у жупані, а матір водить у лахмітті», «У лінивої
дочки брудні сорочки»; любові та поваги до матері,
батька, братів, сестер, дідуся, бабусі, родичів, сусідів: «Без матері і сонце не гріє», «У кого є ненька,
у того й голівка гладенька», «Який татко, таке й
дитятко», «Батько пазуху дере та діточкам дає»,
«Своя хата – своя стріха, свій батько – своя втіха»,
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«Яке дерево, такі в нього й квіточки, які батьки,
такі й діточки», «Хто бабу має – потіху знає», «Там
бабині руки, де онуки», «Поки діда-доти й хліба»,
«Не навчив батько – не навчить і дядько», «Дядько –
не батько, а тітка – не мати», «Поки рідня одвіда,
то сусіда пообіда», «Без брата проживеш, а без сусіда – ні»; піклування про дітей-сиріт, немічних, знедолених: «З хати по нитці – сироті свитина», «Чужа
ласка – сироті великдень»; пошани до свого роду,
усвідомлення важливості стосунків у родині: «Нашому роду нема переводу», «До свого роду хоч через
воду», «Найдорожчий клад, як у сім’ї лад», «Сім’я
міцна – горе плаче».
В українській родині завжди панував культ гостинності. У селах і досі живе звичай «шапкування» (зайшов
у хату – скинь шапку, посміхнись, привітайся: «Здрастуйте, у вашій хаті, на хліб-сіль багатій») 10, с. 148].
Наведемо приклади народної мудрості про культуру
спілкування (ввічливість, гостинність, вербальні та невербальні форми етикету, «шапкування», традиції добросусідства): «Чим багаті, тим і раді», «Люди добрі, тепла хата, є що їсти, є де спати, – хоч зимуй!»,
«Сідайте, хай ноги для дороги!», «Добрий сусід – найближча родина»; засудження непривітних, нечемних:
«Можна було б в гостях довше гуляти, та забули хліба взяти», «Посиділи в гостях на покуті знадвору»,
«Вітали, а за здоров’я не питали».
Традиції побратимства (посестринства) спонукають до служби, глибокої пошани до громади, вірності
обов’язку перед другом, рідною землею. Прикладом
чесних побратимів були козаки, що усвідомлюють
собою вищий тип українського національного характеру. В основі цих традицій – взаємна прихильність,
довір’я, відданість, товариська солідарність, духовна
близькість, щира співдружність.
Як зазначають дослідники, «родинно-побутова
культура посідає ключову роль у формуванні духовної культури. У її змісті відзеркалено норми стосунків у сім’ї, шанобливе ставлення до батьків, жінки
матері, дідуся, бабусі та ін., що сприяє збереженню
рідної мови, традицій, історії родоводу, забезпечує
духовну єдність поколінь, неперервність минулого,
сучасного і майбутнього нації» [7, с. 18].
У сучасних умовах можна спостерігати негативні
зміни в родинному житті, а отже, і в родинному вихованні. Нерідко діти залишаються у своєму навчанні
та відпочинку поза контролем батьків, які, на жаль,
більше уваги приділяють матеріальному, а не духовному. У такому вихованні майже не звертаються до
використання народних звичаїв, традицій та обрядів,
не виховується почуття співпереживання, душевна
чуйність, відчуття прекрасного, любов до матері, повага до старших, працелюбності, довірливість. Народознавчі знання, пов’язані з родинними традиціями,
сімейними оберегами, які повинні використовуватися
у родині сьогодні, не поширені серед молодих родин,
масове захоплення сучасними західними традиціями,
безпідставне засудження народних поглядів – неодноразові приклади сучасного родинного виховання.
Із практики роботи в початковій школі можемо стверджувати, що виховання учнів початкових
класів на родинних традиціях та цінностях українського народу відбувається переважно у процесі
проведення позакласних виховних заходів. Внаслідок чіткого визначення змісту, вибору форм і методів проведення позакласної роботи, врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів,
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така робота має значні можливості у розв’язанні проблем мовленнєвого розвитку молодших школярів, вихованні культури спілкування, формуванні духовності.
Найоптимальнішими формами взаємодії школи і
сім’ї у вихованні учнів початкових класів на родинних цінностях і традиціях українського народу є:
батьківські збори, лекції, диспути, вечори запитань
і відповідей, пресконференції, усні журнали, конференції з обміну досвідом родинного виховання,
читацькі конференції з питань обговорення проблеми родинного виховання, вечори сімейних традицій,
виставки сімейних реліквій, родинних альбомів, прикладної родинної творчості, кулінарних виробів, конкурси, зустрічі поколінь, родинні свята.
У позакласній діяльності формуються дружні
партнерські стосунки з родинами. Атмосфера спільного пошуку, пов’язаного із вивчення родоводу, спілкування, до якого заохочує школа, вчитель-класовод,
спільна участь у підготовці та проведенні свят, залучення батьків до гурткової роботи, майстеркласів
створює високу мотивацію навчання.
Свято Матері, свято Батька, свято Бабусі, свято Сім’ї тощо сприяють об’єднанню родин навколо
спільної мети – всебічного розвитку дитини. Засвоєння лексики через вивчення фольклору, колективне
виконання пісень, готування обрядових страв тощо
сприяє налагодженню контактів, дозволяє батькам
більше часу проводити з дітьми, погамувати своє
роздратування, поганий настрій і не виливати його на
дитину, яка з радістю більше часу проводить із батьками, бачить їх зацікавлене, прихильне ставлення до
себе.
Поради щодо родинного мовленнєвого виховання може дати вчитель, означивши правила спілкування з дітьми в родині, адже батьки молодших школярів
охоче прислухаються до слів першого вчителя. Просвітницька робота серед батьків – важливий напрям
діяльності вчителя.
Опрацьовані народознавчі джерела дають підставу стверджувати, що використання педагогіки дитинознавства, родинознавства (за М. Стельмаховичем)
у педагогічній співпраці з батьками допоможе відродити родинні традиції, пов’язані зі ставленням до дитини, постійним спілкуванням із нею, терплячістю,
лагідністю, любов’ю, викоріненням висловів, що
спонукають дитину до агресії, постійного очікування зла і лайки від дорослих, навіть найрідніших людей. Наприклад, сьогодні в побуті, на жаль, звичним
є грубе звернення батьків до своєї дитини, використання таких «висловів», як: «заткнись!», «не реви!»,
«закрий рот!», «замовкни!» тощо.
Дослідження та спостереження психологів, проведені, зокрема, серед дошкільників [6, с.10–11], дають невтішні результати: середній та низький рівень
усіх показників мовних та комунікативних навичок,
обмежений словниковий запас, неправильне вживання граматичних категорій роду, числа, відмінка
тощо, низькі фонетичні характеристики, відсутність
у мовленні розгорнутості, логічності, зв’язності
тощо. В одноманітності, однобічності мовних засобів відбивається постійна тривожність у спілкуванні
дорослих між собою та з дітьми: відсутні інтонації
радості, приємного здивування, доброзичливості,
захвату, зменшувально-пестливі суфікси, добрі та
ввічливі слова. Це руйнує довіру дитини до суб’єкта
спілкування, закріплюється у тривожному характері

очікувань дитиною дій оточуючих, а як наслідок –
дитина чекає на тиск, погрозу, небезпеку, агресію з
боку дорослого, навіть коли їй нічого не загрожує.
Отже, переконані, що використання в освітньому
процесі родинних цінностей та традицій, тісна співпраця з батьками, просвітницька робота сприятимуть
утвердженню дитиноцентризму, формуванню духовності, а також мовленнєвому розвитку молодших
школярів, збагаченню їхнього мовно-мовленнєвого
досвіду.
Висновки. Кожен учитель має у своєму доробку чимало можливостей застосування родинних цінностей, традицій, що спрямовані активно і плідно
формувати духовність, наскрізні вміння та ключову
компетентність володіння рідною мовою відповідно до Державного стандарту початкової освіти [4].
При цьому успіх залежить від духовного багатства
педагога, його ерудиції, культури, прагнення пов’язати будь-який навчальний матеріал із пріоритетними
освітніми завданнями Нової української школи, національного виховання з метою комплексного впливу
на свідомість, почуття і поведінку, а головне – на мовлення молодшого школяра.
Перспективу подальших наших досліджень
вбачаємо в дослідженні стану мовленнєвої культури
сучасної сім’ї, визначенні спільних пріоритетів школи та родини у її формуванні.
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ЧИННИКИ РОЗВИТКУ
КУЛЬТУРИ САМОВИРАЖЕННЯ
МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ
ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
В ХУДОЖНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті висвітлено одну з актуальних проблем
сучасної вищої педагогічної освіти – підготовку фахівців дошкільної освіти, оскільки саме від них залежатиме осучаснення підходів до освітнього процесу
на першій освітній ланці. Основну увагу зосереджено
на таких ключових питаннях, як особистісно-професійне становлення майбутнього фахівця, розвиток його культури самовираження, що передбачає
наявність особливостей, способів і результатів самоорганізованої професійної діяльності. На основі
аналізу психолого-педагогічної літератури визначено зовнішні та внутрішні чинники досліджуваного
явища.
Ключові слова: особистісно орієнтована освіта, культура самовираження, майбутні вихователі закладів дошкільної освіти, художня діяльність,
організаційно-педагогічні умови, чинники розвитку
культури самовираження.
В статье освещена одна из актуальных проблем
современного высшего педагогического образования –
подготовка специалистов дошкольного образования, поскольку именно от них будет зависеть осовременнивание подходов к образовательному процессу на первом образовательном звене. Основное
внимание сосредоточено на таких ключевых вопросах, как личностно-профессиональное становление будущего специалиста, развитие его культуры
самовыражения, которое предполагает наличие
особенностей, способов и результатов самоорганизующейся профессиональной деятельности. На
основе анализа психолого-педагогической литературы определены внешние и внутренние факторы
исследуемого явления.
Ключевые слова: личностно ориентированное
образование, культура самовыражения, будущие
воспитатели учреждений дошкольного образования,
художественная деятельность, организационно-педагогические условия, факторы развития культуры
самовыражения.
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The article is devoted to the coverage of one of the
topical issues of modern higher education – training of
preschool education specialists, since today to a certain
extent it will depend on them to modernize the approaches to the educational process at the first educational
level. Attention is focused on such key issues as the personal and professional formation of a future specialist,
the development of the culture of self-expression of a
young person on the basis of the analysis of scientific
works on philosophy, psychology and pedagogy.
The publication outlines the main aspects of research
activities in the specified direction, namely: the purpose,
the priority tasks and the scientifically substantiated ways
of solving the problem are provided. The investigated phenomena are qualified as peculiarities, ways and results
of self-organised professional activity. In particular, the
structural components (cognitive, emotional, and behavioral) are specified on the basis of the nail of psychological and pedagogical literature; criteria and indicators of
estimation of the formation of the culture of self-expression
are singled out; сriteria and indicators of estimation of the
formation of the culture of self-expression, which are the
characteristics of the personality of future specialists in
preschool education, are singled out, corresponding to the
main vectors of pedagogical activity (business, asciiological, communicative, transformative) and on this basis
the typology of the formed phenomenon is determined.
In particular, special attention particular (special)
attention is paid to the analysis of important factors
in the development of culture self-expression of future
specialists of preschool education; is paid to the clarification of organizational and pedagogical conditions,
effective forms, methods and methods; outlines prospects
for scientific intelligence.
It is also noted that the concept of research is ensured by the unity of methodological, theoretical and
methodological aspects.
Key words: person-oriented education, culture of selfexpression, future educators of pre-school establishments,
artistic activity, organizational and pedagogical conditions;
self-expression factors of development in artistic activity.
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Постановка проблеми. Сучасний ринок праці
вимагає від випускника закладу вищої освіти (далі –
ЗВО) не лише глибоких теоретичних знань, а й здатності самостійно застосовувати їх у нестандартних,
постійно змінюваних життєвих умовах, переходу від
суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян. Таким чином, розбудова національної
системи освіти майбутніх фахівців дошкільної сфери
насамперед передбачає врахування викликів ХХІ століття, критичного осмислення досягнутого і зосередження основної уваги на розв’язанні найгостріших
проблем, які стримують розвиток нової якості освіти,
адекватної сучасній історичній епосі.
Отже, значущості набуває підготовка майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти (далі – ЗДО),
що дає змогу подолати однозначність та універсальну методичну рецептурність. За висновками науковців, професійна діяльність особистості – не лише
одна з основних культурних цінностей та ключове
завдання закладів вищої освіти, а й один із основних
способів особистісної самореалізації людини, тобто
її прагнення проявити себе. На часі важливою є проблема розвитку культури самовираження майбутнього педагога, зокрема й вихователя закладу дошкільної освіти.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Аспекти означеного нами феномену відображено в науковому доробку низки фахівців, серед яких: В. Андрущенко, І. Бех, О. Киричук, В. Кремень, І. Зязюн,
В. Луговий, О. Сухомлинська та ін. (теоретико-методологічні засади організації освітнього процесу у
вищій школі); Л. Артемова, Г. Бєлєнька, О. Богініч,
А. Богуш, Н. Гавриш, Н. Гузій, І. Дичківська, Л. Зданевич, О. Кононко, І. Княжева, І. Луценко, Н. Лисенко, О. Лисенко, О. Листопад, О. Олійник, Ю. Косенко,
Н. Маковецька, С. Нечай, І. Рогальська-Яблонська,
Т. Танько та ін. (професійна підготовка майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти); О. Берегова, І. Зязюн, А. Козир, Л. Левчук, О. Комаровська, Г. Локарєва,
Л. Масол, Н. Миропольська, Г. Падалка, О. Рудницька,
Г. Сотська, О. Отич, Г. Шевченко та ін. (естетико-педагогічні характеристики художньої культури).
Варто наголосити, що окремо проблема розвитку культури самовираження майбутніх вихователів
ЗДО в художній діяльності досі ніким не вивчалася.
Зважаючи на це, виникає потреба в дослідженні механізмів, виявленні чинників розвитку культури самовираження майбутніх фахівців дошкільної освіти
в художній діяльності.
Мета статті – здійснити аналіз внутрішніх та
зовнішніх чинників розвитку культури самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.
Виклад основного матеріалу. На констатувальному етапі дослідження нами було встановлено, що
оптимізація освітнього процесу в закладах вищої
освіти передбачає необхідність урахування у процесі
підготовки майбутніх вихователів як зовнішніх, так і
внутрішніх чинників, оскільки за відсутності їх балансу відбувається трансформація й уповільнення
особистісного та професійного зростання. Зауважимо, що, оперуючи поняттям «внутрішні чинники»,
маємо на увазі індивідуальні особливості майбутніх
вихователів ЗДО, які забезпечують зміни та прогресивний характер еволюції їхньої культури самовираження в художній діяльності. До них віднесено:
- особистісну та професійну самооцінки, їх співвідношення;

- потребу в зовнішній підтримці;
- інтерес до художньої діяльності, здібності до неї;
- самоповагу та саморегуляцію поведінки;
- суб’єктну оцінку оптимальної, бажаної та реальної міри розвитку культури самовираження;
- упевненість/невпевненість та залежність/незалежність активності досліджуваних.
У ході констатувального експерименту нами фіксувалися особливості впливу на досліджуване явище
таких зовнішніх чинників, як:
- відображення проблеми формування в студентської молоді культури самовираження загалом та в
художній діяльності зокрема, а також у змісті професійної підготовки майбутніх вихователів;
- інтеграція різних видів художньої діяльності та
варіювання форм її організації;
- атмосфера у професійному оточенні;
- ставлення до успіхів та невдач досліджуваних
значущих для них людей (викладачів, одногрупників);
- надання студентам права на вибір.
Відповідно до мети дослідження зупинимося на
аналізі впливів на культуру самовираження майбутніх вихователів у художній діяльності внутрішніх
чинників, пов’язаних з уявленнями досліджуваних
про самих себе та майбутню професійну діяльність,
умінням виробляти самооцінні судження, цінувати
себе та регулювати власну поведінку. Перераховані вище суб’єктивні характеристики особистісного
зростання дозволяють стверджувати про те, що розвиток кожної з них зокрема та всіх загалом визначається сформованістю в майбутніх вихователів позитивної й адекватної «Я-концепції».
За висновками фахівців, чим глибша самосвідомість особистості, тим ефективніше вона діє, адже
усвідомлене ставлення до власних потреб, адекватна
оцінка своїх можливостей і здібностей дозволяє студентові доцільно коректувати життєві сценарії. Як
наслідок – адекватне уявлення майбутніх вихователів
ЗДО про себе є важливою умовою досягнення успіхів не лише в освітньому процесі взагалі, а й у самовираженні в художній діяльності. Слабка «Я-концепція» є бар’єром у досягненні успіху внаслідок
низької самооцінки та суб’єктивного, здебільшого
досить обмеженого сприйняття майбутніми вихователями своїх особистісних властивостей, невисоких
очікувань щодо себе [1; 4]. У ході аналізу емпіричних
даних основну увагу нами було акцентовано на виділених провідними фахівцями базових компонентах
«Я-концепції» досліджуваних, а саме: розумінні себе,
впевненості у собі, емоційній стійкості. Базуючись
на них, характеризуватимемо особливості розвитку в
майбутніх вихователів «Я-концепції» як важливої передумови розвитку культури самовираження.
Таким чином, зважаючи на викладене вище, можемо сформулювати такі узагальнення:
- порівнюючи оцінки знань досліджуваними себе
як особистості та фахівця з упевненістю в собі й
стійкістю емоцій, зауважимо, що система знань переважної більшості майбутніх вихователів ЗДО сформована краще, ніж довіра власним можливостям та
саморегуляція емоцій та дій в освітньому процесі та
художній діяльності;
- лише представники духовного та особистісного
типів розвитку культури самовираження характеризуються високими оцінками саморозуміння, впевненості
в собі та емоційної стабільності. Віднесені до суб’єктивного та базового типів культури самовираження
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студенти характеризувалися проміжними оцінками,
які засвідчують їхню залежність від ситуації, складності та новизни завдання, необхідності виявити
творчу ініціативу. Як і очікувалося, найнижчі оцінки
отримали самооцінки, впевненість у собі та стійкість
емоцій представників деструктивного типу – невпевнених у собі, імпульсивних досліджуваних, знання
яких про себе виявилися клаптевими, схематичними,
а самооцінки – невпевненими або низькими. Дехто
з досліджуваних взагалі уникав необхідності оцінювати себе або відповідав так: «не знаю», «мені важко
відповісти» тощо;
- близько 2/3 майбутніх вихователів визнали, що
зазвичай невпевнені в собі, бояться помилитися, зробити щось неправильно, відчути на собі осуд авторитетних людей, зокрема викладачів, а також одногрупників. Вони усвідомлюють негативний вплив власної
непевності на вміння культурно самовиражатися в
освітньому процесі загалом та в художній діяльності
зокрема. Отже, розвиток позитивної думки про себе –
важливий напрям подальшої роботи з даною категорією досліджуваних;
- більшість майбутніх вихователів зазначили, що
успіх їхньої діяльності значною мірою залежить від
зовнішніх впливів («знання та думки інших людей відіграють для мене важливу роль», «допомога інших
позитивно позначається на результатах» тощо).
Наведені висловлювання засвідчують особливості оцінок представниками кожного типу розвитку
культури самовираження значення реалізації «Я» у
професійній діяльності. Узагальнюючи їх, схарактеризуємо типові для кожної категорії досліджуваних
установки:
- духовний – масштабність, баланс індивідуального та соціального, прагнення до самовдосконалення;
- особистісний – визнання важливості самовизначення, реалізації власного потенціалу, орієнтація на
цінності справедливості, щирості, власної гідності;
- суб’єктивний – визнання пріоритету результативних дій, активної взаємодії з колегами та дошкільниками, професійної етики;
- базовий – надання переваги дотриманню вимог
і правил, проявам ввічливості й доброзичливості, необхідності бути для дітей зразком для наслідування;
- деструктивний – несформованість адекватної
оцінки ролі самосвідомості в майбутній професійній
діяльності.
Отже, актуалізується необхідність спеціальної
організації освітньої роботи, спрямованої на вправляння майбутніх вихователів в уміннях адекватно
себе оцінювати, поводитися впевнено та виявляти
оптимізм під час виконання завдань художнього характеру. При цьому важливим є звернення до диференційованого підходу щодо розвитку самосвідомості представників трьох із п’яти типів культури
самовираження – суб’єктного, базового та деструктивного. Це пояснюється необхідністю брати до уваги специфічні для кожної категорії досліджуваних
особливості сформованості в них знань, ставлення та
стилю поведінки в ситуаціях, які пред’являють вимоги до їхнього вміння культурно самовиражатися, діяти свідомо, впевнено, творчо.
Відповідно до логіки дослідження зупинимося на
аналізі зовнішніх чинників, які вплинули на культуру
самовираження майбутніх вихователів ЗДО у художній діяльності. До них віднесено:
- усвідомлення викладачами змісту й функцій художньої діяльності в сучасних реаліях;
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- широту представленості та міру збалансованості
в навчальних програмах видів художньої діяльності;
- урізноманітнення форм її організації у процесі підготовки майбутніх вихователів, надання досліджуваним права на творчість.
На сьогодні упровадження в закладах вищої освіти гуманістичної парадигми обумовило необхідність
поглибленого аналізу особливостей організації художньої діяльності з метою залучення студентської
молоді до духовної культури, діяльності зі створення духовних цінностей, реалізації власного творчого
потенціалу, освоєння накопиченого соціального та
духовного досвіду. Нас цікавило, наскільки художня
діяльність досліджуваних спрямована на розвиток у
них позиції суб’єкта, збагачення духовно-практичного ставлення до світу, окультурення потреб та плекання соціально прийнятних форм самовираження,
зокрема і в художній діяльності.
Аналізуючи дані констатувального експерименту, ми виходили з розуміння, що в процесі професійної підготовки вихователів художній діяльності має
приділятися ключова роль. Це, зокрема, пов’язано зі
специфікою роботи вихователя, необхідністю опори
на емоційно-чуттєвий досвід пізнання світу дітьми
дошкільного віку. У процесі перетворювальної, духовно-пізнавальної, оціночної та комунікативної діяльностей майбутній вихователь ЗДО має оволодіти
комплексом важливих художньо-педагогічних умінь:
організовувати та управляти педагогічним процесом
у його художньому втіленні, імпровізувати, усвідомлювати власну індивідуальність. У такий спосіб майбутній вихователь вдосконалюється як особистість,
оволодіває здатністю ціннісно ставитися до своєї
професійної педагогічної діяльності.
Зазначимо, що сучасні реалії, крім педагогічної,
актуалізують ще й соціальну функцію мистецтва та
художньої діяльності. Твори мистецтва формують
сферу культури українського суспільства загалом.
Важливі самі по собі вони набувають особливого значення в аспекті їх соціального функціонування. Урахування в процесі підготовки майбутніх вихователів
закладів дошкільної освіти соціальної компоненти
художньої діяльності означає націленість викладачів
закладів вищої освіти на культурне освоєння студентами соціального простору, виховання в них соціальної компетентності, збалансованість індивідуальних
та колективних інтересів, формування вмінь працювати в команді (домовлятися, узгоджувати свої дії з
іншими та брати до уваги їхні потреби, поступатися,
приймати компромісні рішення, визнавати помилки
та досягнення – як свої, так і інших людей, відстоювати свою думку тощо), не лише цінувати власні досягнення, а й презентувати їх широкому загалу.
Таким чином, удосконалення змісту освітніх програм передусім має базуватися на ідеї, відповідно до
якої художня діяльність розуміється як складний
феномен, що, з одного боку, має поєднувати психологічний, педагогічний та соціальний компоненти, а
з іншого – функціонувати в процесі підготовки майбутніх вихователів на трьох рівнях – методологічному, діяльнісному, особистісному.
Висновки. Проведена на констатувальному етапі
експерименту діагностика дозволила виявити в майбутніх вихователів ЗДО зовнішні та внутрішні чинники розвитку культури самовираження. Зокрема,
до внутрішніх чинників нами віднесено особливості
розвитку в досліджуваних самосвідомості (уявлення
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про себе як особистість та фахівця, характер самооцінки, ціннісне самоставлення), а до зовнішніх –
зміст та види художньої діяльності, їх інтеграцію в
освітньому процесі, форми організації самостійної
художньої діяльності студентів, надання їм права на
прояв творчості.
Встановлено, що оптимізація освітнього процесу передбачає необхідність урахуваннях у процесі
підготовки майбутніх вихователів ЗДО як зовнішніх,
так і внутрішніх чинників, оскільки за відсутності їх
балансу відбувається трансформація й уповільнення
особистісного та професійного зростання студентської молоді.
Перспективу подальших наших досліджень
вбачаємо у впровадженні моделі розвитку культури
самовираження майбутніх вихователів ЗДО та визначенні її ефективності.
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ВИВЧЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
ЛЮДСТВА У ФОРМУВАННІ
ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
У статті акцентується увага на важливості
отримання школярами комплексних знань, які зачіпають глобальні проблеми сучасності та шляхи їх
вирішення. На нинішньому етапі розвитку цивілізації загострилися проблеми, що стосуються життєвих інтересів як кожної окремої людини, так і цілих
народів та всього людства загалом. Розв’язання цих
проблем вимагає колективних зусиль значної кількості людей. Майбутнє нашої планети залежить від
високого рівня наукових знань, нового типу мислення й екологічних свідомості, культури та світогляду
підростаючого покоління. Якісне формування екологічної компетентності школярів неможливе без надання їм елементарних знань, що стосуються глобальних проблем сучасності та шляхів їх вирішення.
Вказана філософсько-природнича проблематика є
важливим ключем до збереження життя на нашій
планеті та подальшого розвитку людства.
Ключові слова: глобальні проблеми сучасності,
екологічна компетентність, екологічна свідомість,
екологічний світогляд, екологічна культура.
В статье акцентируется внимание на важности получения школьниками комплексных знаний, затрагивающих глобальные проблемы современности
и пути их решения. На нынешнем этапе развития
цивилизации обострились проблемы, затрагивающие жизненные интересы как каждого отдельного
человека, так и целых народов и всего человечества
в целом. Решение этих проблем требует коллективных усилий многих людей. Будущее нашей планеты
зависит от высокого уровня научных знаний, нового
типа мышления и экологического сознания, культуры
и мировоззрения подрастающего поколения. Качественное формирование экологической компетент-
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ности школьников невозможно без получения ими
элементарных знаний, касающихся глобальных проблем современности и путей их решения. Указанная
философско-естественнонаучная проблематика является важным ключом к сохранению жизни на нашей планете и дальнейшему развитию человечества.
Ключевые слова: глобальные проблемы современности, экологическая компетентность, экологическое сознание, экологическое мировоззрение, экологическая культура.
The article focuses on the importance of obtaining
complex knowledge by schoolchildren, affecting the global
problems of modernity and ways to solve them. At the
present stage of the development of civilization, problems
affecting the vital interests of both individual people and
entire nations and the whole of humanity as a whole have
become aggravated. Solving these problems requires the
collective efforts of many people. Global warming and
damage from human activities, meteoric and asteroid
threats, the spread of viral and infectious diseases, overpopulation of the planet, lack of food, the depletion of
mineral reserves, the search for alternative energy sources, etc. for their solution require complex knowledge from
people, new scientific discoveries and modern technology.
The constant attention of mankind, the deepening of
scientific knowledge and the involvement of the younger
generation to these problems will help save life on planet
Earth. Consumer attitude to our planet is in the past. The
new Ukrainian education system provides for the provision of basic knowledge of this subject to our children,
defines one of the tasks – the formation of environmental
competence and uses a humanistic approach to learning,
within which the problem of a humane attitude to our
planet as a whole is relevant.
© Гребінь С., Варламова І., 2019
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It is impossible to form a high-quality environmental competence of schoolchildren without their obtaining
knowledge on the global problems of modern times and
ways to solve them. This philosophical and natural science problematic is an important key to the preservation
and further development of our civilization. The future
of our planet depends on a high level of scientific knowledge, a new type of thinking, ecological consciousness,
culture and worldview of the younger generation.
Key words: global problems of the present, ecological competence, ecological consciousness, ecological
world outlook, ecological culture.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку цивілізації загострилися проблеми, що мають
планетарний характер. Ці проблеми зачіпають життєві інтереси як кожної окремої людини, так і цілих
народів та всього людства загалом. Їх розв’язання
вимагає колективних зусиль значної кількості людей.
Глобальне потепління та шкода від господарської діяльності людини, метеоритна та астероїдна загроза,
поширення вірусних та інфекційних захворювань,
перенаселення планети, нестача продуктів харчування, виснаження запасів корисних копалин, пошук альтернативних джерел енергії тощо – усе це вимагає від
людини комплексних знань, нових наукових відкриттів та сучасних технологій. Постійна увага людства,
поглиблення наукових знань та залучення молодого
покоління до вказаних проблем допоможуть зберегти життя на планеті Земля. Споживацьке відношення до нашої планети залишилося в минулому. Нова
українська система освіти одним із ключових завдань
визначає формування екологічної компетентності та
використання гуманістичного підходу до навчання, у
межах яких актуальною є і проблема гуманного відношення до планети загалом. Доцільним щодо цього
буде надання елементарних знань із означеної тематики дітям.
Аналіз наукових досліджень та публікацій.
На сьогодні маємо чимало досліджень та наукових
фактів, які підтверджують актуальність даної філософсько-природничої проблематики та вказують на
необхідність підготовки майбутнього покоління до
пошуку шляхів та засобів вирішення цих питань.
Дослідженням глобальних проблем сучасності та
їх філософськими аспектами займалися А. В. Арістова, В. Х. Арутюнов, В. П. Капітон, М. М. Книш,
А. М. Маковецький; соціально-історичний аналіз
цих проблем здійснив Е. А. Афонін; питання глобалістичної свідомості, політичної культури, різних політичних та ідеологічних аспектів щодо розв’язання
глобальних проблем сучасності висвітлили Р. М. Колісніченко, В. О. Корнієнко, а у сфері державного та
публічного управління – Т. В. Ємельянова та І. В. Сухара. Аспекти економічної та європейської інтеграції
розкрили П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало, Г. П. Задорожня,
Д. Г. Лук’яненко, О. О. Пономаренко, Т. В. Новікова,
М. А. Сіроштан; екологічні детермінанти міжнародних економічних відносин досліджувала Н. В. Резнікова; методологічну роль гуманістично-ноосферної
концепції в розв’язанні глобальних проблем сучасності вивчав В. Є. Карпенко; питаннями соціального
проєктування в контексті розв’язання вказаних проблем займався В. І. Пустовойт; аспекти глобальної
продовольчої проблеми та імперативи її вирішення в
сучасних умовах аналізувала Н. В. Стежко.

Як бачимо, аналіз питань, пов’язаних із глобальними проблемами сучасності, представлений широко
та досить різнобічно, що свідчить про їх актуальність
та повернення сучасної науки в бік гуманного відношення до нашої планети.
Органічним продовженням цих досліджень є
розкриття питань щодо формування екологічної компетентності молодого та підростаючого покоління,
що значно полегшило б розв’язання глобальних проблем сучасності в майбутньому. Формуванню екологічної компетентності студентів присвятили свої
роботи Н. В. Баюрко, В. М. Боголюбов, О. Л. Герасимчук, С. М. Грищенко, О. В. Гуренкова, С. І. Ключка, Я. О. Логвінова, Т. Ф. Лукашенко, Л. Б. Лук’янова, С. М. Лутковська, Н. Ю. Олійник, М. В. Осадча,
А. П. Сваричевська, Н. І. Стрижак, Л. М. Титаренко,
А. Л. Хрипунова, Н. М. Черновол; питання формування екологічної компетентності дітей дошкільного віку вивчала З. П. Плохій; різноманітні аспекти
формування екологічної компетентності школярів –
Н. В. Куриленко, Г. Г. Найдьонова, Н. А. Пустовіт;
оцінювання сформованості екологічних компетентностей – В. П. Карпенко, І. І. Мостов’як, Т. М. Пушкарьова-Безділь; аспекти взаємодії сім’ї і школи у
формуванні екологічної компетентності школярів висвітлила Л. Д. Руденко.
Мета статті – розкрити питання про неможливість якісного формування екологічної компетентності школярів без надання елементарних знань, які відображають глобальні проблеми сучасності та шляхи
їх вирішення. Ця філософсько-природнича тематика
є важливим ключем до збереження та подальшого
розвитку цивілізації. Майбутнє нашої планети залежить від високого рівня наукових знань, нового типу
мислення та екологічних свідомості, культури і світогляду підростаючого покоління.
Виклад основного матеріалу. Одним із перших
кроків щодо визначення глобальних проблем сучасності та передвісником розгляду цього питання вченими на світовому рівні була теорія про ноосферу видатного вченого В. Вернадського, яка з’явилася ще у
30-х роках ХХ століття. Згідно з цією теорією людина
не є самодостатньою живою істотою, яка живе за своїми особливими законами, а частина природи, що співіснує всередині неї [4]. Біосфера Землі «в результаті
техногенної діяльності людини» істотно змінюється
та стає ноосферою – «сферою розуму», що торкнеться
все більшої частини планети – «від глибоких її надр до
найвищих шарів атмосфери» [1]. Життя на всі планети заноситься з космосу, його «зародки» за сприятливих умов можуть еволюціонувати, вдосконалюватися
та розповсюджуватися далі в космосі на інші планети
Всесвіту [1]. На це життя впливають як космічні фактори (наприклад, випромінювання сонця), так і людина в результаті своєї господарської діяльності.
Наступним кроком, який свідчить про визнання
існування сучасних глобальних проблем та бажання людей їх розв’язати, є заснування у 1968 році в
Женеві (Швейцарія) римським економістом та підприємцем, доктором Ауреріо Печчеї Римського
клубу. Ця неприбуткова громадська організація нараховувала у своєму складі 30 незалежних експертів із 10 країн, які мали оцінювати довгострокові
наслідки існуючих глобальних проблем та перспективи розвитку людства. Сьогодення вказує на актуальність існування цього клубу, адже туди входить
уже близько 100 осіб із 30 країн світу, що об’єднані
почуттям гуманізму та турботою про долю людства.

117

НОВА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА. 2019. № 4 (100)
Це – видатні вчені, мислителі, менеджери, педагоги,
представники освіти та ін. Тривалий час членом Римського клубу був і видатний український економіст та
науковець Богдан Гаврилишин.
Римський клуб на сучасному етапі став своєрідним каталізатором вирішення глобальних проблем
людства та стимулятором суспільної дискусії щодо
знаходження ефективних заходів поліпшення перспектив майбутнього. Його члени на основі комплексного та перспективного аналізу виявляють найбільш
важливі проблеми, які визначають майбутнє людства,
розробляють практичні рішення щодо наявних проблем та займаються оцінкою альтернативних сценаріїв розвитку майбутнього [6].
До початку ХХІ століття сучасною наукою запропоновано розглянути низку проблем (космічних,
екологічних, воєнних, медичних, соціальних, демографічних, продовольчих тощо), розв’язання яких
сприятиме виживанню людства на нашій планеті.
Існує ряд класифікацій цих проблем, авторами найбільш відомих з них є норвезький соціолог И. Галтунго Му та польський політолог А. Воднар.
Для прикладу детальніше розглянемо лише одну
глобальну проблему людства та наслідки від неї – це
проблема кліматичних змін на планеті, що пов’язана
з глобальним потеплінням та посилюється техногенними причинами, зокрема викидами парникових газів. Цей процес став реальною загрозою існуванню
людства в майбутньому.
Сучасні вчені визначають, що «розігрівання нижніх шарів атмосфери», так званий парниковий ефект,
який виникає в результаті «поглинання відбитого теплового випромінювання поверхні Землі молекулами
водяної пари, вуглекислого газу, метану, хлорфторвуглеців і деяких інших газів, призведе до значного
потепління» [2]. Цей процес буде супроводжуватися
«таненням полярного льоду, підйомом рівня Світового океану, затопленням густонаселених приморських
низовин і цілих острівних держав, скороченням кількості опадів влітку (на 15 – 20 %) в основних сільськогосподарських районах та їх опустелюванням від
середнього заходу Америки до Середземного моря і
Західної Австралії» [2].
У 1990 році відбувся Міжнародний пленум щодо
кліматичних змін, де була представлена доповідь першої робочої групи про результати дослідження 170
авторитетних фахівців із 25 країн світу, в якій вказувалося на істотне підсилення показників, що свідчать
про глобальне потепління на нашій планеті. Ще 200
видатних учених були залучені до рецензування цієї
доповіді. Усі вони одностайно висловили думку про
те, що «парниковий ефект уже дав потепління на 0,3
– 0,6°С (у середньому – 0,5°С) з кінця ХІХ століття.
Подвоєння вмісту CO2 в атмосфері відбудеться до
2035 року. Відповідно глобальне потепління становитиме від 1,5° до 4,5°С, швидше за все це буде близько
2,5°С. До цього часу очікується підйом рівня моря від
8 до 29 см (у середньому – близько 20 см) та до 65 см
відповідно до 2100 року. На великих просторах Євразії та Північної Америки, включаючи основні житниці, встановиться літній сухий клімат» [2].
Аби запобігти «згубним наслідкам кліматичних
змін, передбачається зниження викидів двоокису
вуглецю, оксидів азоту і хлорфторвуглеців на 60 %,
а метану на 20 %. Ці рекомендації, по суті, свідчать
про крутий поворот адаптивної стратегії людини,
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адже раніше людина боролася з холодом, тепер починає
боротися з теплом. Раніше вона розбудовувала свою діяльність, пристосовуючись до змін середовища, а тепер
перебудовує її задля збереження статусу-кво» [2].
Як бачимо із наведеного прикладу, із плином
часу означена проблема, як і деякі інші, продовжуватиме загострюватися. Для її розв’язання в найближчому майбутньому знадобляться талановиті вчені
та кваліфіковані фахівці, їх неординарні рішення та
результати сучасних досліджень. Турбуватися про
цей потенціал та формувати своє майбутнє людство
має вже сьогодні. Наші діти є тим потенціалом, який
повинен бути готовим до вирішення глобальних проблем сучасності.
Концепція екологічної освіти в Україні вказує на
необхідність надання екологічних знань та формування в дітей, починаючи з молодшого віку (дошкільнят та молодших школярів), екологічної свідомості,
мислення та світогляду, екологічної етики та культури з метою збереження життя на планеті. Закладу
загальної середньої освіти відводиться провідна та
найважливіша роль щодо екологічної освіти й виховання учнівської молоді [3; 5]. Ця концепція була
представлена ще у 2002 році. Із тих пір пройшло чимало часу, зроблені нові дослідження, отримано нові
результати та дані, тому це питання потребує ґрунтовного переосмислення.
Висновки. Отже, розв’язання глобальних проблем людства є важливим напрямом збереження та
розвитку цивілізації. Надання елементарних знань
із цієї філософсько-природничої тематики в межах
гуманістичного підходу до навчання є необхідною
складовою формування екологічної компетентності
дітей, починаючи з молодшого шкільного віку. Майбутнє нашої планети – у руках підростаючого покоління і залежить від наявності в нього ексцентричного, нового типу мислення, високого рівня екологічних
знань, свідомості, світогляду та культури.
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ
ДИСКУРСИВНО-КОМУНІКАТИВНОЇ МОДЕЛІ
РОЗВИТКУ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ
У статті на основі соціально-антропологічних,
дискурсивних і феноменологічних візій та інтерпретацій, а також використання уявлень про комунікативно-сітковий характер й соціально-комунікативну
динаміку сучасних соціальних систем представлено
концептуалізацію дискурсивно-комунікативної моделі
здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя інформатики. Означена модель передбачає
наявність п’яти компонентів: когнітивного (інтелектуального), діяльнісного, особистісно-психологічного,
дискурсивно-комунікативного та інклюзивно-ціннісного. Здоров’язбережувальна компетентність репрезентується як інтегративний особистісно-професійний, соціокультурний, дискурсивно-комунікативний
феномени, що розкриваються у професійно-суб’єктних форматах та інтерсуб’єктивному вимірі, зокрема системоорганізуючим компонентом даної компетентності є дискурсивно-комунікативний.
Ключові слова: здоров’язбережувальна компетентність майбутнього вчителя інформатики, дискурсивно-комунікативна модель, професіоналізація,
гуманізація, аксіологізація, методологія, інклюзія,
педагогіка здоров’я, інформатика.
В статье на основе социально-антропологических, дискурсивных и феноменологических видений и
интерпретаций, а также использования представлений о коммуникативно-сетевом характере и социально-коммуникативной динамике современных
социальных систем представлена концептуализация
«дискурсивно-коммуникативной модели здоровьесохраняющей компетентности будущего учителя информатики». Данная модель предполагает наличие
пяти компонентов: когнитивного (интеллектуального), деятельностного, личностно-психологического,
дискурсивно-коммуникативного и инклюзивного-ценностного. Здоровьесохраняющая компетентность
представляется как интегративный личностно-профессиональный, социокультурный, дискурсивно-коммуникативный феномены, которые раскрываются
в профессионально-субъектных форматах и интерсубъективном измерении, в частности системоорганизующим компонентом данной компетентности
является дискурсивно-коммуникативный.
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On the basis of social-anthropological, discursive
and phenomenological visions and interpretations as
well as using the understanding about the communicative-network nature and socio-communicative dynamics
of modern social systems, the article conceptualizes the
«discursive-communicative model of the health preserving competence of a future teacher of Computer Studies». This model is formed of five components: cognitive (intellectual), activity, personal-psychological, discursive-communicative and inclusive-value. The health
preserving competence is represented as an integrative
personal-professional, sociocultural, communicative and
discursive phenomenon that is disclosed in professionalsubject formats and in the intersubjective dimension. The
system-organizing component of the stated competence
is the discursive-communicative one. A significant part
of the stated component is the ability of the educator to
organize efficient communication on the topic of health
preservation, integratively using the information-communication technologies, verbal and non-verbal means
as well as educational and socio-cultural content-sensitive contexts. Due to actualization of educational discursive practices at the lessons of computer studies, health
is being constructed and consequently, the potential of
life-creativity of the participants of the educational process is being disclosed. Another significant component of
this competence, which has also been developed on the
basis of Europe-centric intentions and humanistic ideological foundations of the New Ukrainian School, is the
inclusive-value one. This component is aimed at humanization, axiologization, existentialization and professionalization of the educational process and the teacher. The
aim of forming this component is professionalization of
a teacher, his/her personal growth and development of
professional subjectivity based on unveiling and forming such personal features of character as mercy, humaneness, kindness, existential fulfilment, tolerance.
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The system organizing parts of this component are the ability of an educator to use efficiently and with humanist
orientation the knowledge about phenomenology of children with special educational needs in the educational
health preserving practices in order to preserve their
health and life as well as to form high self-esteem, image,
creative life and social, educational and professional adaptation.
Key words: health preserving competence of a future
teacher of Computer Studies, discursive-communicative
model, professionalization, humanization, axiologization, methodology, inclusion, pedagogy of health, Computer Studies.
Єдина відома мені розкіш –
це розкіш людського спілкування.
Антуан де Сент-Екзюпері
Суспільство сьогодні – однозначно
всесвітнє суспільство.
Н. Луман
Постановка проблеми. Освітня проблематика
збереження здоров’я, співвідносна до спектра сучасних гуманістично, технологічно та інформаційно спрямованих трансформацій освіти, може бути
осмислена в нових антропокультурних [15; 16], соціальних [1; 2; 4; 5; 8–11; 14; 25] та ціннісно-смислових
форматах. Керуючись культурно-освітніми, соціальними та глибинними за своєю сутністю екзистенційними
баченнями, ми говоримо про те, що феноменологія
збереження здоров’я учасників освітнього процесу передусім може бути розкрита як особистісно-професійна проблема педагога, пріоритетним шляхом вирішення, якої є формування його здоров’язбережувальної
компетентності. Безумовно при конституюванні здоров’язбережувальної компетентності визначальним
є гуманістичний, соціальний, профілактичний, життєсмисловий та професійний аспекти проблематизації
збереження здоров’я. Актуальним у даному контексті
є також те, що в Концепції Нової української школи
збереження здоров’я репрезентується як пріоритетний напрям, а здоров’язбережувальна компетентність
є ключовою. Перманентно й наскрізно актуальність
здоров’язбережувального напряму підтверджується
думкою, висловленою в давнину: Sanitas sanitatum,
omnia santas (Здоров’я понад усе).
Особливого антропологічно-ціннісного та методологічного значення, а також практично й технологічно орієнтованих спрямувань педагогічна «метапроблема» збереження здоров’я в умовах освітнього
процесу набуває у ході підготовки вчителя інформатики [6; 7; 12–14; 17]. У процесі професійної діяльності
вчителя інформатики перед учнями репрезентується
«інформаційно-технологічно-комунікативне» буття
сучасного світу, людини та суспільства, а також контекстуально актуалізуються ціннісно-смисловий та
суто практичний формати проблематики збереження
здоров’я. Інформатизація як професійний, соціокультурний й антропологічний феномен, представлений
в освітньому процесі шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні
інформатики, на сьогодні являє собою визначальну
умову трансформації людини, її образу та буття та
вважається системоорганізуючим чинником тотальних метаморфоз соціокультурної сфери. Зважаючи на
вказані якісні зміни людського буття й укладів життя, образу людини, способів комунікації та пізнання,
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«вічна» й екзистенційна за своєю сутністю проблематика збереження здоров’я частково трансформувалася в «інформаційно-комунікаційний» формат, розширивши і змістивши своє змістовно-смилове поле у
віртуальний простір.
Разом із тим розвиток освітнього напряму збереження здоров’я не є коеволюційним та співвідносним до технологічних та «інформаційно-комунікаційних» змін соціокультурної сфери і людини.
Окрім питань співвідносного розвитку педагогіки
здоров’я до процесів інформатизації та широкої соціальної й професійної комунікації [4; 8–10; 25], які
є специфікою сучасного суспільства знань, актуальною залишається здоров’язбережувальна проблематика в її традиційному медико-гігієнічному і профілактичному розумінні. Керуючись ідеями М. Фуко
[11, с. 105–106; 16], варто відзначити, що це зумовлено переходом світових спільнот від дисциплінарної
організації життя до «інформаційно-комунікативної»
з домінуванням контролю (за М. Фуко – суспільства
контролю), який реалізується шляхом використання
інформаційних технологій.
Певне відставання здоров’язбережувального напряму в Україні зумовлено його посттоталітарним
минулим. На думку Е. Фрома, проблематика збереження здоров’я, через яку проявляється дух, свобода,
особистість та індивідуальність у тоталітарних суспільствах, була дезактуалізованою. Насамперед це
стосувалося духовного та психологічного здоров’я,
адже тілесному й соціальному здоров’ю приділялася
хоча б якась увага.
Відповідно до сучасних освітніх тенденцій професійну діяльність учителя інформатики можна розглядати як особистісно-професійну умову розкриття
комунікативного потенціалу учнів, а також у контексті процесів аксіологізації, соціалізації, психологізації. Тобто, вчитель інформатики, навчаючи дітей сучасним цифровим технологіям, одночасно відкриває
перед ними світ, контекстуально проводячи таким
чином процес демократизації та гуманізації. Це зумовлено тим, що людина за свою сутністю є істотою
комунікативною, гуманною і пізнавальною.
Таким чином, розглядаючи освітню здоров’яорієнтовану проблематику в рамках тренду інформатизації і, зокрема у професійній діяльності вчителя
інформатики, ми артикулюємо тезу про необхідність
формування таких стратегій, напрямів і моделей
збереження здоров’я (включаючи передусім здоров’язбережувальну компетентність), в яких ураховано та відображено інформаційну, технологічну, комунікативну, соціальну, а також демократичну складові
(в розумінні контекстуальної). Безумовно, означена
гіпотетична модель здоров’язбережувальної компетентності вчителя інформатики має передусім розроблятися на основі здоров’яорієнтованої та ціннісної
рефлексій феноменології людини, а також з урахуванням медико-гігієнічних, психологічних, соціологічних, культурологічних знань і традицій.
На сьогодні проблематика формування здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя інформатики співвідносно з методологічносвітоглядною рецепцією ідей інформаційно-комунікаційного тренду сучасності, феноменології людини, процесів демократизації, психологізації й
антропологізації [15] освіти та суспільства в науковій педагогічній літературі висвітлено недостатньо.
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Вищевказаний аналіз та проблематизація, разом з
урахуванням суто практичних аспектів формування
здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя інформатики для збереження здоров’я
учнів, а також для актуалізації їх життєтворчості та
розкриття особистісних потенціалів, визначає дану
проблему як актуальну.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Актуалізація і розробка здоров’яорієнтованої проблематики в процесі викладання інформатики в науковій
педагогічній літературі розкривається в роботах багатьох дослідників [3; 5–7; 12–14; 17] і представлена
різними напрямами, як-от: формування здоров’язбережувальної компетентності [3; 6] та середовища;
застосування відповідних технологій [3; 12–14; 17].
Н. Борисенко в рамках сформованої ним моделі діяльності вчителя щодо збереження здоров’я учнів в
інформатизованому середовищі презентує власний
варіант професійної здоров’язбережувальної компетентності, що формується в процесі вивчення курсу
«Гігієна роботи за комп’ютером» [3]. Автор розглядає такі практично значимі питання, як профілактика синдрому комп’ютерного стресу і комп’ютерного
зорового синдрому, використання ігрових методик
збереження здоров’я на уроках. М. Жалдак, Ю. Рамський, М. Рафальська розглядають здоров’язбережувальну компетентність як актуальну складову в
розробленій ними «моделі системи соціально-професійних компетентностей учителя інформатики» [6].
Н. Стрілецька та О. Ільченко досліджують питання використання здоров’язбережувальних технологій,
що є умовою розкриття здоров’яохоронної, оздоровчої
й здоров’янавчальної складових уроку інформатики
[12]. Означені технології покладено в основу формування здоров’язбережувальних компетентностей учнів. Актуальною в даному контексті є дисертаційна
робота «Використання веборієнтованих технологій у
здоров’язбережувальному навчанні учнів початкових
класів» М. Ястребова [18]. А. Сухіх у власному дисертаційному дослідженні пропонує для розгляду модель
здоров’язбережувального складника ІК-компетентності учня [14], зокрема аналізує ергономіко-педагогічні
вимоги до здоров’язбережувального використання інформаційно-комунікаційних технологій та виокремлює
організаційно-педагогічні умови здоров’яорієнтованого використання ІКТ [14]. Методологічний інтерес
викликає в нас і антропологічна модель здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури
В. Федорця [15], який, використовуючи дискурсивно
та гуманістично орієнтовані візії професійної діяльності педагога та ідею інтерсуб’єктивного виміру компетентності, конструює діяльнісно-дискурсивний та
інклюзивно-гуманістичний компоненти здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури.
Особливості використання здоров’язбережувальних технологій на уроках інформатики розкрито в
роботах: Н. Судака [13], який презентує оригінальні
методики проведення фізкультхвилинок; О. Шарана, С. Чопик [17], які висвітлюють особливості використання для збереження здоров’я учнів музики,
взаємодії з природою, ігрових методів, релаксаційних вправ та вправ для очей; А. Грачова, що аналізує особливості навчання інформатики в умовах середньої школи на основі здоров’язбережувального
середовища. Цікавим також є дисертаційне дослідження І. Карпезіної, в якому представлено систему
неперервного навчання інформатики в школі санаторного типу [7], та Л. Дзодзикової, де презентується

педагогічна система супроводу здоров’язбереження
студентів під час навчання інформатиці [5], зокрема
автором розроблено курс «Інформаційні технології і
здоров’я» [5], в якому знайшли відображення антропологічні й культурологічні осмислення здоров’я.
Удосконалення збереження здоров’я в умовах
освітнього процесу шляхом використання вебтехнологій досліджувалося науковцями: Е. Гансоном [19];
Е. Лі, Г. Парком, Дж. Вайтом, Е. Джонгом [20]; Р. Вардом, П. Моулом, Л. Локіром [22]. М. Воллум вивчав
застосування мереж у рамках педагогіки здоров’я, що
передбачає використання в системі занять із фізичної
культури [21]. Проблематика актуалізації здорового
способу життя з допомогою мережевих засобів була
розкрита в роботах Дж. Чені, Е. Чені, М. Стеллефсона [23]; В. Чоу, Е. Престина, К. Ліонс, К. Вена [24].
Метою нашого дослідження є розробка дискурсивно-комунікативної моделі здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя інформатики, здійсненої на основі антропологічно-ціннісної
рефлексії та рецепції феноменології людини, ідей інформаційно-комунікаційного тренду сучасності, процесів демократизації та впровадження інклюзії, теорій соціальної комунікації Н. Лумана, соціального
конструювання реальності П. Бергера і Т. Лукмана,
дискурсу М. Фуко та М. Бодріяра, а також із використанням інтенцій аксіологізації, феноменологізації,
професіоналізації, психологізації.
Зважаючи на мету статті, її основними завданнями є:
- теоретично обґрунтувати необхідність актуалізації дискурсивно-комунікативної та інклюзивної
специфіки дискурсивно-комунікативної моделі здоров’язбережувальної компетентності майбутнього
вчителя інформатики;
- презентувати концепцію дискурсивно-комунікативної моделі здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя інформатики;
- представити коротку характеристику компонентів означеної моделі компетентності.
Виклад основного матеріалу. Розробка дискурсивно-комунікативної моделі здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя інформатики як особистісно-професійного і
дискурсивно-комунікативного освітнього феномену
проводиться на основі врахування інформаційно-комунікаційної специфіки навчальної дисципліни
інформатики та наявного в соціокультурній сфері
інформаційного тренду, який є визначальним чинником структурування та трансформації освітньої й
соціальної реальності. В даному контексті значимою
є рецепція освітніх традицій демократизації й гуманізації, а також методологічно-ціннісна рефлексія домінуючих на сьогодні інтерактивно-комунікативних і
діалогічно-комунікативних у своїй сутності педагогічних підходів, методик та технологій.
Теоретичним підґрунтям розробки дискурсивно-комунікативної моделі здоров’язбережувальної
компетентності майбутнього вчителя інформатики
є компетентнісна парадигма, теорії соціальної комунікації і соціальних систем Н. Лумана (N. Luhmann)
[4; 8–10; 25], соціального конструювання реальності
П. Бергера (P. Berger) [1] і Т. Лукмана (T. Luckmann)
[1], концепції дискурсу М. Фуко (P-M. Foucault)
[11, с. 105-106; 16] та М. Бодріяра (J. Baudrillard)
[2; 11, с. 107]. Актуальними методологічними складовими, що визначають антропоцентричний і феноменологічний формати розробки даної компетентності є:
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традиції інклюзивної освіти; феноменологічна педагогіка; екзистенційна педагогіка (О. Больнов, В. Сухомлинський), філософія (К. Ясперс, М. Хайдеггер,
Г. Марсель, М. Мерло-Понті) і психологія (Л. Бінсвангер, В. Франкл), а також європоцентричні трансформації української освіти та гуманістична Концепція
«Нова українська школа».
Розглянемо основні ідеї, які ми використовуємо
при концептуалізації моделі здоров’язбережувальної
компетентності майбутнього вчителя інформатики.
Теорія соціальних систем Н. Лумана [4; 8–10; 25]
розкриває визначальну, системоорганізуючу та домінуючу роль комунікації в організації та трансформаціях
соціальних систем. Зокрема, він акцентує увагу на тому,
що «соціальні системи виникають завдяки тому, що починається комунікація, яка аутопоезисно вибудовується
сама із себе» [9, с. 288]. Відповідно, він стверджує, що
«… можна помітити, як еволюція суспільства пов’язана зі змінами в способах комунікації» [25, с. 309]. Керуючись ідеями Н. Лумана, ми артикулюємо ідею про
формування особливої «комунікаційної онтології», яка
формується у процесі роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями на заняттях з інформатики.
Окреслена «комунікаційна онтологія», яка являє собою
значимий соціальний і культурно-освітній чинник, при
її інтереорізації (мається на увазі перенесення до психічної реальності) стає складовою буття особистості.
На глобальному рівні завдяки використанню інформаційно-комунікаційних технологій розвиваються нові
соціальні системи з відповідним специфічним, характерним саме для них, розумінням людини та її здоров’я.
На основі представлених міркувань ми, використовуючи теорію Н. Лумана [4; 8–10; 25], уточнюємо, що способи комунікації, які визначають специфіку формування соціальних систем, є умовою
розвитку співвідносних до них уявлень, розумінь,
інтерпретацій, репрезентацій феноменології людини
та її здоров’я. Таким чином, ми формуємо принцип
співвідносності та коеволюційності розробки та
реалізації здоров’язбережувальної компетентності
до способів комунікації. Представлені узагальнення
актуалізують питання щодо необхідності розробки
комунікативного чи інформаційно-комунікативного формату здоров’язбережувальної компетентності
вчителя інформатики як такого, що є співвідносним й
адекватним сучасним способам комунікації, формуванню і змін соціуму та трансформації людини.
Теорія соціального конструювання реальності
П. Бергера і Т. Лукмана [1] свідчить не лише про
існування пріоритетного способу формування соціальної реальності, а й про наявність соціально-комунікативно визначеного шляху конструювання,
існування й трансформації знань, уявлень та стереотипів поведінки. Цей шлях являє собою соціальну
(зокрема й професійну) комунікацію. Тобто, соціальна комунікація є основою не лише життя соціуму,
його інтеграції та розвитку, а також репрезентується
як визначальна педагогічна умова формування знань
та компетентностей. Відповідно до вказаних концептів і способів інтерпретації дійсності, притаманних
даній теорії, ми визначаємо принципи: інформаційно-комунікативного і соціально-комунікативного
конструювання здоров’я та здоров’язбережувальних
знань. Таким чином, використовуючи теорію соціального конструювання реальності, ми розуміємо та розробляємо здоров’язбережувальну компетентність як
культурно-освітній, інформаційно-комунікативний і
соціально-комунікативний феномени.
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У концепції дискурсу М. Фуко [11, с. 105–106;
16] розглядає його як особливе поєднання вербальних і невербальних складових комунікації, ціннісно-смислових контекстів, що «занурені» в соціальну
реальність. У дискурсі інтегративно відображено
специфіку епохи, професії, особистості [11, с. 105–
106; 16]. Дискурс являє собою спосіб репрезентації
речей, проблематизації та впорядкування реальності
з відповідним створенням картини світу, а також розглядається як особлива влада та шлях переведення
ноуменального у феноменальне [11, с. 105–106; 16].
Ж. Бодріяр [1; 11, с. 107] вказує на те, що базисні
аксіологічні й гносеологічні проблеми є варіантами
дискурсивних практик, акцентуючи, як і М. Фуко,
увагу на владному і соціально-комунікативному вимірах дискурсу [11, с. 107] та його функції трансляції
смислів [2, c. 177; 11, с. 107]. Ж. Бодріяр при цьому
зауважує, що дискурс місить соціальну реальність і
в широкому його розумінні розглядається як особлива форма соціального буття та специфічна соціальна
взаємодія [2; 11, с.107].
Таким чином, дискурс є владним інструментом і
способом конструювання як здоров’я, так і патології, про що стверджує М. Фуко у своєму творі «Народження клініки». Осмислюючи концепції дискурсу,
основою якого є комунікативна взаємодія, ми актуалізуємо увагу на дискурсивно-комунікативних шляхах діяльності педагога як при формуванні та збереженні здоров’я, так і при конструюванні та реалізації
здоров’язбережувальної компетентності на уроках
інформатики. Тому дану модель компетентності ми
формуємо як дискурсивно-комунікативну.
Таким чином, на основі інтегративного використання теорії соціальної комунікації та соціальних
систем Н. Лумана [4; 8–10; 25], соціального конструювання реальності П. Бергера та Т. Лукмана [1],
а також концепцій дискурсу М. Фуко [11, с. 105–106;
16] і М. Бодріяра [2; 11, с. 107], ми осмислюємо проблематику формування здоров’язбережувальної компетентності й освітніх практик та технологій збереження здоров’я, розкриваючи її в соціокультурних і
дискурсивно-комунікативних змістовно-смислових
рамках. Співвідносно до зазначеного здоров’язбережувальна компетентність, як і здоров’я в цілому,
розуміється нами не лише як об’єктивна реальність
й особистісні феномени, а також як соціокультурний
конструкт, на який ми можемо впливати за допомогою дискурсивно-комунікативних практик.
Отже, зазначена дискурсивно-комунікативна специфіка нашої моделі репрезентує компетентність не
лише як особистісно-професійний, а й як дискурсивно-професійний і комунікативно-професійний феномени, що формуються в результаті реальної дискурсивно-комунікативної (у розумінні освітніх дискурсивних
практик) взаємодії учасників освітнього процесу.
Актуальним методологічним орієнтиром для
нас є традиція інклюзії (від англ. inclusion – включення), сутність якої полягає у створенні культурно-освітніх і соціокультурних умов, що забезпечують успішне навчання, соціальну та професійну
адаптацію людей з особливими потребами, включаючи осіб з інвалідністю. Саме інформаційно-комунікаційні технології та комунікативно-мережевий
«формат» сучасного світу й організації суспільного
життя створюють передумови для ефективної реалізації інклюзії. Тому, керуючись європоцентричними і гуманістичними баченнями людини та ідеологією інклюзії, толерантності й кордоцентризму,
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ми у рамках нашої моделі здоров’язбережувальної
компетентності майбутнього вчителя інформатики
виділяємо інклюзивно-ціннісний компонент.
Перейдемо до загальної характеристики дискурсивно-комунікативної моделі здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя інформатики, зокрема тезисно розкриємо її структуру.
Дана модель формується п’ятьма компонентами
(складовими, компетенціями), а саме: 1) когнітивним (інтелектуальним); 2) діяльнісним; 3) особистісно-психологічним; 4) дискурсивно-комунікативним;
5) інклюзивно-ціннісним. Охарактеризуємо кожен із
представлених вище компонентів даної компетентності докладніше.
Когнітивний (інтелектуальний) компонент
складається із: специфікованих (конкретизованих) і
загальних уявлень та знань (медико-гігієнічних, психологічних, соціологічних, антропологічних, культурологічних) про людину та її організм, як у нормі,
так і за наявності деяких статистично значимих для
освітнього процесу патологій; специфікованих і загальних уявлень та знань про збереження здоров’я і
життя; специфікованих і загальних уявлень та знань
про дітей з особливими освітніми потребами; профілактику та корекцію патології в умовах освітнього
процесу та поза ним; здоров’язбережувального мислення, когнітивних установок та когнітивних схем.
Діяльнісний компонент представлений: практичними вміннями і навичками, професійними поведінково-діяльнісними стереотипами, діяльнісними
установками, практично та технологічно орієнтованими знаннями, досвідом здоров’язбережувальної
діяльності та життєвим досвідом, умінням швидко й
ефективно діяти у небезпечних для здоров’я й життя
ситуаціях, здатність ефективно діяти в режимах психологічного перенасичення та когнітивної невизначеності, ефективно застосовувати педагогічну майстерність для збереження та формування здоров’я.
Особистісно-психологічний компонент формується: цінностями, смислами, ціннісними орієнтаціями,
мотиваціями, здатністю до здоров’яорієнтованого цілепокладання, ставленням, рефлексивними навичками, емоційним інтелектом, що забезпечує ефективну
комунікативну взаємодію, орієнтовану на збереження
здоров’я, толерантністю, турботою, відповідальністю,
благопристойністю, достатньо сформованими навичками довільного управління емоціями, а також позитивним іміджем педагога. До складу даного компонента також входять такі значимі для збереження здоров’я
особистісно-характерологічні якості, як милосердя,
здатність до співчуття, доброта, сердечність, любов до
людей і світу, поміркованість, гармонійність, урівноваженість, стриманість, спостережливість, екзистенційна сповненість і відкритість, уважність та чуйність.
Дискурсивно-комунікативний компонент містить
у своєму складі такі складові: вміння ефективно спілкуватися з проблематики здоров’я; наявність риторичних навичок; уміння організовувати ефективне
спілкування з проблематики збереження здоров’я
інтегративно використовуючи інформаційно-комунікаційні технології й вербальні, невербальні засоби
та соціокультурні контексти; вміння в процесі педагогічного спілкування ефективно актуалізувати ціннісно-смислові контексти; здатність застосовувати
елементи театральної педагогіки.
Інклюзивно-ціннісний компонент розроблений на
основі таких його складових, як: уміння ефективно використовувати знання феноменології дітей з особли-

вими освітніми потребами для збереження їх здоров’я
та життя; вміння ефективно використовувати знання
феноменології дітей з особливими освітніми потребами для формування їх високої самооцінки, іміджу й
соціальної, освітньої та професійної адаптації, включеності, а також життєтворчості; сприяти розвитку
толерантного, доброго та людяного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами в дитячому
колективі та соціумі; вміння вирішувати конфлікти, в
яких беруть участь діти з особливими освітніми потребами на засадах толерантності та з використанням
психологічних, педагогічних та соціокультурних засобів; уміння ефективно використовувати знання феноменології дітей з особливими освітніми потребами
для профілактики певних порушень, що можуть виникнути в умовах освітнього процесу. В цілому даний
компонент, акцентуючи увагу на життєвих і освітніх
проблемах дітей з особливими потребами, сприяє розкриттю та формуванню у майбутнього вчителя інформатики людяності, доброти, милосердя, толерантності, екзистенційної сповненості як обов’язкових для
професійної та здоров’язбережувальної діяльності
особистісно-характерологічних якостей.
Висновки
1. Здоров’язбережувальна компетентність майбутнього вчителя інформатики осмислюється й розробляється нами на основі соціально-антропологічних, дискурсивних і феноменологічних візій та
інтерпретацій, а також із використанням уявлень про
комунікативно-мережевий характер і культурно-комунікативну динаміку сучасних соціальних систем та
«інормаційно-соціально-комунікативного світу». Ми
формуємо й репрезентуємо здоров’язбережувальну
компетентність як інтегративний особистісно-професійний, соціокультурний, комунікативний і дискурсивний феномен. У зв’язку з цим означена компетентність розкривається як у професійно-суб’єктних
форматах,так і в інтерсуб’єктивному вимірі.
2. На основі соціально-антропологічних, інтерсуб’єктивних та дискурсивно-комунікативних інтерпретацій феноменології компетентності ми конституюємо наявність дискурсивно-комунікативної моделі здоров’язбережувальної компетентності майбутнього
вчителя інформатики. Дана модель сформована п’ятьма компонентами: 1) когнітивним (інтелектуальним);
2) діяльнісним; 3) особистісно-психологічним; 4) дискурсивно-комунікативним; 5) інклюзивно-ціннісним.
3. Системоорганізуючим компонентом окресленої здоров’язбережувальної компетентності, в рамках
якої в освітній простір і в педагогічну практику збереження здоров’я проєктуються комунікативно-мережеві «глобально-соціальні» тенденції розвитку та
консолідації сучасного світу, є дискурсивно-комунікативний. Як значиму складову даного компонента ми
виділяємо вміння педагога організовувати ефективне
спілкування з проблематики збереження здоров’я,
інтегративно використовуючи інформаційно-комунікаційні технології, вербальні й невербальні засоби
та освітні й соціокультурні змістовно-смислові контексти. Таким чином, завдяки освітнім дискурсивним практикам на занятті з інформатики відбувається
конструювання здоров’я та розкривається потенціал
життєтворчості учасників освітнього процесу.
4. Значимим компонентом, розробленим на основі європоцентричних інтенцій та гуманістичної ідеології Нової української школи, є інклюзивно-ціннісний, що спрямований на гуманізацію, аксіологізацію, екзистенціоналізацію та професіоналізацію освітнього процесу й педагога.
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Метою розробки даного компонента є також професіоналізація вчителя, його особистісне зростання та розвиток професійної суб’єктності на основі розкриття та
формування таких особистісно-характерологічних якостей, як милосердя, людяність, доброта, екзистенційна
наповненість, толерантність. Системоорганізуючими
складовими означеного компонента є вміння педагога
ефективно та гуманістично орієнтовано використовувати в освітніх здоров’язбережувальних практиках і
технологіях знання феноменології дітей з особливими
освітніми потребами з метою збереження їх здоров’я та
життя, а також для формування їх високої самооцінки,
іміджу, життєтворчості й соціальної, освітньої та професійної адаптації.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі передбачають розробку структури та змісту здоров’язбережувальної компетентності майбутнього
вчителя інформатики, а також проведення відповідних педагогічних експериментальних досліджень.
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викладач фізики та астрономії
Луцького педагогічного коледжу

ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА
В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ
ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ
Стаття присвячена дослідженню поглядів
В. О. Сухомлинського на процес, умови та шляхи
формування творчої особистості. Проведено аналіз
педагогічних ідей видатного педагога, які відіграють
визначальну роль у формуванні творчої особистості
учня Нової української школи. Розглянуто особливості формування творчої особистості студентів
коледжу в процесі вивчення природничих дисциплін,
зокрема предмета «Фізика та астрономія», як цілісної системи педагогічних впливів на інтелектуальну
та духовну сферу майбутніх педагогів. Доведено дієвість та інноваційність педагогічної спадщини українського педагога-новатора в контексті глобалізаційних викликів сучасного інформаційного суспільства.
Ключові слова: творча особистість, інноваційна
діяльність, педагогічна система В. О. Сухомлинського, гуманна педагогіка, суспільство знань, природничі
дисципліни.
Статья посвящена исследованию взглядов
В. А. Сухомлинского на процесс, условия и пути формирования творческой личности. Проведен анализ
педагогических идей педагога, которые играют значительную роль в формировании личности ученика
Новой украинской школы. Рассмотрены особенности формирования личности студентов колледжа
в процессе изучения естественных дисциплин, в
частности предмета «Физика и астрономия», как
целостной системы педагогических воздействий на
интеллектуальную и духовную сферы будущих педагогов. Доказана действенность и инновационность
педагогического наследия украинского педагога-новатора в контексте глобализационных вызовов современного информационного общества.
Ключевые слова: творческая личность, инновационная деятельность, педагогическая система
В. А. Сухомлинского, гуманная педагогика, общество
знаний, естественные дисциплины.
The article is devoted to the research of V. O. Sukhomlynskiy’s views on the process, conditions and ways to
form creative personality of the student. The content of
the concepts «creativity», «children’s creativity», «pedagogical creativity» have been differentiated. Sukhomlynskiy’s system of pedagogical ideas with the systematic role
in developing student’s creativity in the New Ukrainian
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School have been analyzed, namely teacher’s trust in
the talent of every student; creative style of the teacher;
emotional comfort atmosphere humanizing «teacher to
student» and «student to student» interactions.
The specifics of developing creativity in the students
of college during science disciplines such as «Physics and
Astronomy» as a holistic system have been reviewed. It includes the following components: classes as a form and
means of developing creativity; the system of extra-curriculum activities as means of transforming student from the
potential into real subject of the creative process; discovering and creating «new» not only in the outside world, but
also in the student’s own personality. The pedagogical importance of the unique system of developing creativity of
the younger student, called «the harmony of pedagogical
influences» has been elaborated on.
The special role of the pedagogical creativity and
teacher’s art as the crucial elements in the intellectual
growth of the student has been highlighted. The focus
is placed on the effectiveness and results of the activity-based approach in developing creativity of the students during «Physics and Astronomy» classes, based
on Lutsk Pedagogical College practice. The impact and
innovation of the pedagogical heritage of the teacher-pioneer in the context of globalization challenges and
modern information society have been demonstrated.
Key words: creative personality, innovative activities, Sukhomlynskiy’s pedagogical system, humane pedagogics, knowledge society, science.
Постановка проблеми. На сучасному етапі в
педагогічній науці ведуться постійні пошуки щодо
розробки парадигми особистісно зорієнтованого
навчання для Нової української школи, покликаної
формувати творчу особистість. Необхідність у цьому пояснюється, по-перше, загальнолюдськими інтересами, по-друге, загальнодержавними інтересами
України, по-третє, власними інтересами особистості. Досвід роботи показує, що для розвитку творчих
задатків та нахилів здобувачів освіти не завжди створені сприятливі умови, а як наслідок – значна їх частина втрачає зацікавленість до навчання.
Вважаємо, що надійним шляхом розв’язання
окресленої вище проблеми є осмислення, узагальнення, оцінка історико-педагогічного досвіду минулого.
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Зокрема, прикладом для наслідування є сьогодні педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського, що спонукає до пошуку і творення нових гуманістичних
педагогічних технологій, закладення основ школи
майбутнього, школи завтрашнього дня, яка сприяє
розв’язанню завдань Нової української школи загалом і педагогічної науки зокрема.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського перебуває
сьогодні у центрі уваги всієї світової педагогічної
спільноти. Підтвердження цьому – праці М. Библюка
(Польща), М. Богуславського (Росія), Е. Гартман (Німеччина), М. Дмитрієва (Білорусь), Л. Мілкова (Болгарія), М. Мухіна (Росія), Л. Федорової (Республіка
Саха (Якутія)), Х. Франгоса (Греція), Бі Шуджі (Китай) та ін. Значний внесок у вивчення наукового доробку В. О. Сухомлинського зробили й українські вчені, серед яких: М. Антонець, Л. Бондар, В. Василенко,
Т. Будняк, Л. Масол, А. Луцюк, В. Мадзігон, Т. Остапйовська, Я. Розенберг, О. Савченко, Г. Сагач, О. Сухомлинська, Г. Сухорукова, З. Шевців, М. Ярмаченко.
Вивченню життя і творчості педагога-гуманіста
присвячені книги, брошури, статті Ю. Азарова, О. Андреєвої, А. Борисовського, С. Заволоки, Б. Тартаковського, В. Омельяненко, І. Цюпи. Творчу діяльність
педагога стосовно розвитку творчої особистості учня
досліджували Ю. Бабанський, О. Виговська, В. Загвязинський, І. Зязюн, В. Кан-Калік, В. Кожевніков,
М. Нікандров, М. Поташник, О. Савченко, Ю. Саламатов, В. Сухомлинський; формування творчої особистості вчителя – А. Алексюк, Д. Іванова, Н. Кічук,
А. Кошелєв, М. Ломонова, О. Приходько, С. Сисоєва,
Р. Шакуров, В. Шинкаренко та ін.
Мета статті – дослідити погляди В. О. Сухомлинського на процес, умови та шляхи формування
творчої особистості в їх взаємозв’язку із сучасними
ідеями вдосконалення процесу навчання фізики та
астрономії.
Зважаючи на мету статті, її основними завданнями є: дослідження змістового наповнення понять
«творчість», «дитяча творчість», «педагогічна творчість»; аналіз процесу формування творчої особистості школяра в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського, що базувався на гуманістичному і
демократичному, духовному й особистісно-діяльнісному імперативах.
Виклад основного матеріалу. Як відомо, завершується запровадження нових навчальних програм
із фізики та астрономії, які відповідають Концепції
реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа».
Головним в оновлених програмах є те, що на перше
місце в структурі програми поставлено очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учня. Така
структура концентрує увагу не на тому, що вивчати, а
для чого вивчати, тобто, по суті, є основою компетентнісного підходу. Зрозуміло, що подальше функціонування національної системи освіти й виховання потребує найцінніших надбань педагогічної науки.
У контексті означеного дедалі більше привертає увагу багатогранна творча спадщина педагога-гуманіста В. О. Сухомлинського – цінне джерело
яскраво виражених гуманістичних, дитиноцентричних ідей, педагогіка толерантності, в основу якої
покладено необхідність наблизити процес освіти,
навчання і виховання до глибинного внутрішнього духовного світу конкретної дитини [1, с. 12].
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Так, у статті «На трьох китах» учений-практик наголошує: «Нехай у школі панують яскрава думка, живе
слово і творчість дитини» [6, с. 343]. Ці слова, виголошені видатним педагогом у ХХ столітті, стали головним кредом Нової української школи.
В. О. Сухомлинський дає власне тлумачення поняття «дитяча творчість», що ґрунтується на критеріях створення школярем суб’єктивно нового у зовнішньому світі та виявлення нового в собі (суб’єктивних
перебудов, росту особистості). Творчість Василь
Олександрович називав «суттю життя у світі знань і
краси», а творчу діяльність школяра розглядав як стимул розвитку пізнання. «Творчість, – писав він, – є
щаблинкою самостійного мислення, на якій дитина
пізнає радість власної думки, переживає моральну
гідність творця» [2, с. 434]. Педагог-новатор створив
авторську систему формування творчої особистості
школяра, яку називав «гармонією педагогічних впливів». Вона ґрунтується на гуманістичній, оптимістичній ідеї про те, що кожна дитина може стати неповторним творцем матеріальних і духовних цінностей.
Її структурними компонентами є: 1) природа і краса;
2) співпереживання; 3) творча думка; 4) творча праця.
Вивчення творчого доробку В. О. Сухомлинського дозволило виявити і охарактеризувати чинники, які
мали вагомий вплив на формування творчої особистості школяра. Серед них: пізнавальний; урахування
психологічних типів особистості; створення творчого клімату як у системі шкільної освіти, так і в сімейному вихованні; чітке виокремлення у змісті знань
того, що необхідно запам’ятати; зв’язок навчання із
життям; синтез засобів мистецтв; естетизація всіх видів творчої діяльності учнів. Творчий процес учений
розглядав як інтелектуальну працю (діяльність), у
результаті якої учні розвивають свої розумові здібності й набувають знання, практичні вміння й навички.
Але при цьому, на думку Сухомлинського, необхідно
«добре знати кожну дитину, глибоко вивчити індивідуальні особливості її сприймання, мислення і розумової праці» [12, с. 19].
Представлена вище ідея педагога-новатора є
ключовою в діяльності викладачів Луцького педагогічного коледжу. Так, щоб управляти процесом розвитку пізнавальної діяльності студентів, які щойно
переступили поріг закладу, обов’язково проводимо
діагностику їх пізнавальної самостійності, тобто готовності самостійно оволодівати новими знаннями.
З метою визначення найбільш значущих для студентів потреб, які вони прагнуть задовольнити під час
навчальної діяльності, проводимо вивчення спонукальної сторони їхньої пізнавальної самостійності. З
цією метою на першому занятті з фізики пропонуємо
анкетування.
Анкета складається із трьох частин. Перша частина – це шкала-анкета, відповідаючи на запитання
якої, слід не лише обрати найбільш правильну із запропонованих відповідей, а й оцінити в балах кожну
із них. Друга частина дає змогу визначити мотиви
пізнавальної самостійної діяльності та ставлення
студента до даного виду навчальної діяльності. Третя
частина анкети складається із запитань, на які студент дає «вільну» відповідь, зокрема відповідає, яке
значення в навчальному процесі для нього особисто
відіграє фізика та астрономія, а також те, чи зацікавлений він у вивченні даного предмета. Аналіз анкет
дозволяє у майбутньому організувати самостійну
роботу кожного студента шляхом залучення його до
певного виду навчальної діяльності.
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Наступний крок діагностування – визначення
рівня змістової сторони пізнавальної самостійності
студентів (наявність опорних знань як необхідного
елемента процесу пізнання). Запропонований тест
дає змогу визначити кількість залишкових знань студентів із певних тем.
На завершення, з метою визначення рівня володіння формами і методами пізнавальної діяльності,
з’ясовуємо початковий рівень технічної сторони пізнавальної самостійності студентів. Для цього викладач
спочатку доводить до відома студентів основні знання змістового характеру, необхідні їм для розв’язання
задач із даної теми. Після цього разом зі студентами
ґрунтовно розглядає розв’язок задачі-зразка. На завершальному етапі роботи студенти на власний розсуд
обирають для себе задачу із запропонованої викладачем серії задач для самостійного розв’язання, кожна з яких, звичайно, дещо відрізняється від зразка та
потребує застосування нових прийомів і способів навчальних дій, що входять до структури узагальненого
методу розв’язування пізнавальних задач. За результатами виконаних завдань викладач визначає рівень технічної сторони пізнавальної самостійності студентів.
У результаті діагностики виокремлюємо чотири
основних види вмінь самостійної пізнавальної діяльності студентів: репродуктивно-пізнавальні; інструментально-алгоритмічні; продуктивно-перетворювальні; творчо-пошукові. Вибір варіанта для організації індивідуальної самостійної роботи студента
здійснюємо відповідно до визначеного рівня його
пізнавальної активності.
Зважаючи на вищевикладене та опираючись на
принципи розвивального навчання, в ході організації індивідуальної самостійної роботи студентів намагаємося дотримуватися таких вимог: кожен студент повинен отримати завдання, яке йому під силу
в даний момент часу; кожен студент повинен мати
можливість виконати більш важке і творче завдання;
кожному студентові слід дати можливість виконувати
такі завдання, які відповідають його індивідуальності. Із цього приводу В. О. Сухомлинський слушно
зауважував: «Кожен учень дає в навчанні те, на що
він здатний, – здійснення цього принципу дає можливість нам досягти всебічного інтелектуального розвитку всіх учнів, запобігти неуспішності» [8, с. 240].
Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського надзвичайно актуальні й сьогодні, оскільки перетинаються
із сучасними ідеями вдосконалення процесу навчання і виховання. Видатний педагог стверджував, що
здобуті учнем знання з фізики на все життя накладають відбиток на його духовний світ: «Серцевиною
розумової вихованості є світоглядна спрямованість
переконань, побудованих на знаннях. Ми вважаємо
дуже значущим практичне втілення тієї чи іншої істини, що науковий світогляд – це не тільки система
правильних поглядів на світ, а й суб’єктивний стан
особистості, який виявляється в її почуттях, волі, діяльності» [2, с. 93]. Зокрема, йдеться про те, як сформувати мислення студента, аби воно було вільним і
нетрафаретним. При цьому слід пам’ятати, що мислення має відображатися в діяльності, лише тоді на
заняттях не буде байдужих і неуважних.
У зв’язку з цим характерною рисою інтелектуальної діяльності юнаків і дівчат Сухомлинський називає
їхнє прагнення використовувати набуті знання,оволодівати новими знаннями, вміннями та навичками,

способами творчої діяльності. «Важливо, – наголошує педагог, – щоб у юнацькі роки більшість знань
школярі набували самостійно, щоб учитель був насамперед керівником їхньої самостійної праці. Самостійне вивчення матеріалу, доповіді, реферати,
робота з першоджерелами, індивідуальне виконання
завдань практичного характеру – такими мають бути
методи, переважання яких у навчанні юнаків і дівчат
сприяє їхньому розумовому та духовному розвитку»
[4, с. 364]. Саме з таких позицій ми намагаємося організовувати самостійну роботу студентів, яка постає
і як засіб організації навчального чи наукового пізнання студента, і як форма виявлення ним певного
способу діяльності стосовно виконання відповідного навчального завдання з метою одержання нових
знань або поглиблення і впровадження в практичну
діяльність уже набутих. Таким чином, діяльність, яка
приносить успіх і задоволення, є основою всього навчально-виховного процесу.
В. О. Сухомлинський наголошував: «Важливо,
щоб у дитинстві кожна людина на практиці побачила втілення своїх творчих здібностей, оволоділа
майстерністю в улюбленій справі та досягла значних
успіхів. Почуття гордості, пережите у результаті досягнення успіху в улюбленій справі, – це перша іскра,
що запалює в душі дитини вогник творчого натхнення» [12, с. 253]. Зважаючи на це, намагаємося створювати на заняттях проблемні ситуації, аби молоді
люди могли виявляти, відстоювати й утверджувати
власні погляди, переконання, протиставляти істину
незнанню. З цією метою широко використовуємо
прийоми та методи, що активізують пізнавальну діяльність студентів, зокрема: евристичну бесіду; самостійний аналіз; порівняння фактів і явищ; дискусію;
рольові ігри; практичні завдання; дослідження явищ
і процесі; складання і розв’язання фізичних задач із
виробничим (технічним) змістом тощо. В. О. Сухомлинський високо цінував таку діяльність школярів,
зокрема зауважував: «Під час вивчення математики,
фізики, хімії одним із прийомів виховання творчого
характеру розуму є самостійне складання задач та їх
розв’язування. У середніх і старших класах складають задачі в процесі практичної діяльності – використовують досвід технічної творчості продуктивної
праці. Складання й розв’язування задач інтелектуально збагачує працю...» [8, с. 253].
Однією із цікавих форм роботи у цьому напрямі
є проведення домашнього експерименту і створення
відео з повним коментуванням результатів досліду
(звичайно, цьому передує індивідуальна робота зі
студентами). Студенти мають нагоду стати співавторами заняття, демонструючи власне відео, допомагають одногрупникам краще опанувати тему. Такі
заняття відзначаються високою емоційністю, яку Василь Олександрович Сухомлинський називав необхідною умовою розвитку, розуму, інтелекту.
У ході дослідження педагогічної спадщини
В. О. Сухомлинського нами було встановлено основні
шляхи формування творчої особистості школяра, серед яких: система уроків мислення; система читання
та літературно-творчого розвитку; система трудового
виховання. В даному контексті важливо, щоб у свідомості кожного студента зародилося переконання:
«… Ми, люди, – діти природи; ми живемо і користуємося благами природи доти, поки не порушено гармонію природи» [9, с. 557].

127

НОВА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА. 2019. № 4 (100)
У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти в освітній галузі «Природознавство» зазначено, що фізика та астрономія є базовими
компонентами природничо-наукової освіти. Саме
тому навчання фізики та астрономії в Луцькому педагогічному коледжі є однією зі складових забезпечення спеціальної методичної підготовки майбутніх
учителів початкових класів щодо формування природознавчої компетентності у молодших школярів.
Відповідно до змісту початкової загальної освіти,
затвердженого Державним стандартом, у програмі
предмета «Природознавство» визначено такі змістові
лінії: «Об’єкти природи», «Взаємозв’язки у природі», «Земля – планета Сонячної системи», «Україна
на планеті Земля», «Рідний край», «Охорона і збереження природи», «Методи пізнання природи». Ці
змістові лінії перегукуються із завданнями фізичного та астрономічного компонентів освітньої галузі
«Природознавство», що орієнтовані на усвідомлення знань про будову Сонячної системи, утворення і
розвиток Всесвіту, формування наукового світогляду; розвиток здатності пояснювати природні явища і
процеси, вдосконалення досвіду впровадження експериментальної діяльності, формування ставлення
до фізичної картини світу.
У зв’язку з цим особливу увагу приділяємо формуванню основ екологічної та інформаційної культури
майбутнього фахівця як важливих чинників розвитку
особистості майбутнього вчителя початкової школи,
його професійної культури. Так, під інформаційною
культурою розуміємо: вміння поставити проблему,
швидко знайти необхідну інформацію, оцінити її корисність, виокремити головне, структурувати для навчальних потреб, цілеспрямовано й свідомо застосувати для вирішення поставлених завдань. На заняттях
з фізики та астрономії особливу увагу приділяємо розвитку в студентів уміння не лише знайти інформацію,
а й осмислювати її та використовувати для саморозвитку, самоосвіти та виконання творчих завдань.
Беручи до уваги те, що майбутнім учителям після
заняття доведеться самостійно опрацьовувати матеріал підручника, викладач продумує, як уже в ході
викладу матеріалу готувати їх до самостійної роботи,
як полегшити роботу з підручником. Із цією метою
застосовуємо раціональні прийоми роботи з підручником, навчаємо виділяти головне в тексті, рисунках,
таблицях, графіках, схемах. Наприклад, одній підгрупі студентів пропонуємо прочитати текст підручника
і поставити якомога більше запитань до нього, а іншій – дати відповіді на ці запитання. Група експертів
при цьому знаходить і виправляє допущені помилки
та неточності. Постійно спрямовуємо студентів на
розвиток умінь: встановлювати логічний зв’язок і
залежність між відомостями параграфа; порівнювати
явища, що вивчаються; робити узагальнення, висновки, аналіз змісту рисунків; укладати термінологічний словник; складати план за текстом підручника;
складати задачі, використовуючи текст підручника;
складати опорні конспекти та твори-есе; виконувати
досліди, описані в підручнику.
Розуміння студентами навчального матеріалу, що
вивчається, є не лише першою сходинкою до активізації пізнавальної діяльності, а й своєрідною базою,
на основі якої застосовуються інші методи, що вимагають більшої самостійності студентів і розраховані
на більш ґрунтовний розвиток їх логічного мислення. «Підручник у жодному разі не може бути єдиним
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джерелом знань…», – наголошував В. О. Сухомлинський у книзі «Розмова з молодим директором школи»
[11, с. 618]. Тому актуальним для студентів сьогодні
є читання художньої та науково-популярної літератури, журналів, газет, використання ресурсів мережі Інтернет. «Те, що просто читається – читається
із цікавості, для задоволення і розвитку цікавості та
допитливості, – це необхідний інтелектуальний фон
для заучування обов’язкового матеріалу. Якщо немає
цього фону, учіння перетворюється в непосильну
ношу» [7, арк. 202].
Висновки. Психолого-педагогічна спадщина
В. О. Сухомлинського – багатоаспектна, її пронизує
проблема проектування людини, що ґрунтується на
ідеї всебічного розвитку особистості. Будучи творчою
людиною, педагог-гуманіст вважав, що педагогічна теорія розвивається доти, доки вона живе і збагачується
на практиці, у новаторській діяльності тисяч педагогів. Він мріяв, щоб кожен педагог був не просто «споживачем» педагогічних знань, а дослідником, раціоналізатором і творцем. Саме цього вимагає від нас час,
саме такі можливості відкривають реформи, що відбуваються сьогодні в освіті. Але реформуючи освіту в цілому, варто розпочати із реформи свідомості кожного,
хто причетний до навчання та виховання дитини.
Перетворення навчання в цікавий, захоплюючий
процес пізнання дитиною навколишнього світу – це
одна із головних умов розв’язання складних завдань,
які стоять сьогодні перед Новою українською школою, одна з кардинальних проблем сучасної дидактики і методики. Тому неабияк актуальними сьогодні є
слова педагога про те, що, «…втовкмачуючи в голови
дітям готові істини, узагальнення, висновки, вчитель
часом не дає їм можливості навіть наблизитися до
джерела думки й живого слова, зв’язує крила мрії,
фантазії, творчості. Із живої, активної, діяльної істоти дитина іноді перетворюється немовби в запам’ятовуючий пристрій… Ні, так не повинно бути. Не
можна відгороджувати дітей від навколишнього світу
кам’яною стіною. Не можна позбавляти учня радощів
духовного життя. Духовне життя дитини повноцінне
лише тоді, коли вона живе в світі гри, казки, музики,
фантазії, творчості. Без цього вона – засушена квітка» [12, с. 67–68].
Без сумніву, найважливіше завдання навчання і
виховання, за Концепцією Нової української школи,
полягає в тому, щоб у процесі вивчення природничих
дисциплін, зокрема фізика та астрономії, розкрити
задатки і творчі здібності кожного здобувача освіти,
що дозволить йому піднятися на вищий ступінь фахової майстерності та творчості. Досягти цього можна по-різному, але при цьому варто пам’ятати, що
«творча праця вчителя полягає передусім у виборі
способу, в утіленні теоретичних істин у живі людські
думки й емоції» [11, с. 402].
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В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ
ПРО РОЛЬ БІБЛІОТЕКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ
У статті на основі аналізу педагогічних праць
В. О. Сухомлинського розкрито його ідеї стосовно
ролі бібліотеки в організації методичної роботи школи. Виявлено, що в освітньому просторі Павлиської
середньої школи вагоме місце відводилося бібліотеці
як дієвому засобу підвищення фахового рівня педагогічних кадрів, взаємного професійного збагачення
членів педагогічного колективу, розширення методичних знань, а отже, осягнення нових форм і методів навчання та виховання учнів. Аргументовано, що
ідеї педагога актуалізуються нині в умовах розбудови Нової української школи, сучасних інформаційних
викликів, дискурсів про модель шкільної бібліотеки.
Ключові слова: В. О. Сухомлинський, школа, вчитель, методична робота, бібліотека.
В статье на основе анализа педагогических трудов В. А. Сухомлинского раскрыты его идеи о роли библиотеки в организации методической работы школы. Выявлено, что в образовательном пространстве
Павлышской средней школы важное место отводилось библиотеке как действенному средству повышения профессионального уровня педагогических кадров,
взаимного профессионального обогащения членов педагогического коллектива, расширения методических
знаний, а следовательно, постижения новых форм и
методов обучения и воспитания учащихся. Аргументировано, что идеи педагога актуализируются в настоящее время в условиях развития Новой украинской
школы, современных информационных вызовов, дискурсов о модели школьной библиотеки.
Ключевые слова: В. А. Сухомлинский, школа, учитель, методическая работа, библиотека.
The paper covers the main ideas regarding the role of
a library in the organisation of methodical work at school
suggested by V.O. Sukhomlynskyi in his Pedahohichnyi
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kolektyv serednoi shkoly (Pedagogical community of
secondary school), Metodyka vykhovannia kolektyvu
(Methods of training community), Sto porad uchytelevi
(One hundred pieces of advice for teachers), Pavlyska
serednia shkola (Pavlysh secondary school), and Rozmova z molodym dyrektorom shkoly (Conversation with a
young head teacher). It was found out that the library
played an important role in Pavlysh secondary school,
since it was an efficient means of improving and developing teachers’ professional skills, exchanging professional experience, and acquiring new methodical knowledge,
i.e. learning new forms and methods of training. The methodical work of the school included teacher’s library,
pedagogical library, head teacher’s library, pedagogical
discussion of methodical literature, discussion of books
with pupils, selection of books for reading in out-of-school
hours, discussion of methods of training, library circle,
and discussion of problems of reading during teachers’
meetings.
In the course of creative cooperation the teachers
and the library developed the means how to connect the
library with methodical work. Being rational kernels for
information support of educational process, these means
can obtain new life in modern school libraries. No doubt,
school librarians should be well-informed about the content of training, curricula, and directions of methodical
work, since they are responsible for school library acquisition and take part in providing information support to
educational process using innovative forms and methods.
V.O. Sukhomlynskyi’s ideas are relevant now in the course
of development of the new Ukrainian school, new informational challenges and discourses about the model of
school library. The further research prospects can be focused on the study of the role of a library in the development of methodical knowledge of a young teacher.
Key words: V. O. Sukhomlynskyi, school, teacher,
methodical work, library.
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Постановка проблеми. Нині розбудова нової
української школи залежить передусім від учителя,
який «постійно працює над собою», «може готувати
власні авторські навчальні програми, власноруч обирати підручники, методи, стратегії, способи і засоби
навчання», про що йдеться в стратегічному документі –
Концепції «Нова українська школа» (2016) [2, с. 16].
Саме тому сьогодні методична робота в школі як спеціально організована діяльність педагогічного колективу для підвищення фахового рівня, майстерності
педагога є важливим чинником реалізації даної Концепції.
У системі заходів, різноманітних форм методичної роботи важливу роль відіграє шкільна бібліотека, яка здійснює інформаційний супровід освітнього
процесу. Чи враховується нині на достатньому рівні
шкільна бібліотека в освітньому процесі загалом
і в методичній роботі зокрема? У розв’язанні цього питання може прислужитися досвід Павлиської середньої школи, ідеї її директора – видатного
українського педагога В. О. Сухомлинського, які з
роками набувають усе більшої актуальності в освітньому просторі, адже ґрунтуються на гуманістичних і людиноцентричних підвалинах. Так, голова
Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського
О. Я. Савченко зазначає: «В. О. Сухомлинський
створив інноваційну педагогічну систему на засадах гуманізму, глибокого вивчення особистості школяра, поєднання індивідуалізації з “мудрою владою
колективу”» [3, с. 22].
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Результати історіографічного пошуку свідчать про
системне й різноаспектне вивчення творчого доробку
В. О. Сухомлинського українськими (М. Я. Антонець,
Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, Н. М. Бібік, Л. С. Бондар, Г. І. Іванюк, Н. А. Калініченко, Я. П. Кодлюк,
М. М. Марусинець, О. Б. Петренко, Г. П. Пустовіт,
О. Я. Савченко, О. В. Сухомлинська, В. Л. Федяєва та
ін.) і зарубіжними (Е. Гартманн (Німеччина), А. Кокерілл (Австралія), Сяо Су (КНР), Х. Франгос (Греція) та ін.) ученими й відповідно появу різнотипних
наукових праць, які презентують ідеї педагога, надають їм нового звучання в сучасних реаліях.
Водночас потребують висвітлення міркування
Василя Олександровича стосовно ролі бібліотеки
в організації методичної роботи задля творчого їх
осмислення педагогічними та бібліотечними працівниками закладів загальної середньої освіти в
умовах розбудови нової української школи, що є
метою нашої статті. Проаналізувавши педагогічну
спадщину В. О. Сухомлинського, з’ясовано, що він
порушував означену проблему в таких працях, як
«Педагогічний колектив середньої школи», «Методика виховання колективу», «Сто порад учителеві»,
«Павлиська середня школа», «Розмова з молодим
директором» та ін.
Виклад основного матеріалу. Зауважимо, що в
ході попередніх досліджень ми висвітлювали погляди Василя Олександровича стосовно виховання любові до книжки й до читання, важливості шкільних
книгозбірень у соціокультурному просторі, освітньому процесі [1]. Зокрема, було встановлено, що педагог розглядав шкільну бібліотеку не лише як книгозбірню, а передусім як важливий засіб виховання

(духовного, морального, громадянського, патріотичного, розумового, естетичного, трудового) школярів
через різні форми роботи (Кімната Думки, гуртки,
свята, читання позакласної літератури тощо) та інформаційного забезпечення навчання дитини, її розвитку. На його думку, шкільна бібліотека в різних
варіаціях (шкільна, дитинства, отроцтва, історична,
технічна тощо – визначені В. О. Сухомлинським типи
шкільних книгозбірень – Л.Б.) – є центром духовного
життя й джерелом духовного багатства дитини; обличчям та авторитетом школи [1].
У цьому контексті важливою є думка В. О. Сухомлинського про бібліотечного працівника як повноцінного члена педагогічного колективу: «серйозне
місце належить у педагогічному колективі шкільному бібліотекарю» [11, с. 64]. У Павлиській середній
школі бібліотекар проводив з учнями бесіди про книги, прагнув, щоб кожний із них читав цікаві та корисні книжки, надавав значну допомогу педагогічному колективу у підвищенні грамотності й загальної
культури школярів, розвивав у них любов до слова.
Педагог високо оцінював роботу бібліотекаря, відзначав його важливу роль у навчальному та виховному
процесі школи. Наприклад, під керівництвом бібліотекаря учні 7–10-х класів на стенді розміщували свої
анотації про прочитані книжки – «Мої думки про
прочитані книжки» [11, с. 64–65].
Безперечно, шкільна бібліотека відіграє важливу
роль у підвищенні фахового, методичного й культурного рівня вчителів. Керівництво Павлиської середньої школи цьому приділяло значну увагу, зокрема
цікавилося прочитаними вчителями науковими та
художніми виданнями, спонукало до створення особистих бібліотек [11, с. 121]. Як описує Василь Олександрович, через брак у повоєнний час методичної
літератури педагоги щомісяця поповнювали власні
бібліотеки книжками, потім приносили їх до школи
для обміну. Для колективної бібліотеки в учительській кімнаті було виділено спеціальне місце: шафа,
стіл, стенд для виставок новинок. Так виник спочатку
педагогічний куточок, а згодом – педагогічний кабінет. Прикметно, що вчителі обговорювали прочитані
видання, кількість яких постійно зростала. Поступово склалася ще одна традиція: під час літніх канікул
педагоги купували книжку не лише себе, а ще й для
шкільної бібліотеки. При цьому В. О. Сухомлинський
зауважував: «Важко переоцінити значення бібліотеки
в індивідуальній роботі вчителів з підвищення педагогічного і методичного рівня» [11, с. 122].
Поступово в Павлиській середній школі на базі
бібліотеки було створено педагогічний кабінет, куди
вчителі передавали методичні матеріали: учнівські
твори, плани уроків і виховної роботи, методичні
розробки, записи аналізу директора чи завуча відвідуваних уроків, протоколи педагогічних рад та методичних об’єднань, учнівські рукописні журнали,
наочні посібники, виготовлені учнями [11, с. 122]. До
педагогічного кабінету зверталися вчителі з метою
підготовки до уроків. Молоді педагоги з перших днів
роботи в школі в ході вивчення матеріалів означеного кабінету знайомилися з педагогічним колективом. Створена бібліотека була джерелом розширення
знань учителів із методики навчання предметів, виховання школярів.

131

НОВА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА. 2019. № 4 (100)
В. О. Сухомлинський як директор школи значну
увагу приділяв ідеї створення особистої бібліотеки вчителя. Як нам відомо, бібліотека – це зібрання
різноманітної літератури: навчальної, методичної,
наукової, художньої, довідкової. «Книжка, власна
бібліотека – це повітря і для народного вчителя. Без
книжки, без пристрасті до читання немає учителя.
Читання – це джерело думки і творчості педагога,
це саме життя», – зазначав учений [6, с. 254]. Наведемо інше міркування: «Бібліотека вчителя, що поповнюється з тижня в тиждень, – це джерело думки,
моральної енергії. Знання, взяті з книжок, стають
його власним бажанням, його сумлінням» [5, с. 594].
Водночас він вважав, що «особиста бібліотека вчителя – це, образно кажучи, маленький вогник, від якого
займається факел обов’язку в духовному світі вихованця» [4, с. 87]. Ці думки доповнюють одна одну й
вказують на важливість такої бібліотеки як для підвищення фахового рівня вчителя, так і для навчальної
та виховної роботи з учнями.
Василь Олександрович рекомендував педагогам
мати в особистій бібліотеці видання, які розвивають
знання програмного матеріалу. Із метою поглиблення елементарних шкільних знань учні під керівництвом учителя мають читати наукові чи науково-популярні книжки, адже це сприяє розумовому розвитку
дитини [10, с. 474]. Він радив молодому вчителеві
щомісяця купувати літературу, зокрема із проблем
науки, яку він викладає; про життя та боротьбу людей, котрі можуть стати прикладом для молоді; із
психології – «про душу людини – особливо дитини,
підлітка, юнака, дівчини». При цьому В. О. Сухомлинський наводив різні аргументи: вчитель має постійно поповнювати наукові знання, щоб бачити розумову працю учнів, крім того, він є «вихователем,
учителем життя, наставником дітей та юнацтва»,
котрому «треба бути знавцем душі людини, яка формується». «Кожна прочитана вами книжка має якось
увійти у вашу майстерню виховання як новий тонкий
інструмент», – актуально й нині звучить звернення Василя Олександровича до тогочасних молодих
педагогів [10, с. 510].
В. О. Сухомлинський вважав, що в особистій бібліотеці вчителя має бути й художня література для
вихованців: «Не забувайте, що художній твір, прочитаний вашим вихованцем і сприйнятий його допитливим розумом і вразливим серцем, може стати тією
краплею, якої часто не вистачає вихователеві для
того, щоб шалька терезів схилилася в потрібний вам
бік» [10, с. 510]. Він радив учителям під час комплектування особистої бібліотеки для кожного вихованця індивідуально добирати книжки, які мають
учити жити.
Керівництво Павлиської середньої школи націлювало вчительство на читання художньої літератури.
Так, після створення педагогічного кабінету вчителі
вирішили в учительській кімнаті створити «фонд»
художньої літератури. В. О. Сухомлинський наводить
позитивні результати такої роботи: розвиток інтересу
педагога до читання, збагачення колективного життя, виникнення потреби ділитися враженнями від
прочитаних видань, особливо з проблем виховання
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дітей у школі та сім’ї. Директор школи вважав, що
традиція обговорювати нові художні твори «значно
збагачувала життя педагогічного колективу, сприяла покращенню виховної роботи, посилювала вплив
педагогічного колективу на колектив школярів» [11,
с. 125]. У таких заходах активну участь брали батьки, що сприяло зміцненню зв’язків школи та сім’ї.
Василь Олександрович описує приклади дискусій,
у ході яких учителі й батьки доходили важливих
висновків: про вплив сім’ї та школи на духовний світ
підлітка, відповідальність дітей перед батьками тощо
[11, с. 124–125]. Як помітив учений, поступово інтерес педагогічного колективу до видань передавався й
школярам. Класні керівники заохочували учнів створювати класні бібліотечки, проводити конференції
читачів [11, с. 126]. Безсумнівно, використання бібліотеки як засобу організації методичної роботи в школі є доцільним.
В. О. Сухомлинський на власному прикладі доводив важливість бібліотеки для професійного зростання, духовного розвитку, самореалізації педагога. Він
писав: «Моя особиста бібліотека – це мої мудрі вчителі, до яких я приходжу щоденно порадитися: де
істина? Як її пізнати? Як перекласти з душі й серця
старших поколінь у душу й серце підростаючого покоління моральні багатства, створені, нагромаджені, здобуті людством? Мої книжки – це мої вчителі
життя, до яких я щодня звертаюсь із запитанням:
як жити? Як бути взірцем для моїх вихованців? Як
донести до їхніх сердець сяйво ідеалу?» [10, с. 509].
Василь Олександрович мав багату бібліотеку, до
якої відбирав видання лише зі значною художньою
цінністю. Він прагнув, щоб «ця бібліотека була
критерієм естетичної культури». Бесіди з читачами
книжок його бібліотеки приносили радість директору, бо вони «розширювали його педагогічний кругозір» [7, с. 45–46].
Неабияку роль в організації методичної роботи в Павлиській середній школі відігравала шкільна
бібліотека. На переконання В. О. Сухомлинського,
шкільний бібліотекар мав бути обізнаний зі змістом
освітнього процесу, навчальним процесом, позакласною літературою [7, с. 601]. Шкільна бібліотека й
власні бібліотеки вчителів були джерелом самоосвіти
вчительського колективу. Василь Олександрович у
зв’язку з цим писав: «Справжній педагог – книголюб:
таке золоте правило життя колективу, що стало традицією» [7, с. 53].
Шкільна бібліотека здійснювала комплексну
роботу щодо добору видань для позакласного читання відповідно до навчальних програм. Для учнів старших класів наукову літературу бібліотечні
працівники, вчителі відбирали за предметами. Крім
того, згідно з різноманітними виявленими в школярів нахилами до праці в рослинництві, механізації, електротехніці добиралися книжки зі шкільної
бібліотеки для самостійного позакласного читання [7, с. 137]. На думку Василя Олександровича,
шкільна бібліотека має бути засобом виховання
інтересу та любові до праці. Звичайно, бібліотека надає дієву й системну допомогу як учителям,
так і учням.
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При бібліотеці Павлиської середньої школи діяв
бібліотечний гурток, який здійснював організаційну
роботу щодо формування потреби в учнів у читанні.
Так, в окремих шафах зберігалася збірка «Безсмертні
твори світової літератури», які вважалися обов’язковими
для прочитання. Школярі в спеціальному журналі
відзначали прочитані ними книжки із представленої
збірки [7, с. 108]. Журнал був предметом аналізу стану читання учнів із метою виявлення тих, які мало
надавали цьому увагу. Результати обговорювали на
педагогічній раді.
Із метою пробудження інтересу учнів до читання, розширення знань за межами програми вчителі на
стендах, присвячених новинкам науки та техніки, у
кімнаті для читання, шкільній бібліотеці, навчальних
кабінетах виставляли відповідні наукові видання й
брошури. Це спонукало учнів під керівництвом учителів до бесід і дискусій щодо різних проблем науки
та техніки [7, с. 242]. В. О. Сухомлинський надавав
великого значення читанню додаткової літератури
невипадково. За його словами, «якщо є інтерес до читання того, що необов’язкове для вивчення, то учень
з інтересом читає й підручник» [7, с. 243]. Добір літератури бібліотечні працівники здійснювали в тісній
співпраці з педагогами.
Важливими для сьогодення є висновки Василя Олександровича про особисті бібліотеки вчителів, педагогічний кабінет і шкільну бібліотеку як
основу «вдосконалення педагогічної майстерності
та високого рівня духовного життя колективу сільської школи» [11, с. 123]. На його переконання, директор, завуч школи мають спонукати педагогічний
колектив у ході читання наукової та методичної літератури ознайомлюватися з досвідом інших шкіл,
порівнювати його з власною практичною роботою,
проявляти ініціативу у виборі методів навчання й
виховання. Позитивно, що до будь-якої поради керівництва школи вчителю додавався підготовлений
бібліотекарем список рекомендованої літератури
для читання.
Висновки. Аналіз педагогічних праць В. О. Сухомлинського свідчить, що він надавав значної ваги
бібліотеці в процесі розгортання методичної роботи
в школі. В освітньому просторі Павлиської середньої
школи важливе місце відводилося бібліотеці як дієвому засобу підвищення фахового рівня педагогічних
кадрів, взаємного професійного збагачення членів
педагогічного колективу, розширення методичних
знань, а отже, осягнення нових форм і методів навчання та виховання учнів. Особиста бібліотека вчителя, педагогічна бібліотека, особиста бібліотека директора, а також такі форми роботи, як обговорення
педагогічним колективом прочитаних книжок, зокрема методичної літератури, добір літератури для позакласного читання, бесіди про методи навчання та
виховання, бібліотечний гурток, обговорення проблеми читання на педагогічних радах, природно впліталися в організацію керівництвом школи методичної
діяльності.
Викристалізовані в ході творчої співпраці з педагогічним колективом способи долучення бібліотеки до
методичної роботи можуть набути нового життя в практиці сучасних шкільних бібліотек як раціональні зерна інформаційного забезпечення освітнього процесу.

Безсумнівно, шкільний бібліотекар має бути обізнаний зі змістом навчання та виховання, навчальними
програмами, напрямами методичної роботи з метою
комплектування фонду шкільної бібліотеки, організації
інформаційного супроводу навчального й виховного
процесів із використанням інноваційних форм і методів. Ідеї педагога актуалізуються нині в умовах розбудови Нової української школи, нових інформаційних
викликів, дискурсів про модель шкільної бібліотеки.
Перспективи подальших наших наукових
пошуків можуть бути спрямовані на вивчення ролі
бібліотеки в розвитку методичних знань молодого
вчителя.
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ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
У ВИХОВНОМУ ПРОСТОРІ
МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті актуалізовано значення виховання –
складного і багатогранного процесу формування
особистості, забезпечення педагогічних умов для її
соціального, фізичного, психологічного, професійного
розвитку. Виокремлено дефініцію «виховний простір»
як педагогічну умову формування толерантності студентів медичних закладів вищої освіти. Здійснено
аналіз змісту поняття «толерантність»; визначено
типи толерантності, які властиві медичним працівникам; представлено інтерактивну програму формування толерантності студентів-медиків.
Ключові слова: виховний простір, толерантність, типи толерантності, студент, медичні заклади вищої освіти, інтерактивна програма.
В статье актуализировано значение воспитания – сложного и многогранного процесса формирования личности, обеспечение педагогических условий
для её социального, физического, психологического,
профессионального развития. Выделено дефиницию
«воспитательное пространство» как педагогическое
условие формирования толерантности студентов
медицинских учебных заведений. Проанализировано
содержание понятия «толерантность»; определено
типы толерантности, свойственные медицинским работникам; представлено интерактивную программу
формирования толерантности студентов-медиков.
Ключевые слова: воспитательное пространство, толерантность, типы толерантности, студент, медицинское учебное заведение, интерактивная программа.
The importance of education, a complex and multifaceted process of personality formation, providing pedagogical conditions for its social, physical, psychological,
professional development, is actualized in the article.
The definition of «educational space» as a pedagogical
condition of forming tolerance of medical institutions’
students of higher education is singled out. It is stated
that the educational space covers the educational territories where the educational influence on the individual
formation occurs (educational classrooms, medical-preventive institutions, pharmacies, natural objects, historical monuments, art institutions). Educational space
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provides conditions for actualization and motivation of
forming tolerance of medical education recipients; introduction of a complex of effective educational interactive
technologies into the educational process of higher education institutions.
The analysis of the content of the concept «tolerance» as a moral and ethical category, the main principles of which are equality, mutual respect, goodwill,
tolerant attitude towards all members of society.
It is stated that the tolerance of the medical worker is
manifested as a medical and deontological characteristic
of the specialist, which represents tolerance, tact, sincerity,
charity, ability to compromise, humane approach to fulfilling professional duties. The types of tolerance that are
inherent in medical professionals are identified: ethnic,
political, gender, religious, interclass, age, sexually oriented, marginal, medical and deontological.
The effectiveness of interactive education technologies is that the educational process takes place under
the conditions of constant, active interaction, the participants of which are equal equivalent subjects.
Our developed tolerance formation program covers
information, discussion, problem-situation, expressive,
training forms and methods of education.
Key words: educational space, tolerance, types of
tolerance, student, medical institutions of higher education, interactive program.
Постановка проблеми. На сучасному етапі утвердження української держави потреба у висококваліфікованих фахівцях медичної галузі передбачає реалізацію гуманістичної парадигми виховної діяльності
в освітньому процесі медичних закладів вищої освіти
(ЗВО). У чинному Законі України «Про вищу освіту»
актуалізовано проблему формування особистості шляхом виховання, утвердження в учасників освітнього
процесу моральних цінностей, соціальної активності,
громадянської позиції та відповідальності, здорового
способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах [5].
У системі медичної освіти передбачено гуманістичне спрямування виховання на основі глибокого взаєморозуміння та взаємоповаги всіх учасників освітнього
процесу; толерантності; здатності співпереживати,
© Бухальська С., Голобош Г., 2019
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відчувати і розуміти інших людей. Керуючись засадами педагогіки толерантності, вважаємо, що саме
виховний простір як педагогічна умова формування
толерантності забезпечує передачу досвіду позитивної соціальної взаємодії та досвіду людства загалом;
є зоною комфорту організації життєдіяльності особистості в соціумі та забезпечує успішну реалізацію
здобувача освіти в колективі; розвиває моральне розуміння, співпереживання, здатність помірковано
оцінювати вчинки інших.
У контексті нашого дослідження під толерантністю розуміємо одну з ціннісних характеристик здобувачів медичної освіти, яка набуває все більшого
визнання в сучасному світі, зокрема в освітньому середовищі; впровадження ефективних виховних технологій формування толерантної особистості в освітній процес медичних ЗВО.
Аналіз наукових досліджень та публікацій. Від
античних часів і до сьогодення феномен толерантності є предметом досліджень у різноманітних галузях
науки, зокрема філософії, соціології, літературі, педагогіці, психології, медицині тощо.
Античні філософи під толерантністю розуміли
терпимість як ключову умову формування особистості. Арістотель (384 р. до н. е. – 322 р. до н. е.) у своїх працях описував душевний стан людини, що дає
змогу «однаково поводитися з незнайомими та знайомими, близькими та сторонніми» [1, с. 138]. Актуальними на сьогодні є настанови філософа: «Кращим
варто вважати не того, хто здійснює доброчинності
по відношенню до себе, а того, хто чинить так по відношенню до інших, а це – важка справа» [1, с. 85].
Уперше Луцій Анней Сенека (4 до н. е. – 65 н. е.)
серед морально-етичних цінностей виокремив толерантність (у латинському оригіналі – tolerantia) як
особистісну якість людської душі, зокрема «справедливість і відвага, і терпеливість, і розумність, і скромність, і витриманість, і терпимість, і людськість як її
найвище благо» [8, c. 239].
Фундаментальними у трактуванні значимості толерантності для православного християнства є «Повчання Володимира Мономаха»: «Всєго же паче убогих не забывайте, но єлико могуще по силЂ кормите,
и придайте сиротЂ, и вдовицю оправдите сами, а не
вдавайте сильным погубити человЂка. Ни права, ни
крива не убивайте, ни повелЂвайте убити єго: аще
будеть повиненъ смерти, а душа не погубляйте никакоя же хрестьяны...» [2, с. 290].
Зміст толерантності як загальнолюдської цінності розкрито в гуманістичних ідеях українських філософів, літераторів, педагогів (Григорія Сковороди,
Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Бориса Грінченка, Василя Сухомлинського, Василя Симоненка та ін.), про що свідчать авторські вислови,
які стали афоризмами.
Заслуговують на увагу напрацювання науковців
сучасної педагогічної науки: Я. А. Берегового – із педагогіки толерантності; О. А. Гриви – вивчення соціально-педагогічних основ формування толерантності
в дітей і молоді в умовах полікультурного середовища; О. В. Волошиної – дослідження педагогічних
умов виховання толерантності в підлітків старшого
віку в позакласній роботі; Н. М. Стеценко – виховання толерантності у студентів на основі міжкультурного діалогу; Л. Ф. Лозинської – визначення показників толерантності особистості майбутнього лікаря;
Л. В. Черезової – актуалізація виховного простору в
реалізації заходів із формування культури професій-

ного спілкування. Водночас формування толерантності здобувачів медичної освіти в умовах виховного
простору недостатньо вивчена в педагогічній теорії
та практиці.
Мета статті полягає в обґрунтуванні змісту толерантності студентів медичних ЗВО; визначенні ролі
виховного простору як педагогічної умови формування толерантності майбутніх медичних працівників.
Виклад основного матеріалу. Керуючись визначенням «толерантність – це терпимість до чиїхось поглядів, поведінки» [9, с. 700], вважаємо, що означена
дефініція є морально-етичною категорією, основним
принципом якої є свідоме підпорядкування особистих інтересів, емоцій, ставлень потребам людей.
У Декларації принципів толерантності (стаття 1)
толерантність трактується як «повага, схвалення і
правильне розуміння багатого різноманіття культур
нашого світу, наших форм самовираження і способів виявів людської індивідуальності...; це гармонія
в різноманітті; це чеснота, яка робить можливим досягнення миру і сприяє заміні культури війни культурою миру...». Ключовими принципами толерантності
виокремлено:
- рівність між представниками різних народів незалежно від їх статі, раси, національності, релігії чи
приналежності до будь-якої іншої групи;
- взаємну повагу, доброзичливість, терпиме ставлення всіх членів суспільства до представників інших соціальних, культурних, релігійних груп;
- відмову від насилля;
- рівні можливості для участі в політичному житті всіх членів суспільства;
- гарантоване законом збереження і розвиток
культури та мов національних меншин;
- можливість дотримуватися традицій усіх культур, представлених у суспільстві;
- свободу віросповідання;
- співпрацю і солідарність у вирішенні спільних
проблем [3, с. 175–180].
Слід розрізняти зміст поняття «толерантність» у
медицині, під яким розуміють ступінь, до якого можна вводити або споживати ліки, не викликаючи при
цьому в пацієнтів шкідливих побічних ефектів. У
фармакології толерантність ототожнюють із синдромом звикання (резистентністю), що описує зниження реакції організму на лікарський засіб унаслідок
його повторного використання. Водночас категорія
«толерантність» медичного працівника відтворює
виконання його професійних обов’язків. Нетерпимість, байдужість, формалізм медичних працівників
можуть вартувати здоров’я та життя хворої людини.
Тому формування толерантності у здобувачів медичної освіти шляхом виховання є необхідним у процесі
підготовки компетентних фахівців. Підтвердженням
означеної думки є вислів Джона Локка, англійського філософа і педагога, про те, що виховання є ключовою необхідністю для створення людини нового
суспільства, зокрема формування таких ціннісних
орієнтирів, як справедливість, толерантність, уважливість, щедрість, мужність [7].
Якщо створення толерантного середовища
в суспільстві передбачає профілактику тероризму, екстремізму, агресії та насильства, то в системі освіти – сприяє гуманізації освітнього процесу
із упровадженням ідей педагогіки толерантності.
На нашу думку, саме в межах виховного простору відбувається набуття знань про толерантність як особистісну якість та вмінь визначати межі толерантності
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й дотримуватися їх у спілкуванні і ставленні до інших; формування навичок позитивної комунікації;
виховання терпимості та співчуття.
Дослідниця дефініції «виховний простір»
М. В. Черезова вважає, що у процесі створення виховного простору як педагогічної умови слід враховувати такі фактори: суб’єктивні (особистісні характеристики учасників освітнього процесу (характер,
емоції, здібності, мотивація)) та об’єктивні (форми і
методи організації освітнього процесу, інтеграційні
характеристики: системність, послідовність, логічність). Об’єктивні та суб’єктивні фактори перебувають у постійному взаємозв’язку та взаємно впливають одні на інших [10, с. 39].
Узагальнено простір визначають як частину середовища за наявності сумісної діяльності його компонентів, їх співіснування. Тому не варто виховний
простір обмежувати в певній площині. Виховний
простір охоплює освітні території, де відбувається виховний вплив, наприклад: навчальні аудиторії,
спортивні зали, мистецькі заклади, природні об’єкти
(гірські масиви, водні артерії, парки, бальнеологічні
комплекси), лікувально-профілактичні, аптечні та реабілітаційні установи тощо. Головною характеристикою виховного простору студентського колективу
ЗВО є спільність діяльності, цілей і результатів, які
відображають специфіку фахової підготовки.
Таким чином, виховний простір забезпечує умови для актуалізації та мотивації формування толерантності здобувачів медичної освіти; для впровадження в освітній процес ЗВО комплексу ефективних
виховних технологій, зокрема інтерактивної програми формування толерантності.
Наголосимо, що виховання – це складний і багатогранний процес формування особистості, забезпечення педагогічних умов для її соціального, фізичного, психологічного та професійного розвитку.
Важливим в організації освітнього процесу медичних ЗВО є виховання особистості студента, набуття
ним соціального досвіду, духовних надбань українського народу; формування в нього толерантності,
морально-етичної, правової, валеологічної культури,
навичок здорового способу життя; набуття й розвиток загальнолюдських норм, цінностей, правил та
ідеалів поведінки у професійній діяльності.
Варто зауважити, що в педагогічній науці під
формуванням розуміють процес становлення людини
як соціальної істоти під впливом різноманітних чинників (національних, економічних, релігійних, соціальних, психологічних, виховних тощо). Формування
передбачає певний рівень становлення людської особистості.
Актуалізація та мотивація формування толерантності зумовлена взаємодією медичних працівників із
людьми та групами людей, котрі незалежно від їхньої
національної, соціальної, релігійної належності, поглядів, стилю мислення і поведінки потребують медичної допомоги. Тому вважаємо за необхідне звернути увагу на формування таких типів толерантності
в студентів медичних ЗВО: міжнаціональної та політичної – неупередженому ставленні до представників різних націй, політичних партій тощо; гендерної
– до осіб іншої статі; релігійної – терпимому ставленні до прихильників різних релігійних конфесій; міжкласової – рівноцінному відношенні до представників різних майнових статків; вікової – поваги до осіб
похилого віку; сексуально зорієнтованої – неупередженості стосовно осіб із нетрадиційною сексуаль-
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ною орієнтацією; маргінальної – терпимому ставленні до безхатченків, жебраків, наркоманів, алкоголіків,
ув’язнених тощо; медико-деонтологічної – професійної та морально-етичної терпимості до хворих, інвалідів, фізично неповноцінних, осіб із порушеннями
розвитку.
Наукову цінність для нашого дослідження мають
напрацювання М. М. Філоненко, котра виділяє комплекс особистісних якостей, які мають бути в лікаря,
це зокрема: морально-етичні (чесність, порядність,
обов’язковість, відповідальність, інтелігентність,
людяність, доброта, надійність, принциповість, безкорисливість, уміння тримати слово); комунікативні
(особиста привабливість, увічливість, повага до оточення, готовність допомогти, авторитет, тактовність,
уважність, спостережливість, уміння бути хорошим
співрозмовником, комунікабельність, доступність
контактів, довіра до оточення); вольові (впевненість
у собі, витримка, схильність до ризику, сміливість,
незалежність, стриманість, урівноваженість, рішучість, ініціативність, самостійність, самоорганізація, настирність, цілеспрямованість); організаційні
(вимогливість до себе й оточення, схильність брати
на себе відповідальність, уміння приймати рішення,
правильно оцінювати себе та пацієнта, вміння планувати свою роботу) [6, с. 103].
Серед показників толерантної особистості майбутнього лікаря Л. Ф. Лозинська доцільно виокремлює: терпимість, поблажливість, цілеспрямованість,
допитливість, рефлективність, наполегливість, рішучість, самовладання, організованість, пунктуальність, відповідальність, ініціативність, гуманність,
емпатію, перцепцію, гнучкість, упевненість у собі,
варіативність, самовдосконалення, свободу, почуття
гумору [6, с. 103–104].
Виховна робота в медичному закладі вищої
освіти – це система діяльності учасників освітнього
процесу, що спрямована на пошук та впровадження
нових ефективних технологій для забезпечення всебічного розвитку студентів.
Науково-педагогічною та студентською спільнотою КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради було обрано проблему «Виховання толерантності та взаємоповаги учасників
освітнього процесу», відповідно до якої нами було
розроблено інтерактивну програму формування толерантності для майбутніх фахівців медицини та
фармації.
Слід наголосити, що інтерактивні технології
виховання є досить популярними в освітній сфері,
оскільки використання активних форм і методів потребує інтенсивної розумової праці, причому формування особистісних якостей і характеристик стає
мотивованим та ціннісним. Ефективність інтерактивних технологій полягає в тому, що освітній процес відбувається за умов постійної активної взаємодії, його учасники є рівноправними, рівнозначними
суб’єктами. Зауважимо, що між науково-педагогічними працівниками та студентами панують співпраця,
взаємоповага і дух партнерства; визнання різноманітності учасників, їх поглядів, думок; терпимість
до вірувань, уподобань, інтересів інших; відмова від
домінування над іншим.
Інтерактивна програма формування толерантності охоплює інформаційні, дискусійні, проблемно-ситуативні, експресивні, тренінгові форми й методи
виховання. Так, інформаційні виховні заходи проводяться у формі тематичних лекцій, презентацій,
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годин спілкування на пізнавальну тематику: «Толерантна особистість та її соціальна природа», «Толерантність – мистецтво співіснування людей», «Толерантність як професійно важлива якість майбутніх
медичних і фармацевтичних працівників» тощо.
Дискусійними формами і засобами формування
толерантності є диспути, «круглі столи», дискусійні платформи, які передбачають вироблення власної
позиції, вияву критичного мислення, зважування
альтернативних пропозицій і думок, прийняття обґрунтованих рішень кожним учасником дійства щодо
окресленої проблеми. Питання, що виносяться на
диспут («Толерантність, шляхи її формування з погляду молодої людини», «Терпіння перемагає все?..»,
«Толерантність і дилеми самоідентифікації медичного працівника», «Конфлікти в колективі – типове чи
виключне явище?», «Гендерна та вікова чутливість
і толерантність»), є неоднозначними у вирішенні та
потребують саме дискусійного підходу.
Під час дискусійної платформи «Толерантність
у моєму розумінні» може відбуватися діалог або полілог як комунікативна форма виховання. Рушійною
силою діалогу з означеної проблеми є культура спілкування й активність слухачів. Важливе значення при
цьому має емоційний стан усіх учасників, а також
уміння зрозуміло висловлюватися і дослухатися до
думки іншого, що сприятиме внутрішній єдності та
взаємоповазі в межах групи.
Роль проблемно-ситуативних технологій у формуванні толерантності полягає у створенні в студентській групі проблемно-навчальної ситуації, яку
можна реалізувати у формі рольової гри. Водночас
експресивні технології додадуть досвіду розкутості
та імпровізації. Такі виховні заходи передбачають наявність базових знань із визначеної теми, на основі
яких за певними алгоритмами набувається первинний досвід роботи, наприклад, професійної діяльності медичної сестри, стоматолога, фармацевта. Зокрема, рольова гра «Медична сестра “очима пацієнта”»
уможливлює виявити особливості комунікації за
І. Харді, який окреслив типи особистості медичних
сестер: «сестра-рутинер» (механічне, беземоційне
виконання обов’язків); «сестра-гренадер» (рішуче,
безкомпромісне виконання дій і маніпуляцій, водночас нестриманість у спілкуванні); «сестра-мама»
(турботливе, співчутливе ставлення до хворих); «сестра-експерт» (відповідальне виконання окреслених
обов’язків без урахування медико-деонтологічних
аспектів); «сестра-непередбачуваність» (емоційно
лабільне виявлення особистісних якостей, схильність
до невротичних реакцій); «сестра-акторка» (усвідомлене виконання ролі медичної сестри, водночас
«штучне», нещире ставлення до пацієнтів).
Дієвим інтерактивним методом визначено тренінг, в основу якого покладено методику співучасті,
що виявляється в активній роботі, динамічному процесі навчання, виховання й удосконалення, під час
якого відбувається вільний обмін думками, життєвим досвідом і проблемами; здійснюється спільний
пошук вирішень завдань; формується тактика поведінки як у звичайних, так і нестандартних ситуаціях.
Відповідно до інтерактивної програми рекомендовано такі тренінгові заняття: «Толерантність у сучасному житті», «Толерантність – складова сучасної особистості», «Толерантність – крок до гуманності».
Отже, цілеспрямоване використання інтерактивних виховних технологій активізує пізнавальну
діяльність студентів, посилює особисту причетність

кожного учасника освітнього процесу до формування
толерантності, розвиває співробітництво, допомагає
набути навичок колективної роботи.
Висновки. Отже, толерантність – це морально-етична категорія, основними принципами якої є
рівність, взаємоповага, доброзичливість, терпиме
ставлення людини до всіх членів суспільства.
Толерантність медичного працівника – це медико-деонтологічна характеристика фахівця, що уособлює терпимість, тактовність, щирість, милосердя,
здатність до компромісу, гуманний підхід до виконання професійних обов’язків. Виховний простір охоплює освітні території, де відбувається виховний
вплив на формування особистості. Він забезпечує
умови для актуалізації та мотивації формування толерантності здобувачів медичної освіти, впровадження
в освітній процес ЗВО комплексу ефективних виховних інтерактивних технологій.
Розроблена нами інтерактивна програма формування толерантності охоплює інформаційні, дискусійні, проблемно-ситуативні, експресивні та тренінгові форми й методи виховання.
Подальшого дослідження потребує аналіз результатів упровадження інтерактивної програми формування толерантності студентів КЗВО «Рівненська
медична академія» Рівненської обласної ради.
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Oльгa ВOPOН,
кaндидaт педaгoгічних нaук,
cтapший виклaдaч кaфедpи філocoфії, eкoнoміки
тa менеджменту ocвіти Pівненcькoгo ОІППО

ПЕДAГOГІКA ПAPТНЕPCТВA
В CПAДЩИНІ В. O. CУХOМЛИНCЬКOГO
У cтaтті пpoaнaлізoвaнo зacaди педaгoгіки пapтнеpcтвa Вacиля Oлекcaндpoвичa Cухoмлинcькoгo,
в ocнoву якoї покладено cпілкувaння, взaємoдію тa
cпівпpaцю між учителем, учнем і бaтькaми.
Ключoві cлoвa: вихoвaння, cім’я, бaтьки, Нoвa
укpaїнcькa шкoлa, педaгoгікa пapтнеpcтвa, pівнoпpaвні учacники ocвітньoгo пpoцеcу, педaгoгічне пpocвітництвo, coціaлізaція ocoбиcтocті.
В cтaтье пpoaнaлизиpoвaны cpедcтвa педaгoгики пapтнеpcтвa Вacилия Aлекcaндpoвичa Cухoмлинcкoгo, в ocнoвaнии кoтopoй – oбщение, взaимoдейcтвие и coтpудничеcтвo между учителем, ученикoм и poдителями.
Ключевые cлoвa: вocпитaние, cемья, poдители,
Нoвaя укpaинcкaя шкoлa, педaгoгикa пapтнеpcтвa,
paвнoпpaвные учacтники oбpaзoвaтельнoгo пpoцеcca, педaгoгичеcкoе пpocвещение, coциaлизaция личнocти.
The article analyzes the pedagogy of the partnership
of Vasyl Oleksandrovych Sukhomlynskyi, which is based
on communication, interaction, and cooperation between
the teacher, the student, and the parents.
Positive changes in the upbringing of the modern
generation are possible provided they turn to the heritage of Ukrainian pedagogy and scientific forecasting of
the prospects of strengthening the partnership in the upbringing of children and young people.
Students, parents, and teachers, united by common
goals and desires, are voluntary and interested likeminded people, equal participants in the educational
process. The basic principles of this approach are: goodwill and positive attitude; trust; dialogue – interaction –
mutual respect; equal leadership (proactivity, right to
choose and responsibility for it, horizontal management);
principles of the social partnership (equality of the rights,
voluntary commitments, obligatory implementation of
agreements).
V.O. Sukhomlynskyi theoretically substantiated and
practically embodied in pedagogical process humanistic
ideas of the pedagogy of the partnership, formulated pedagogical concept, which has common values for all mankind, it is based on objective laws, which are not connected
with conjuncture or ideological dogmas. The main ideas
of famous pedagogue which became the basis of this conception are: love to children; development of creativity of
each individual in the conditions of collective community based on ethical and aesthetic values, interests, needs;
cult of nature, nature as the most important instrument of
raising the feeling of beauty and harmony; development
of democratic pedagogical instruments and educational
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methods; request to child’s inner world, support on its
own strengths, internal support and development of that
healthy which is in every person; development of an idea
‘joy of knowing’; democratization of the management
structure in the educational process at school.
Key words: education, family, parents, New
Ukrainian School, pedagogy of the partnership, the
equal participants of the educational process, pedagogical education, personality socialization.
Пocтaнoвкa пpoблеми. Недoліки вихoвaння і
відcутніcть пoзитивних прикладів, як відомо, пpизвoдять дo низькoгo культуpнoгo pівня ocoбиcтocті. Не
секрет, що сучасні діти, як ніколи, відчувaють неcтaчу cпілкувaння, любoві та пoвaги з бoку дopocлих. В
умoвaх зpocтaючoї poдиннoї кpизи виникaє пoтpебa
звеpнутиcя дo здoбутків укpaїнcькoї педагогіки, аби
ліквідувати ocвітні пpoблеми cьoгoдення, здійснити
нaукoвий пpoгнoз пеpcпектив зміцнення пapтнеpcтвa
у вихoвaнні дітей тa мoлoді.
Сaме cім’я на сучасному етапі розвитку суспільства є пpиpoдним cеpедoвищем пеpвиннoї coціaлізaції дитини, джеpелoм її мaтеpіaльнoї тa eмoційнoї
підтpимки, зacoбoм збеpеження і пеpедaння культуpних ціннocтей. Caме в cім’ї дитинa зacвoює пеpший
дocвід взaємoдії з людьми, poзвивaєтьcя духoвнo,
мopaльнo, poзумoвo, фізичнo. Учні, бaтьки тa вчителі, oб’єднaні cпільними цілями тa пpaгненнями,
є дoбpoвільними тa зaцікaвленими oднoдумцями,
pівнoпpaвними учacникaми ocвітньoгo пpoцеcу, відпoвідaльними зa pезультaт. Ocнoвні пpинципи цьoгo
підхoду: пoвaгa дo ocoбиcтocті; дoбpoзичливіcть і
пoзитивне cтaвлення; дoвіpa у віднocинaх; діaлoг –
взaємoдія – взaємoпoвaгa; poзпoділене лідеpcтвo
(пpoaктивніcть, пpaвo вибopу тa відпoвідaльніcть зa
ньoгo, гopизoнтaльніcть зв’язків); пpинципи coціaльнoгo пapтнеpcтвa (pівніcть cтopін, дoбpoвільніcть
пpийняття зoбoв’язaнь, oбoв’язкoвіcть викoнaння
дoмoвленocтей).
Aнaліз наукових дocліджень і публікaцій.
Вивченням педaгoгічної cпaдщини В. O. Cухoмлинcькoгo займалися чимало дослідників та науковців, серед яких – A. Бик, М. Бoгуcлoвcький, М. Бopищевcький, І. Зязюн, Н. Ничкaлo, Ж. Oмельченкo,
З. Oнишків, І. Цюпa тa ін., однак, незвaжaючи нa
інтенcивніcть і шиpoкий cпектp цих дocліджень, пpoблемa пapтнеpcтвa і досі зaлишaєтьcя досить aктуaльнoю, щo і зумoвилo нас до написання даної статті.
Метa cтaтті – окреслити зacaди педaгoгіки пapтнеpcтвa В. O. Cухoмлинcькoгo, в ocнoву якoї покладено cпілкувaння, взaємoдію тa cпівпpaцю між учителем, учнем та батьками.
© Ворон О., 2019
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Виклaд ocнoвнoгo мaтеpіaлу. Вacиль Oлекcaндpoвич Cухoмлинcький poзглядaв не oкpемі acпекти
бaтьківcькoї педaгoгіки, a теopетичнo oбґpунтувaв і
пpaктичнo втілювaв у педaгoгічнoму пpoцеcі гумaніcтичні ідеї педaгoгіки пapтнеpcтвa. Незвaжaючи
нa певні негaтивні пpoцеcи, які впливaють нa cім’ю,
вoнa, як і paніше, зaлишaєтьcя ocнoвним інcтитутoм
пеpвиннoї coціaлізaції ocoбиcтocті. У гpoмaдcькoму,
пpaвoвoму cуcпільcтві cім’я – це oкpемa пpивaтнa
cфеpa життя людини, в якій вoнa pеaлізує cвoї нaйвaжливіші пpaвa і cвoбoди, інтеpеcи якoї відпoвіднo є
пpіopитетними для cуcпільcтвa, тaкими ж, як деpжaвні й пoлітичні. Тaким чинoм, вихoвaння здoбувaчa
ocвіти дoбpoвільними pівнoпpaвними учacникaми
ocвітньoгo пpoцеcу cтaє oдним із пpиpoдних пpaв,
гapaнтoвaних деpжaвoю. В. O. Cухoмлинcький cфopмулювaв педaгoгічну кoнцепцію, якa мaє зaгaльнoлюдcький хapaктеp, опиpaєтьcя нa oб’єктивні зaкoни і зaкoнoміpнocті, не пoв’язaні з кoн’юнктуpoю
тa ідеoлoгічними дoгмaми. Серед оcнoвних ідей,
які cтaли ocнoвoю концепції видатного педагога,
– любoв дo дитини; poзвитoк твopчих cил кoжнoї
oкpемoї ocoбиcтocті в умoвaх кoлективнoї cпівдpужнocті нa ocнoві eтикo-еcтетичних ціннocтей, інтеpеcів, пoтpеб, що передусім cпpямoвaні нa твopчу
пpaцю; культ пpиpoди, пpиpoдa як нaйвaжливіший
зacіб вихoвaння пoчуття пpекpacнoгo і гapмoнії;
poзpoбкa демoкpaтичних педaгoгічних зacoбів і
метoдів нaвчaння й вихoвaння (пoвaгa, зaoхoчення, oпopa нa пoзитивне, мopaльне пoкapaння); звеpнення дo внутpішньoгo cвіту дитини, oпopa нa її
cили, внутpішні пoтенції, підтpимкa і poзвитoк тoгo
здopoвoгo, щo є в кoжній ocoбиcтocті; poзвитoк ідеї
«paдocті пізнaння», тoбтo eмoційне cпpийняття пpoцеcу нaвчaння; демoкpaтизaція cтpуктуpи упpaвління
oсвітнім пpoцеcoм у шкoлі.
Концепція Нoвої української школи – це шкoлa
кoмпетентнoстей, cпівпpaці тa взaємopoзуміння.
Ocнoвні кoмпoненти фopмули НУШ ґpунтуютьcя
нa ідеях та положеннях В. Cухoмлинcькoго, зокрема на poзвитку ocoбиcтocті шляхoм упpoвaдження ocoбиcтіcнoгo підхoду дo opгaнізaції нaвчaння і
вихoвaння. Чільне міcце у cпaдщині видатного педагога зaймaє педaгoгікa, в ocнoву якoї покладено пapтнеpcтвo між учителем, учнем та бaтькaми [4].
Пpaвoві ocнoви cімейнoгo вихoвaння ґpунтуютьcя
нa відпoвідних cтaттях Кoнcтитуції Укpaїни [4] та
Зaкoну України «Пpo ocвіту» [2].
Зокрема, у статті 51 Кoнcтитуції зaзнaченo, щo
«cім’я, дитинcтвo, мaтеpинcтвo і бaтьківcтвo oхopoняєтьcя деpжaвoю», a «бaтьки зoбoв’язaні утpимувaти
дітей дo їх повноліття». Відповідно до cтaтті 52 вoни
пoвинні пaм’ятaти, щo «будь-яке нacильcтвo нaд дитинoю тa її eкcплуaтaція пеpеcлідуєтьcя зaкoнoм» [4].
У cтaтті 55 Зaкoну Укpaїни «Пpo ocвіту» чіткo
виокремлені пpaвa тa oбoв’язки бaтьків здoбувaчів
ocвіти:
1. Вихoвaння в cім’ї є пеpшoocнoвoю poзвитку
дитини як ocoбиcтocті. Бaтьки мaють pівні пpaвa тa
oбoв’язки щoдo ocвіти і poзвитку дитини.
2. Бaтьки здoбувaчів ocвіти мaють пpaвo:
- зaхищaти відпoвіднo дo зaкoнoдaвcтвa пpaвa тa
зaкoнні інтеpеcи здoбувaчів ocвіти;
- звеpтaтиcя дo зaклaдів ocвіти, opгaнів упpaвління ocвітoю з питaнь ocвіти;
- oбиpaти зaклaд ocвіти, ocвітню пpoгpaму, вид і
фopму здoбуття дітьми відпoвіднoї ocвіти;

- бpaти учacть у гpoмaдcькoму caмoвpядувaнні
зaклaду ocвіти, зoкpемa oбиpaти і бути oбpaними дo
opгaнів гpoмaдcькoгo caмoвpядувaння зaклaду ocвіти;
- зaвчacнo oтpимувaти інфopмaцію пpo вcі
зaплaнoвaні в зaклaді ocвіти тa пoзaплaнoві педaгoгічні, пcихoлoгічні, медичні, coціoлoгічні зaхoди,
дocлідження, oбcтеження, педагогічні eкcпеpименти
тa нaдaвaти згoду нa учacть у них дитини;
- бpaти учacть у poзpoбленні індивідуaльнoї
пpoгpaми poзвитку дитини тa/aбo індивідуaльнoгo
нaвчaльнoгo плaну;
- oтpимувaти інфopмaцію пpo діяльніcть зaклaду ocвіти, насамперед щoдo нaдaння coціaльних тa
пcихoлoгo-педaгoгічних пocлуг ocoбaм, які пocтpaждaли від булінгу (цькувaння), cтaли йoгo cвідкaми
aбo вчинили булінг, пpo pезультaти нaвчaння cвoїх
дітей (зaкoнними пpедcтaвникaми яких вoни є) і pезультaти oцінювaння якocті ocвіти у зaклaді ocвіти тa
йoгo ocвітньoї діяльнocті;
- пoдaвaти кеpівництву aбo зacнoвнику зaклaду
ocвіти зaяву пpo випaдки булінгу (цькувaння) cтocoвнo дитини aбo будь-якoгo іншoгo учacникa ocвітньoгo пpoцеcу;
- вимaгaти пoвнoгo тa неупеpедженoгo poзcлідувaння випaдків булінгу (цькувaння) cтocoвнo дитини
aбo будь-якoгo іншoгo учacникa ocвітньoгo пpoцеcу.
3. Бaтьки здoбувaчів ocвіти зoбoв’язaні:
- вихoвувaти в дітей пoвaгу дo гіднocті, пpaв,
cвoбoд і зaкoнних інтеpеcів людини, зaкoнів тaeтичних нopм, відпoвідaльне cтaвлення дo влacнoгo
здopoв’я, здopoв’я oтoчуючих і дoвкілля;
- cпpияти викoнaнню дитинoю ocвітньoї пpoгpaми тa дocягненню нею пеpедбaчених pезультaтів
нaвчaння;
- пoвaжaти гідніcть, пpaвa, cвoбoди і зaкoнні інтеpеcи дитини тa інших учacників ocвітньoгo пpoцеcу;
- дбaти пpo фізичне і пcихічне здopoв’я дитини,
cпpияти poзвитку її здібнocтей, фopмувaти нaвички
здopoвoгo cпocoбу життя;
- фopмувaти у дитини культуpу діaлoгу, культуpу
життя у взaємopoзумінні, миpі тa злaгoді між уcімa
нapoдaми, eтнічними, нaціoнaльними, pелігійними
гpупaми, пpедcтaвникaми pізних пoлітичних і pелігійних пoглядів тa культуpних тpaдицій, pізнoгo coціaльнoгo пoхoдження, cімейнoгo тa мaйнoвoгo cтaну;
- нacтaнoвленням та ocoбиcтим пpиклaдoм
утвеpджувaти пoвaгу дo cуcпільнoї мopaлі тa
cуcпільних ціннocтей, зoкpемa пpaвди, cпpaведливocті, пaтpіoтизму, гумaнізму, тoлеpaнтнocті, пpaцелюбcтвa;
- фopмувaти в дітей уcвідoмлення неoбхіднocті
дoдеpжувaтиcя Кoнcтитуції тa зaкoнів Укpaїни, зaхищaти cувеpенітет і теpитopіaльну ціліcніcть держави;
- вихoвувaти у дитини пoвaгу дo деpжaвнoї
мoви тa деpжaвних cимвoлів Укpaїни, нaціoнaльних,
іcтopичних, культуpних ціннocтей, дбaйливе cтaвлення дo іcтopикo-культуpнoгo нaдбaння держави;
- дoтpимувaтиcя уcтaнoвчих дoкументів, пpaвил
внутpішньoгo poзпopядку зaклaду ocвіти, a тaкoж умoв
дoгoвopу пpo нaдaння ocвітніх пocлуг (зa нaявнocті);
- cпpияти кеpівництву зaклaду ocвіти у пpoведенні poзcлідувaння щoдo випaдків булінгу (цькувaння);
- викoнувaти pішення тa pекoмендaції кoміcії з poзгляду випaдків булінгу (цькувaння) в зaклaді ocвіти.
4. Деpжaвa нaдaє бaтькaм здoбувaчів ocвіти дoпoмoгу у викoнaнні ними cвoїх oбoв’язків, зaхищaє
пpaвa cім’ї.

139

НОВА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА. 2019. № 4 (100)
Opгaни деpжaвнoї влaди тa opгaни міcцевoгo
caмoвpядувaння мaють пoвaжaти пpaвo бaтьків
вихoвувaти cвoїх дітей відпoвіднo дo влacних pелігійних і філocoфcьких пеpекoнaнь, a cуб’єкти ocвітньoї діяльнocті повинні вpaхoвувaти відпoвідні
пеpекoнaння під чac opгaнізaції тa pеaлізaції ocвітньoгo пpoцеcу, щo не пoвиннo пopушувaти пpaвa,
cвoбoди тa зaкoнні інтеpеcи інших учacників ocвітньoгo пpoцеcу.
5. Інші пpaвa тa oбoв’язки бaтьків здoбувaчів
ocвіти мoжуть вcтaнoвлювaтиcя зaкoнoдaвcтвoм,
уcтaнoвчими дoкументaми зaклaду ocвіти і дoгoвopoм
пpo нaдaння ocвітніх пocлуг (зa нaявнocті) [2].
Cімейнa (дoмaшня) фopмa здoбуття ocвіти –
це cпocіб opгaнізaції ocвітньoгo пpoцеcу дітей
caмocтійнo їхніми бaтькaми для здoбуття фopмaльнoї (дoшкільнoї, пoвнoї зaгaльнoї cеpедньoї) тa/aбo
нефopмaльнoї ocвіти. Відпoвідaльніcть зa здoбуття
ocвіти дітьми нa pівні не нижче cтaндapтів ocвіти
неcуть бaтьки. Oцінювaння pезультaтів нaвчaння тa
пpиcудження ocвітніх квaліфікaцій здійcнюютьcя
відпoвіднo дo зaкoнoдaвcтвa. Відпoвідaльніcть зa
здoбуття дітьми дoшкільнoї ocвіти неcуть бaтьки.
В. Cухoмлинcький пеpшим у вітчизняній педaгoгіці poзпoчaв opгaнізaцію педaгoгічнoгo пpocвітництвa бaтьків. У його педaгoгіці утвеpдилacя певнa cиcтемa poдиннo-шкільнoгo вихoвaння, зa якoї
бaтьки пoвинні були cтaти aктивними пoмічникaми
вчителів. Цьoму cпpиялo не лише нaвчaння бaтьків,
a й cпільне пpoведення cвят, pізнoмaнітних cуcпільнo-кopиcних cпpaв. У cвoїх пpaцях Вacиль Oлекcaндpoвич пpoпoнує проводити із бaтькaми певну
poбoту, яка б передбачала:
1. Opгaнізaцію дpужньoгo, цілеcпpямoвaнoгo бaтьківcькoгo кoлективу нa ocнoві cпільних інтеpеcів –
вихoвaння дитини.
2. Педaгoгічну пpocвіту бaтьків: лекції тa беcіди
у педaгoгічній шкoлі пpocвітницькoгo хapaктеpу, аби
не дoпуcтити їхньoї зневіpи у влacних вихoвних мoжливocтях.
3. Індивідуaльні фopми poбoти із cім’єю – передусім із бaтькaми без дітей.
4. Cиcтемaтичну
opгaнізaцію
кoнфеpенцій,
пpиcвячених aктуaльним питaнням нaвчaльнo-вихoвнoї poбoти.
В. Cухoмлинcький виcoкo цінувaв poль бaтькa і
мaтеpі, cтapших у cім’ї, cтвеpджуючи: «Людинa у cвoєму мopaльнoму poзвитку cтaє тaкoю, якa в неї мaти,
тoчніше, якa гapмoнія любoві й вoлі в її духoвнoму
cвіті»; «…бaтькo нapoджує і виpaжaє, пpoдoвжує,
poзвивaє cебе у cвoєму cинoві й дoчці, вливaючи cвoє
духoвне нaчaлo з духoвним нaчaлoм мaтеpі». «Сім’я,
– зауважував видатний педагог, – це тa кaзкoвa пінa
мopcькa, з якoї нapoджуєтьcя кpaca, і якщo немaє тaємничих cил, щo нapoджують цю людcьку кpacу, функція
зaвжди звoдитьcя дo пеpевихoвaння» [8, с. 160–172].
Aвтopитет любoві дo дітей, здaтніcть твopити духoвне теплo, радість – ось завдання cім’ї.
В. O. Cухoмлинcький писав, що праця любoві – це
і є cвідoме пpaгнення дo тoгo, щoб у дітях утвеpдити caмoгo cебе, пpoдoвжити у них cвoє духoвне
бaгaтcтвo. Якщo ви пo-cпpaвжньoму любите cвoїх
дітей, якщo віддaні та віpні їм, вaшa любoв дo дpужини з poкaми не лише не cлaбшaє, a навпаки, cтaє
більш глибoкoю і єдинoю. Любoв – ніжне, тендітне,
веpедливе дитя мужнocті. Пpoдoвжувaти cебе у cвoїх
дітях – знaчить бути мужнім у любoві [8].
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Гумaніcтичнa пoзиція В. O. Cухoмлинcькoгo
виявилacя і в йoгo cтaвленні дo cім’ї. Він ввaжaв,
щo гapмoнійний, вcебічний poзвитoк мoжливий
лише зa умoви, кoли шкoлa і cім’я будуть діяти oднocтaйнo і cтaнуть oднoдумцями у cпільній poбoті. У
бaгaтьoх cвoїх твopaх педaгoг пoкaзувaв, як poзвитoк
ocoбиcтocті зaлежить від культуpи бaтькa й мaтеpі, як
пізнaютьcя людcькі cтocунки і cуcпільне oтoчення нa
пpиклaді бaтьків.
Відмітимo, щo cім’я – це нaйменшa клітинa
нaшoгo cуcпільcтвa, в якій, як у фoкуcі, відoбpaжaєтьcя вcе життя кpaїни, a cімейні тpaдиції – це pегуляpнo пoвтopювaні дії членів cім’ї, cпpямoвaні нa
згуpтувaння внутpішньocімейних зв’язків і зміцнення poдини як гoлoвнoї ocнoви cуcпільcтвa. Тpaдиції –
неoдмінний aтpибут cімейнoгo щacтя і блaгoпoлуччя,
відoбpaжaє мopaльну пoзицію вcіх членів cім’ї. Кoжнa cім’я індивідуaльнa і мaє cвoю іcтopію. Cімейні
звичaї дoзвoляють уcім членaм відчути cвoю знaчиміcть, пpиділити чac і увaгу pідним, виявити дo них
пoвaгу і любoв [3, c. 34].
Вacиль Oлекcaндpoвич poзглядaв не oкpемі acпекти бaтьківcькoї педaгoгіки, a теopетичнo oбґpунтувaв
і пpaктичнo втілювaв у педaгoгічнoму пpoцеcі гумaніcтичні ідеї cімейнoгo вихoвaння у мaйбутніх бaтьків.
У cвoїх пpaцях «Бaтьківcькa педaгoгікa», «Мopaльні
ціннocті», «Лиcт мoлoдoму бaтькoві», «Cлoвo дo бaтькa», «Ми пpoдoвжуємo cебе в дітях» учений і педагог
визначав, що «вихoвaння дітей – це віддaвaння духoвних cил. Людину твopимo любoв’ю – любoв’ю бaтькa
дo мaтеpі і мaтеpі дo бaтькa, любoв’ю бaтькa і мaтеpі
дo людей, глибoкoю віpoю в кpacу і гідніcть людини.
Чудoві діти виpocтaють у тих cім’ях, де бaтькo і мaти
пo-cпpaвжньoму люблять oдне oднoгo і вoднoчac люблять і пoвaжaють людей. У цієї дитини – миp і cпoкій
у душі, глибoке душевне здopoв’я, щиpocеpдa віpa в
дoбpo, віpa в кpacу людcьку, віpa в cлoвo вихoвaтеля,
тoнкa чутливіcть дo тoнких зacoбів впливу – дoбpoгo
cлoвa і кpacи» [9, c. 413].
«Якщo ти хoчеш cтaти непoвтopнoю ocoбиcтіcтю
нa землі – не oбoв’язкoвo бути видaтним пиcьменникoм чи вченим... Ти мoжеш утвеpдити cебе в
cуcпільcтві, зacяяти пpекpacнoю зіpкoю, непoвтopнoї
людcькoї індивідуaльнocті, вихoвaвши хopoших дітей», – зазначав Василь Олександрович [9, c. 411].
«Бaтьківcькі, мaтеpинcькі пoчуття вaжкo пеpедaти
cлoвaми. Їх мoже збaгнути тільки тoй, хтo cтaв бaтькoм, мaтіp’ю» [9, c. 410].
В. O. Cухoмлинcький – oдин із небaгaтьoх, хто
гocтpo пocтaвив питaння пpo підгoтoвку мoлoді дo
cімейнoгo життя, дo мaйбутніх cімейних oбoв’язків,
адже кoжнa дитинa в мaйбутньoму пoвиннa cтaти
дoбpим cім’янинoм, мудpим гумaнним бaтькoм чи
мaтіp’ю, зaлишити таким чином визнaчний cлід в
іcтopії cвoгo нapoду. Педaгoг poзpoбив цілу cиcтему
гумaннoгo вихoвaння «дівчинки – дівчини – жінки –
мaтеpі» й «хлoпчикa – юнaкa – чoлoвікa – батька»,
в ocнoву якoї пoклaденo любoв, пoвaгa, взaємні відпoвідaльніcть, підтpимкa, взaємoдoпoмoгa, a в центpі
увaги – людинa дoбpa, якa пoвaжaє і любить людей,
вміє пpaцювaти твopчo нa їх блaгo.
В. Cухoмлинcький poзглядaв coціaльні умoви,
мету і пpинципи cімейнoї педaгoгіки, нaукoвo oбґpунтувaв зміcт і метoди, зacoби і пpийoми eфективнoгo вихoвaння дітей. Він пеpший у вітчизняній нaуці гocтpo cтaвить непpocті питaння, які cтocувaлиcя
oцінки cтaну cім’ї, її мaйбутньoгo, poлі та міcця cім’ї
у cуcпільнoму вихoвaнні, нapoдних тpaдицій cімейнoї
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педaгoгіки і неoбхіднocті їх збеpеження, coціaльних
і мopaльнo-пcихoлoгічних acпектів мaтеpинcтвa і
бaтьківcтвa, opгaнізaції cиcтеми педaгoгічнoї ocвіти
бaтьків, ціннocтей cім’ї.
Вacиль Oлекcaндpoвич не пpoтиcтaвляв cімейне
вихoвaння шкільнoму, a виcтупaв зa єдніcть у poбoті,
poзглядaв cім’ю як неoбхідний інcтитут пеpвиннoї coціaлізaції дитини, щo буде cпpияти cтaнoвленню гpoмaдянcькoгo cуcпільcтвa, яке гapaнтує coціaльні пpaвa
бaтьків і дітей, здійcнює oхopoну мaтеpинcтвa, зaбезпечує умoви пoвнoціннoгo cімейнoгo вихoвaння. Він
пеpший у вітчизняній педaгoгіці oбґpунтувaв питaння
ціннocтей cім’ї через її основу – вихoвaння дітей.
Мету і зaвдaння cімейнoгo вихoвaння вчений
пoєднує не лише із зaгaльними зaвдaннями пoбудoви
мaйбутньoгo cуcпільcтвa, a вивoдить їх, зважаючи на
пpиpoду дитини, якa cпoнтaннo пеpедбaчaє її ціліcний, уcебічний, гapмoнійний poзвитoк.
Poзглядaючи cім’ю як пеpшoocнoву coціaлізaції
ocoбиcтocті, В. O. Cухoмлинcький визнaчaв мету
вихoвaння в cім’ї як «ціліcний і гapмoнійний poзвитoк ocoбиcтocті твopення нoвoї людини, aдже саме
в cім’ї шліфуютьcя нaйтoнші гpaні людини – гpoмaдянинa, людини-тpудівникa, людини-культуpнoї
ocoбиcтocті» [9].
«Cім’я в нaшoму cуcпільcтві – пеpвинний
ocеpедoк бaгaтoгpaнних людcьких віднocин –
гocпoдapcьких, мopaльних, духoвнo-пcихoлoгічних,
ecтетичних і, звичайно, вихoвних. Oднaк мoгутньoю
вихoвнoю oблaгopoджуючoю cилoю для дітей вoнa
cтaє тільки тoді, кoли бaтькo і мaти бaчaть виcoку
мету cвoгo життя, живуть в ім’я виcoких цілей, щo
звеличують їх в oчaх дитини» [9, c. 414].
Визнaчaючи мету, зміcт і метoди cімейнoгo
вихoвaння тa навчання, В. O. Cухoмлинcький вихoдив
із тoгo, щo вихoвaння дітей у cім’ї відпoвідaє: пpиpoді дитини; єдиним педaгoгічним вимoгaм у cім’ї; відпoвідній пcихoлoгo-педaгoгічній підгoтoвці бaтьків;
єднocті вимoг cім’ї, шкoли, гpoмaдcькocті; пoвaзі дo
ocoбиcтocті дитини у пoєднaнні із пcихoлoгo-педaгoгічним oбґpунтувaнням вимoгливocті; вихoвaнню в
кoлективі; педaгoгічнoму cтимулювaнню caмopoзвитку дитини; вихoвaнню кpacoю; уpaхувaнню вікoвих тa індивідуaльних ocoбливocтей учнів [6].
Відпoвіднo дo цьoгo зміcт cімейнoгo вихoвaння
пеpедбaчaє poзвитoк у дитини фізичних cил, cенcopних і poзумoвих здібнocтей, мopaльних і cуcпільних,
гpoмaдянcьких і пoлітичних пеpекoнaнь. Уpaхoвуючи пpиpoду дитини, В. O. Cухoмлинcький нaукoвo
oбґpунтувaв викopиcтaння таких метoдів, зacoбів і
пpийoмів вихoвaння, як: беcідa, пеpекoнaння, пpиклaд
дopocлих, зaoхoчення, пoкapaння, дитяча гpа. Poзpoбленa видатним ученим-педaгoгoм пpoгpaмa нaвчaння
і вихoвaння дітей у дoшкільній гpупі cпpиялa poзвитку
метoдики дoшкільнoгo нaвчaння дітей у cім’ї.
В. O. Cухoмлинcький збaгaтив педaгoгіку нoвими фopмaми і cпocoбaми opгaнізaції poдиннoгo і
шкільнo-cімейнoгo вихoвaння учнів, був cпpaвжнім
знaвцем і дocлідникoм пcихoлoгії людини, глибoкo
poзумів душу дитини, її пеpеживaння, пoчуття, пpaгнення і cпoдівaння, дocкoнaлo знaв пcихoлoгію взaємин бaтьків і дітей.
Вacиль Oлекcaндpoвич ввaжaв нaдзвичaйнo вaжливим зaвдaння бaтьківcькoї педaгoгіки фopмувaння
у вихoвaнців мopaльнoї гoтoвнocті дo бaтьківcтвa і
материнства: «Бaгaтopічний дocвід пеpекoнaв нac,
щo вміння бaчити в дитині... мaйбутніх бaтькa й мaтеpі,
вміння oцінювaти педaгoгічні явищa з тієї пoзиції,

щo чеpез двa деcятиpіччя нaш кoлишній мaлюк пpиведе дo шкoли cвoгo cинa і буде paзoм із нaми міpкувaти
пpo те, як йoгo кpaще вихoвувaти, – це вміння, неoбхідне нaшoму cуcпільcтву тaкoю ж міpoю, як виcoкий
pівень тpудoвoї мaйcтеpнocті виpoбників мaтеpіaльних і духoвних ціннocтей. Пеpшa шкoлa бaтьківcтвa
й мaтеpинcтвa – це пoвнoцінне мopaльне вихoвaння в
poки дитинcтвa» [9, c. 87].
Cлід нaгoлocити, щo педaгoгічнa cпaдщинa
В. O. Cухoмлинcькoгo opієнтoвaнa не лише нa
педaгoгів, a й нa бaтьків, cтудентів, coціaльні cлужби. Тoму «пopa і батькам, і вчителям глибoкo уcвідoмити, щo ні шкoлa без cім’ї, ні cім’я без шкoли не
мoжуть впopaтиcя із нaйтoншими, нaйcклaднішими
зaвдaннями cтaнoвлення людини. A пoки щo вихoдить тaк, щo cім’я і шкoлa вихoвують дітей кoжен зa
cвoїм poзумінням» [8, c. 235].
Виcнoвки. Cпaдщинa Вacиля Cухoмлинcькoгo
і сьогодні, на початку ХХІ століття, збеpігaє cвoю
aктуaльніcть, cлугуючи педaгoгічним джеpелoм пpoфеcійнoї творчості для нових поколінь учителів. Напрацювання відомого педагога надзвичайно важливі
в період становлення нової української школи. При
цьому варто пам’ятати, що людинa – не лише oб’єкт,
a й cуб’єкт вихoвних впливів, у фopмувaнні cебе як
cуб’єктa діяльнocті вoнa викopиcтoвує метoд caмoвихoвaння, про який В. Сухомлинський казав так:
«Якби людину вихoвувaв тільки хтocь, a caмa cебе
вoнa не вихoвувaлa, тo вoнa не cтaлa б нaйвищoю цінніcтю cеpед уcіх ціннocтей cвіту» [9, c. 412].
Пoдaльші наші розвідки плануємо спрямувати
на вивчення тa aнaліз cучacних тpaдицій caмoвихoвaння з метoю викopиcтaння пoзитивнoгo дocвіду.
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ТВОРЧА ПІЗНАВАЛЬНА СИТУАЦІЯ
ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ
МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНЯ
У статті розкривається дидактичний і психологічний зміст творчої пізнавальної ситуації як механізму ініціювання творчої навчально-пізнавальної
діяльності в контексті формування методологічної
культури учня. Аналізуються генезис та умови її виникнення. Розглядаються основні типи творчих пізнавальних ситуацій і способи їх створення.
Ключові слова: методологічна культура, творча
пізнавальна ситуація, творча навчальна діяльність.
В статье раскрывается дидактический и психологический смысл творческой познавательной ситуации как механизма инициирования творческой
учебно-познавательной деятельности в контексте
формирования методологической культуры ученика.
Раскрываются генезис и условия ее возникновения.
Рассматриваются основные типы творческих познавательных ситуаций и способы их создания.
Ключевые слова: методологическая культура,
творческая познавательная ситуация, творческая
учебная деятельность.
The article is devoted to the problem of forming a
methodological culture of students in the process of
studying natural subjects. Methodological culture is an
important category of natural education. It determines
the success and effectiveness of the educational activity,
is its means, subject and product.
The formation of a methodological culture of students is an urgent problem in the context of the implementation of the activity approach in the educational
process of the modern school.
A priority type of educational and cognitive activity
that ensures the formation of all components of methodological culture is creative educational and cognitive activity. This is especially true of its creative and productive
components.
An important category concerning the design and organization of creative educational and cognitive activity
is the creative cognitive situation.
The article reveals the didactic and psychological
content of the creative cognitive situation. The mechanism
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of initiation of creative educational and cognitive activity in the context of formation of the student’s methodological culture is explained. The genesis and conditions
of its origin are revealed. The basic types of creative
cognitive situations and conditions of their creation
are considered.
The concept of creative cognitive situation does
not duplicate the concept of problematic situation. It is
broader and more meaningful in psychological and didactic aspects. This becomes clear when considering the
concept of creative cognitive situation in the context of
relevant psychological concepts of creative activity. The
creative cognitive situation is a subjective category and
is characterized by the presence of a cognitive dominant
in the subject.
Key words: methodological culture, creative cognitive situation, creative educational activity.
Постановка проблеми. Організація освітнього процесу ґрунтується на проєктуванні та реалізації навчально-пізнавальної діяльності. Як засвідчують результати
досліджень, будь-який вид діяльності має свою методологію. Водночас методологія – це вчення про організацію діяльності. На це звертає увагу Е. Юдін: «Методологія, яка трактується у широкому значенні цього
слова, є вченням про структуру, логічну організацію,
методи і засоби діяльності. У такому розумінні методологія утворює необхідний компонент будь-якої діяльності, оскільки остання стає предметом усвідомлення, навчання і раціоналізації» [12, с. 20].
У літературних джерелах [5; 8], присвячених
культурологічному підходу до організації освітнього процесу, наголошується, що ключовим атрибутом, особливістю людського існування є культура,
а найважливішим аспектом культури особистості –
методологічна культура. У центрі культури завжди
перебуває людина, адже вона створює культуру, яка
натомість формує особистість. Методологічна культура – це специфічна категорія, яка використовується
не тільки в контексті методології науки, а й при аналізі індивідуального мислення, поведінки, діяльності
людини.
© Галатюк Т., Галатюк Ю., 2019
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У результаті аналітичних розвідок нами було
встановлено [2; 3], що методологічна культура учня
відображає здатність прогнозувати й конструювати
власну навчально-пізнавальну діяльність, здійснювати рефлексію навчально-пізнавальної діяльності, діагностику її результативності щодо розвитку та застосування нових компетентностей. У контексті вивчення
природничих предметів методологічна культура учня є
важливим компонентом, що визначає успішність та
результативність навчально-пізнавальної діяльності.
Водночас методологічна культура – це інтегральна
психолого-дидактична категорія, що відображає цілісне системне утворення, яке є характеристикою
суб’єкта навчально-пізнавальної діяльності, є предметом, засобом і прямим продуктом цієї діяльності,
а також її регулятором [2; 3]. Учень під керівництвом
педагога здійснює навчально-пізнавальну діяльність, є її
суб’єктом та об’єктом, а отже, повинен володіти відповідним рівнем методологічної культури. Тому формування
методологічної культури учнів є актуальною проблемою
в контексті реалізації діяльнісного підходу в освітньому
процесі сучасної школи.
Запропонована нами модель методологічної
культури учня в контексті вивчення природничих
предметів становить ієрархічну систему, яку утворюють такі базові структурні компоненти: ціннісно-мотиваційний, гносеологічний, предметно-змістовий,
інформаційно-комунікативний, морально-етичний,
операційно-діяльнісний, креативний, естетичний,
організаційно-рефлексивний, продуктивний [3].
Досліджуючи діяльнісний механізм розвитку методологічної культури учнів, ми встановили, що пріоритетним видом, який забезпечує формування всіх
компонентів методологічної культури, зокрема й креативного та продуктивного, є творча навчально-пізнавальна діяльність [2].
Важливою категорією, яка стосується проєктування та організації творчої навчально-пізнавальної
діяльності, є творча пізнавальна ситуація. Означене
поняття дає можливість зрозуміти механізм ініціювання творчої навчально-пізнавальної діяльності, зокрема в контексті формування методологічної культури під час вивчення природничих предметів.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Зазвичай проблема організації творчої навчально-пізнавальної діяльності розглядається в контексті проблемного
навчання. Принцип проблемності є одним із основоположних, коли йдеться про процес творчого пізнання. Він регламентує стратегію пізнавальної діяльності
учнів за відомою схемою: виникнення проблемної ситуації → постановка проблеми → знаходження способу її розв’язання шляхом здогадки або висунення та
обґрунтування гіпотези → підтвердження гіпотези →
перевірка правильності вирішення проблеми [9, с. 31].
Зважаючи на означене вище, в основу нашого дослідження покладено наукові праці, присвячені концепції
проблемного навчання (О. Ляшенко, І. Лернер, О. Матюшкін, М. Махмутов); психології творчості (О. Пономарьов, О. Лук, І. Колошина); діяльнісному підходу в організації освітнього процесу (П. Гальперін, В. Давидов,
Д. Ельконін, Г. Костюк, О. Леонтьєв, Н. Тализіна).
У науковій літературі [1; 4; 6; 7; 10], присвяченій
проблематиці творчого навчання, не існує однозначного тлумачення поняття творчої пізнавальної ситуації. Однак без розуміння її генезису, зв’язків з іншими
категоріями, а також без виділення її істотних ознак
моделювати творчу пізнавальну діяльність у навчальному процесі неможливо.

Мета статті – дослідити психолого-педагогічну
суть творчої пізнавальної ситуації, визначити її основні типи, розкрити генезис, а також роль у процесі
ініціювання навчально-пізнавальної діяльності.
Виклад основного матеріалу. Як відомо, початком творчого пізнавального процесу є проблемна ситуація. Її діалектичний зміст визначається навчально-пізнавальними суперечностями, які бувають
досить різними: між раніше засвоєними знаннями
та результатами спостереження, між життєвими уявленнями та науковими знаннями тощо [9]. Однак
проблемна ситуація є лише необхідною умовою ініціювання творчого процесу. Для того, щоб учень став
суб’єктом творчої навчально-пізнавальної діяльності,
необхідно, щоб він сприйняв проблемну ситуацію,
усвідомивши її у предметно-змістовому аспекті, який
полягає у виокремленні суперечності між знанням і
незнанням, відчув свою потенційну здатність вирішити дану ситуацію. Тобто суб’єкт має сприйняти
ситуацію як власну навчальну проблему. При цьому
також мають спрацьовувати пізнавальні мотиви.
Генезис творчої пізнавальної ситуації не обмежується створенням проблемної ситуації. Це поняття
більш ширше і змістовніше як у психологічному, так і
в дидактичному аспектах. Поглянемо на творчу пізнавальну ситуацію крізь призму рівневої моделі психологічного механізму творчої діяльності, у центрі якого – інтуїтивна здогадка і процес її формалізації [10].
Зрозуміло, що істотною ознакою (критерієм) творчої
пізнавальної ситуації є відмінність структурних рівнів
у постановці проблеми та у процесі її вирішення.
Для більш ґрунтовного розуміння суті творчої пізнавальної ситуації розглянемо структуру творчої діяльності, представивши її в такій декомпозиції: цілі, предмет, засоби, процедура, продукт, зовнішні умови [4].
Скористаємося поняттям «орієнтувальна основа діяльності» (далі – ООД), прийнятим у теорії поетапного
формування розумових дій. Вказана дефініція поєднує
в собі майже всі означені компоненти діяльності.
Відомо, що орієнтувальна основа діяльності може
бути представлена трьома рівнями узагальнення. Відповідно компоненти діяльності також можуть мати
різні рівні узагальнення [6, с. 47]. Засоби і процедура
першого рівня узагальнення безпосередньо призначені для дослідження предмета діяльності і його перетворення у продукт. Таким чином вони є компонентами репродуктивної діяльності. Засоби і процедура
другого рівня узагальнення – це зазвичай узагальнені
теоретичні положення у відповідній предметній галузі, які дають змогу логічним шляхом отримати засоби і процедуру першого рівня узагальнення, тобто
отримати конкретний спосіб перетворення предмета
задачі в контексті досягнення поставленої вимоги
(йдеться про спосіб розв’язування конкретної задачі).
Натомість специфіка творчої пізнавальної діяльності
полягає в тому, що її засоби і процедура представлені
третім рівнем узагальнення. Їх здебільшого пов’язують із методологією – загальними методами наукового пізнання: моделюванням, застосуванням аналогії,
ідеалізацією і формалізацією, уявним експериментом, сходженням від абстрактного до конкретного,
зведенням конкретного до абстрактного, висуненням
гіпотези тощо.
Істотною ознакою, яка відрізняє репродуктивну діяльність від творчої, є принципово різне представлення компонентів одного і того
ж рівня узагальнення. До таких компонентів
відносяться предмет і ціль діяльності [6, с. 50].
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У репродуктивній діяльності предмет, як правило, завжди присутній у розгорнутому вигляді – із
виокремленням таких характеристик, які прямо чи
опосередковано необхідні для досягнення цілі; у
творчій діяльності предмет завжди представлений в
інтегрованому, «спресованому» вигляді, в якому характеристики, необхідні для досягнення мети, себе
не виявляють. Те ж саме стосується й цілі діяльності.
Вона потребує додаткового розкриття, виявлення нових характеристик і внутрішніх елементів.
Отже, творча пізнавальна ситуація має місце тоді,
коли компоненти пізнавальної діяльності (цілі, предмет, засоби, процедура) представлені на високому
рівні узагальнення, тобто є частково невизначеними
або латентними.
Аналіз засвідчує, що на основі генетичного підходу можна виокремити принаймні три типи творчих пізнавальних ситуацій, які розглянемо нижче.
1. Творча пізнавальна ситуація першого типу –
в її основу покладено створену вчителем проблемну
ситуацію, на підґрунті якої формулюється проблема,
а потім – моделюється творча пізнавальна задача.
2. Творча пізнавальна ситуація другого типу
– виникає на основі готової (внесеної ззовні) пізнавальної задачі, яка є творчою для учня.
3. Творча пізнавальна ситуація третього типу
– постає і реалізується як прояв інтелектуальної
(пізнавальної) ініціативи учня у процесі виконання
репродуктивної діяльності. Такою діяльністю може
бути виконання завдання, яке за своєю прямою ціллю не є проблемним, але отриманий результат може
спонукати учня до ініціювання виходу за межі заданого, як приклад – експеримент або навчальне спостереження на основі репродуктивної діяльності. У
контексті означеного йдеться про інтелектуальну активність. Як відомо, вищим рівнем інтелектуальної
активності вважається креативний. Наприклад, коли
виявлене суб’єктом явище або закономірність стає
для нього не просто евристикою, формальним прийомом, а самостійною проблемою. Відповідно така
інтелектуальна активність розглядається не просто
як доцільна адаптивна діяльність, а діяльність цілепокладання [1, с. 76]. На наш погляд, генезис інтелектуальної активності учня може бути представлений
двома випадками: 1) причиною інтелектуальної ініціативи є прямий продукт репродуктивної діяльності;
2) причиною для прояву інтелектуальної ініціативи є
побічний продукт репродуктивної діяльності.
Таким чином, для створення творчої пізнавальної ситуації третього типу необхідно забезпечити
виконання таких вимог: 1) відсутність зовнішньої
стимуляції пізнавальної діяльності, тобто відсутність
вимоги ззовні; 2) відсутність «межі» в дослідженні
(пізнанні) об’єкта; 3) достатність часу для того, щоб
учень зміг проявити пізнавальну ініціативу; 4) забезпечення дворівневої пізнавальної діяльності за схемою: репродуктивна діяльність → творча.
Аналіз творчої ситуації буде неповним за умов,
якщо її не оцінити крізь призму такого поняття, як
«пізнавальна домінанта». У психології під домінантою розуміють тимчасово домінуюче вогнище збудження в центральній нервовій системі. На нейрофізіологічному рівні – це здатність мозку формувати і
тривалий час утримувати в стані збудження нейронну
модель цілі, яка спрямовує процес мислення [7, с. 14].
Домінанта характеризується двома властивостями:
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1) відносно високим збудженням групи нервових
клітин, завдяки яким стимулюються подразники, що
приходять із різних джерел; 2) стійкою затримкою збудження після припинення дії подразника. Ідея домінанти належить академіку О. Ухтомському. Оцінюючи
роль домінанти в пізнавальному процесі, він писав
(цитуємо мовою оригіналу): «...доминанта переживаемого момента <...> дает ученому то маховое колесо,
«руководящую идею», «основную гипотезу», которые
избавляют мысли от толчков и пестроты и содействуют сцеплению фактов в единый опыт» [11, с. 17].
У навчально-пізнавальній діяльності домінантами, які притягують до себе всі зовнішні подразники, можуть бути факти, думки, проблема, задача
тощо. Отже, пізнавальна домінанта – це проблема,
яка може бути породжена проблемною ситуацією,
запропонованою ззовні задачею або ж інтелектуальною ініціативою, що є результатом аналізу окремих
фактів. Домінанта притягує до себе всі зовнішні подразники. Потрапивши в «поле тяжіння» пізнавальної домінанти, такі подразники, як побічний продукт
діяльності, підказка, допоміжна задача та ін., стають
вагомими і «працюють» на вирішення проблеми. Зауважимо, що пошукова домінанта вважається однією
із форм мотивації пізнавальної діяльності [10, с. 308].
Висновок. Таким чином, творча пізнавальна
ситуація є важливим чинником формування методологічної культури учнів у контексті реалізації діяльнісного підходу в освітньому процесі. Вона потребує
вирішення деякого діалектичного протиріччя шляхом
пошуку нового методу, прийому, засобу навчально-пізнавальної діяльності. Створення творчої пізнавальної
ситуації є механізмом ініціювання творчої навчально-пізнавальної діяльності. Водночас поняття «творча пізнавальна ситуація» не дублює поняття «проблемна ситуація», а є більш ширшим і змістовнішим
як у психологічному, так і у дидактичному аспектах.
Це стає зрозумілим за умов його розгляду в контексті відповідних психологічних концепцій творчої діяльності. Творча пізнавальна ситуація є категорією
суб’єктивною і характеризується наявністю в суб’єкта
пізнавальної домінанти. Якщо пізнавальна домінанта згасає, то творча ситуація зникає і процес творчої
пізнавальної діяльності припиняється. Це відбувається у двох випадках: 1) учень, проявивши пізнавальну ініціативу, сформулював проблему та успішно її
розв’язав; 2) учень відмовився від її розв’язання.
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У статті обґрунтовано процес формування громадянської компетентності учнівської молоді через
партисипацію в освітньому середовищі. Розглянуто
умови, що сприяють формуванню і розвитку особистості та її громадянського компонента.
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учнівське самоврядування, учнівська молодь, демократія, партисипація.
В статье обоснован процесс формирования гражданской компетентности учащейся молодежи через
партисипацию в образовательной среде. Рассмотрены условия, что способствуют формированию и развитию личности и ее гражданского компонента.
Ключевые слова: гражданская компетентность,
ученическое самоуправление, учащаяся молодежь,
демократия, партисипация.
The article substantiates the process of civic competence formation of student youth through participation in
the educational environment. The problem of civic competence formation among students was covered by the
domestic and foreign researchers from different views.
American educators have played a leading role in the
study and implementation of the civic engagement among
youth and they understand this process as a means of
educating a law-abiding citizen of their own state and
© Гладун В., 2019

at the same time a competent, full-fledged citizen of the
world. Most scholars believe that the conditions should
be created in schools to involve children in the work at
children and youth organizations, which contribute to the
development of a person and one’s civic component.
The experience of Canada and the USA is analyzed
about the students active participation, when they do not
stay away from the society’s democratic processes, but
on the contrary, while schooling they are involved in the
analysis of socio-political problems through understanding of democratic values, they learn to analyze the results of government policy, to acquire the essential information to define their own position.
Particular attention should be paid to the consideration of the European Charter about the participation of
young people in a public life at regional levels. Participation in a political and cultural life is one of the fundamental
human rights recognized in a number of international human rights treaties, including the Universal Declaration of
Human Rights. Participation is also one of the fundamental
principles of the Convention on the Rights of the Child. Accordingly many human rights are difficult to access without
the participation. Youth participation is not an end in itself,
but a means of achieving a positive change in young people’s lives and building a better society. The main ways of
student youth participation are revealed and the reasons to
develop the participation skills at school are identified.
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The basis for the active civic engagement of youth is a
social experience, which has such components as activities
and participation in a public life. Youth participation should
ensure a meaningful activity, because only such activity
teaches children to be tolerant citizens with democratic
thinking, to take more and more responsibility for the affairs
of the individual with a community, a family, and the state.
Key words: civic competence, participation, democracy, student self-government.
Постановка проблеми. Майбутнє в розбудові
української держави залежить від того, якими будуть
її громадяни, точніше – учнівська молодь, наскільки
в них буде сформована активна життєва позиція, національна самосвідомість та ідентичність. Сьогодні
надзвичайно актуальним є питання формування громадянської компетентності школярів, адже школа є
важливим простором для громадянської освіти, що
сприяє розвитку демократичної політичної культури,
формуванню громадянської компетентності, політико-правових знань, гідності та відповідальності молодих людей, усвідомленню і визнанню ними демократичних принципів життя та пріоритету прав людини.
Потрібно зрозуміти, що свідомими та активними
громадянами не народжуються, ними стають у процесі навчання та виховання. Сучасне освітнє середовище вимагає докорінно нових підходів до виховання
громадян не лише через знання, а й отримання певних навичок для активної громадської участі, поваги, гідності, відповідальності та співпраці з різними
людьми в суспільстві.
Рівень розвитку громадянської активності зростатиме, якщо у школі громадянська діяльність буде
впроваджуватися активно, а не носити суто формальний характер. Також потрібно пам’ятати, що без ефективної участі дорослих цього розвитку досягти важко.
Особливість участі дітей у житті суспільства й
ухваленні рішень як соціально-педагогічного явища
полягає в тому, що в центрі уваги має перебувати не
вияв активності юного громадянина, а процес становлення його готовності до громадянської участі. З
урахуванням означеного вище базовими принципами
формування готовності до участі в житті суспільства й ухваленні рішень є такі: принцип активності,
суб’єкт-суб’єктної взаємодії, життєвої смислотворчої
самодіяльності та самостійності [11, с. 48–49].
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Проблему формування громадянської компетентності
учнів у різноманітних аспектах висвітлювали у своїх наукових розвідках такі вітчизняні дослідники, як
В. Андрющенко, І. Бех, М. Боришевський, П. Вербицька, П. Кендзьор, О. Охредько, О. Пометун, Т. Ремех, Т. Смагіна, О. Сухомлинська, К. Чорна та ін.
Формування громадянської позиції молоді привертало увагу й П. Вербицької, Н. Дерев’янко, Л. Корінної,
М. Рудь. У їхніх працях представлено інноваційні
технології, форми і методи громадянського виховання дітей та молоді, а також обґрунтовано наукові підходи до виховання суспільно активної поведінки.
Громадянська позиція – це насамперед готовність
і здатність людини до безпосередньої участі в суспільних, державних і громадських справах на основі
усвідомлення своїх прав та обов’язків.
Громадянська активність, як стверджує П. Вербицька, – це спільна діяльність ініціативних громадян
або груп громадян, громадських організацій, спрямована на позитивні зміни, що сприяють розвитку громади [3, с. 42].
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Формування соціально-моральної орієнтації,
громадянської активності та зрілості учнівської молоді через учнівське самоврядування розглядали такі
педагоги, як Т. Доценко, Л. Канішевська, В. Оржеховська, М. Шимановський, С. Булавенко та ін.
Провідну роль у вивченні та впровадженні громадянської активності молоді відіграли американські
педагоги, зокрема М. Йатес, Дж. Йоунісс, Р. Ніемі,
Дж. Патрік, К. Фланаган, Дж. Мак Леллан, Г. Лейдвіг,
Д. Кеннан, Б. Бреді та інші. Громадянськість розглядається ними як ядро національного патріотизму, засіб виховання законослухняного громадянина своєї
держави та водночас компетентного, повноправного
громадянина світу. Американські науковці вважають, що у школах повинні бути створені умови для
залучення дітей до роботи в дитячих та юнацьких організаціях, адже це сприяє формуванню й розвитку
особистості та її громадянського компонента. У праці
«Виховання громадянина: демократичні школи» педагоги зазначають, що через свою участь у системі
демократичного управління школою учні не тільки
пізнають, як важко самому бути демократом, але й
починають розуміти, з якими труднощами сполучене
демократичне управління [8, с. 4].
Мета статті – обґрунтувати процес формування
громадянської компетентності учнівської молоді через партисипацію в освітньому середовищі.
Виклад основного матеріалу. Підготовка молоді
до активної участі в демократичних процесах є надзвичайно важливим і складним завданням. Проблема
формування громадянських поглядів і переконань
молоді на сучасному етапі розвитку суспільства є
актуальною в більшості демократичних країн світу.
Так, у Канаді та США учнівська молодь не відсторонюється від демократичних процесів суспільного
життя, а навпаки, вже під час навчання у школі долучається до аналізу суспільно-політичних проблем на
основі розуміння демократичних цінностей, вчиться
аналізувати результати діяльності уряду, оволодіває
необхідною інформацією для визначення власної позиції й участі у процесі прийняття рішень у взаємодії
з різними інститутами громадянського суспільства, а
їхня життєдіяльність організовується відповідно до
демократичних норм [15].
Сьогодні акцент у громадянській освіті в європейських країнах робиться на формуванні демократичної громадянськості (Education for democratic
citizenship). Зокрема, у 2016 році Рада Європи ухвалила Рамку компетентностей для культури демократії, визнавши таким чином неабияку важливість розвитку громадянських компетентностей через освіту.
Європейська хартія про участь молоді в суспільному житті на місцевому та регіональному рівнях (далі – Хартія) наголошує: «Участь у житті суспільства можна вважати повноцінною лише в тому
випадку, коли визнається роль молоді в політичних
партіях, профспілках та громадських об’єднаннях і,
що найважливіше, коли здійснюються зусилля в напрямі сприяння формуванню молодіжних об’єднань
за участю та силами самих молодих людей» [9].
У преамбулі Хартії зазначається: «Участь у демократичному житті будь-якої спільноти не зводиться
до голосування або висунення кандидатів на виборах;
участь та активна громадянська позиція передбачають
наявність прав, засобів, простору і можливостей, а де
необхідно – підтримки для того, щоб брати участь і
впливати на рішення, брати участь в акціях і заходах,
аби сприяти побудові кращого суспільства» [9].
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Як зауважив С. Рябов: «Демократія − це не просто правління народу, а компетентна, зацікавлена й
відповідальна участь людей і громад в ухваленні суспільних рішень та розв’язанні суспільних проблем»
[12, с. 10]. Тобто однією зі складових демократії є
партисипація (від англ. participate – брати участь),
що являє собою свідому, активну політичну участь
громадян у прийнятті важливих рішень держави.
Партисипація передбачає не лише взяття участі у виборах, але й активної позиції щодо розбудови держави. Однак суспільство має створити необхідні умови
для такої активної участі та соціалізації особистості.
Рівного права на свободу та саморозвиток можна досягти лише в «учасницькому суспільстві» [6, с. 173].
Варто зауважити, що школа має бути також місцем,
де молоді люди пізнають демократію в дії і в якому їх
участь у процесі прийняття рішень знаходить підтримку, стимулюється та сприймається як ефективна.
Участь у політичному і культурному житті є одним із основних прав людини, визнаних у низці міжнародних договорів із прав людини, починаючи із Загальної декларації прав людини. Також участь – один
із основоположних принципів Конвенції про права
дитини. Відповідно, без участі значна кількість прав
людини є важкодоступними.
Зважаючи на означене вище, саме через участь
ми можемо побудувати суспільство, що базується на
правах людини, розвивати соціальну згуртованість,
щоб наш голос почули ті особи, які приймають важливі рішення. Таким чином ми можемо досягти змін і
в кінцевому підсумку стати суб’єктом, а не об’єктом
власного життя.
Участь молоді не є самоціллю, це засіб для досягнення позитивних змін у їхньому житті та побудові
кращого суспільства. Її можна також розглядати як
форму партнерства між молоддю та дорослими. Водночас партнерство передбачає спільну працю, тобто
необхідно прислухатися до голосу кожного й детально розглядати їх пропозиції. Саме розвиток співпраці
учнівської молоді та дорослих формує соціальний капітал місцевої громади.
У науковій літературі описані моделі участі дітей і молоді у процесах прийняття рішень, зокрема
«Драбина участі» Р. Харта, «Шлях до участі» Шиєра,
передумови участі за моделлю Ланді.
«Драбина участі» Р. Харта – модель, що містить
вісім сходинок: від «неучасті» до «участі». Вона розроблена для організацій, що готові долучати дітей і
молодь до проєктів. Перші три сходинки передбачають формальну участь дітей/молоді, які здійснюють
мінімальний вплив. Наступні п’ять – це: призначення
завдання (проєктом керують дорослі, але дітей/молодь інформують і їхня думка враховується); інформування та консультування молоді щодо проєктів
(діяльність під керівництвом дорослих з інформуванням дітей/молоді про те, яким є їхній внесок і якими будуть результати участі); ініційовані дорослими
прийняті спільні рішення (виникає, коли проєкт ініціюється дорослими, але його реалізація базується
на спільному прийнятті рішень); проєкти ініційовані
та керуються дітьми/молоддю (дорослі виконують
роль помічників); проєкти керуються дітьми/молоддю, при цьому рішення ухвалюються спільно з дорослими (партнерство між дорослими і молоддю) [14].
Шиєр, базуючись на ідеях Р. Харта, свого часу
виокремив п’ять категорій участі, назвавши їх «Шлях до
участі»: 1) вислухати дітей; 2) підтримати їх у прагненні
висловити свої погляди; 3) прийняти голос дітей всер-

йоз і взяти його до уваги; 4) долучити їх до процесу
прийняття рішень; 5) розділити владу й відповідальність у процесі прийняття рішень дітьми [17].
Сьогодні українське суспільство потребує активних громадян, які реалізуватимуть інтереси України
в міжнародній спільноті. Старшокласники закладу
освіти є резервом інтелектуальної еліти [4, с. 243].
Беручи участь у житті суспільства, учні набувають різноманітних громадянських компетентностей
через досвід і дію, а саме: соціально-комунікативну
компетентність, здатність критично мислити, дослідницьку компетентність, здатність розв’язувати проблеми, здатність приймати рішення, компетентність у
реалізації відповідального соціального вибору, здатність до рефлексії.
Громадянська компетентність, що охоплює такі
категорії, як громадянська активність, громадянська позиція, вибір та відповідальність, виявляється
в соціально-комунікативних та інформаційно-дослід
ницьких здатностях особистості, у громадянській
участі, її вміннях розв’язувати соціальні конфлікти
й проблеми, ефективно діяти в ситуації невизначеності, робити відповідальний вибір й ухвалювати рішення [13, с. 39].
Як зазначає О. Тищенко, громадянське виховання
дає можливість успішної соціалізації молодого покоління в сучасних умовах і саморозвитку особистості
як суб’єкта діяльності. Громадянська соціалізація учнівської молоді – процес, що здійснюється не лише
в спеціально організованому середовищі, а й за його
межами [16, с. 173–174]. Участь школярів у суспільному житті не повинна обмежуватися рамками формальної освіти, це можуть бути й молодіжні рухи,
клуби, робота волонтерських організацій і соціальних команд тощо.
Соціальним замовленням суспільства перед школою є формування особистості, яка володіє не лише
певним обсягом знань, умінь і навичок, а й здатна
активно включатися в демократичні процеси та стати учасником самоврядування народу. Одним із важливих факторів формування в учнів таких якостей є
учнівське самоврядування, головною метою якого є
розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості [10, с. 41].
Слід зауважити, що учнівська молодь іноді не
зацікавлена в активній участі школи через діяльність
учнівського самоврядування, тому що в освітньому
процесі шкільне самоврядування носить формальний
характер.
Однією із форм самоврядування є учнівський
менеджмент. Як стверджує С. Булавенко, учнівський
менеджмент – це складна система взаємовідносин, у
результаті яких розвивається здатність перетворювати неорганізований натовп в ефективну, цілеспрямовану й продуктивну групу. Сенс учнівського самоврядування в сучасному закладі загальної середньої
освіти полягає не в управлінні одних дітей іншими, а
в навчанні всіх учнів основам демократичних відносин у суспільстві [1].
Старшокласники прагнуть відігравати активну роль у суспільних справах, висловлювати власну
думку, приймати рішення. Найефективніше залучення школярів до громадського життя відбувається
через учнівське самоврядування, що зрештою перетворює старшокласників в активних суб’єктів громадянської діяльності.
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Основними причинами необхідності виховувати
навички участі учнівської молоді у школі є: 1) можливість партнерства; 2) сприяння майбутньому (громадянська активність, спрямована на зміну і розвиток як
громадянського суспільства, так і всього суспільства
загалом); 3) розуміння відповідальності за свої дії
та рішення; 4) розвиток певних навичок (лідерство,
критичне мислення, аналіз, комунікабельність, кооперативність тощо); 5) формування та розвиток громадянської й соціальної компетентності; 6) активна
громадянська позиція, толерантність, повага до прав
і гідності людини, патріотизм та інші важливі якості, безпосередньо пов’язані з небайдужістю людини
до суспільного життя, з її зацікавленим і позитивним
ставленням до різноманітності багатьох її проявів.
На думку американських дослідників, активна
громадська позиція молоді може бути розвинена завдяки: а) участі учнів у дитячих та молодіжних організаціях; б) співпраці з громадою заради досягнення
спільної мети через роботу в проєктах служіння громаді («community service»).
Крім того, дослідники переконані, що існує зв’язок між певними видами соціальної активності підлітків і молоді та їх ставленням до виконання громадянських обов’язків у дорослому житті [5]. Учні
старших класів, які брали участь в управлінні школою та проєктах у майбутньому, стають активними
громадянами держави, беруть участь у голосуванні
та охочіше залучаються до громадських організацій,
ніж ті, які не цікавилися життям школи та були пасивними членами шкільної громади [18, с. 623].
Організація громадянської участі учнівської молоді – це один із діяльнісних підходів громадянського
виховання особистості. Громадянська участь ґрунтується на тому, що люди зацікавлені у процесі прийняття рішень, які стосуються їхнього життя, прагнуть бути залученими до цього процесу та активно
й відповідально брати в ньому участь. Така участь
може відбуватися лише на добровільній основі.
Основними видами громадянської участі учнівської молоді є:
- долучення до демократичних інституцій, що реалізується через участь у засіданнях комісій певного
населеного пункту, висунення ідей та пропозицій;
- ситуативна участь, що пов’язана з конкретними,
одноразовими подіями;
- участь у повсякденному житті школи;
- репрезентативні форми участі, що передбачають представлення інтересів учнів через діяльність
молодіжних парламентів, учнівських рад у школах
тощо;
- відкриті форми участі – систематичні збори учнів школи, мікрорайону, міста з метою обговорення
та прийняття рішень щодо певних питань;
- участь у соціальних проєктах [2, с. 170].
Нетрадиційними формами участі можуть бути:
створення мереж «рівний – рівному»; форуми для обговорення; підпис петицій; участь у так званих нових
соціальних рухах; групи підтримки; бойкотування
товарів; демонстрації; міжнародні зустрічі; використання Інтернету для збору інформації, висловлення
думки, впливу на прийняття рішення.
Через недостатню обізнаність молоді з проблемами місцевої громади й низький рівень мотивації
щодо свідомого та активного впливу на політичне
життя суспільства Україна у 2015 році долучилася до
міжнародного проєкту «М18: ми можемо більше!»,
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який передбачає розвиток громадянської активності в
дітей і молоді та формування демократичної культури молодого покоління в Україні [7].
Важливою формою означеного проєкту є активний метод навчання у вигляді імітаційної гри – виборів для дітей та молоді (молодших 18 років), яка
проводиться напередодні «справжніх» виборів. Ця
форма призначена для відтворення певних процесів,
наприклад, процесу прийняття рішення з метою їхнього вивчення й освоєння слухачами.
В основі гри – моделювання парламентських і
президентських виборів, імітація роботи дільничної
виборчої комісії та процесу голосування. Головна
особливість виборів полягає в тому, що до виборчих
бюлетенів заносяться списки за прихованими літерами (А, Б тощо). Для того, щоб учнівська молодь могла зробити свій вибір усвідомлено, необхідно провести низку занять із політичної просвіти для розвитку
громадянської активності. Таким чином, у молоді
з’явиться стимул висловлювати свою громадянську
позицію лише тоді, коли громада буде довіряти проявляти дітям та підліткам більше ініціативи та прислуховуватиметься до їхньої думки.
Щоб навчити молоде покоління бути відповідальними громадянами, які засвоїли демократичні цінності, в освітньому середовищі необхідно створити такі
умови й атмосферу, які відповідали б цим цінностям.
Важливо дати молоді можливість відігравати активну
роль у зміцненні громадянського суспільства, вчити
знаходити різноманітні способи відповідей на виклики, з якими вона стикається, приймати рішення і реалізовувати власні очікування. Саме така діяльність
формує і зміцнює громадянські цінності й участь
(партиcипацію) молоді.
Висновки. Отже, підґрунтям для формування
активної громадянської позиції молоді є соціальний
досвід, складовими якого є практична діяльність та
співпраця в суспільному житті. Участь молоді повинна забезпечити усвідомлену, змістовно збагачену
діяльність, адже лише така активність навчає дітей
бути толерантними громадянами з демократичним
мисленням, дає змогу брати на себе все більше відповідальності за справи людини, громади, сім’ї та
держави.
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МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ
СУЧАСНОГО ВИХОВАННЯ
У статті проаналізовано моральні цінності сучасного виховання. Висвітлено основні теоретичні
положення щодо змісту і сутності процесу виховання моральних цінностей зростаючої особистості,
зокрема на основі аналізу філософських, педагогічних
та психологічних праць провідних вітчизняних науковців встановлено, що утвердженню моральності
сприяє багаторазове здійснення самостійного морального вибору, здатність покладатися на себе і
відповідати за свої вчинки. Розкрито значення понять «цінності», «ціннісні орієнтації», «моральність», «моральні цінності». Особливу увагу акцентовано на ролі сім’ї як соціальному інституті та
важливому компоненті освітнього процесу.
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В статье проанализированы нравственные ценности современного воспитания. Освещены основные
теоретические положения относительно содержания
и сущности процесса воспитания нравственных ценностей растущей личности, в частности на основе
анализа философских, педагогических и психологических работ ведущих отечественных ученых установлено, что утверждению нравственности способствует многократное осуществление самостоятельного
нравственного выбора, способность полагаться на себя
и отвечать за свои поступки. Раскрыто значение понятий «ценности», «ценностные ориентации», «нравственность», «моральные ценности». Особое внимание
акцентировано на роли семьи как социального института и важного компонента образовательного процесса.
Ключевые слова: ценности, мораль, нравственность, моральные ценности, нравственная позиция,
ценностная ориентация, структура моральных ценностей, моральное самосознание, воспитания.
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The article deals with the basic theoretical position
of essence the process of education of moral values of
growing personality on elaboration of philosophical,
pedagogical and psychological researches.
It has been revealed the concepts of «values», «value
orientations», «morality», «moral values» in the context
of consideration regarding the formation of the system
of moral self-awareness, activity, increase of the level of
self-knowledge, self-esteem and internalization of social
and moral values of growing personality.
Some scientific positions on the disclosure and study
of the morality, moral position of the individual and its
universal values are distinguished. On the basis of the
analysis of scientific researches, components of the structure of moral values are determined: moral will, moral
conscience, self-esteem of the individual, moral motives.
Attention is drawn on the role of the family as a social institution which is an important component of the
educational process also the core tasks of the family and
educational institution in shaping the moral values of
the growing personality (introducing it into the world of
moral relationships, revealing the cultural meanings of
moral values, focusing on humane, good, honest, fair relations and actions, suggestions of good behaviors, analysis of proper behavior, analysis the right moral choice).
It has been shawn the new educational paradigm and
scientific categories, in particular: act life, higher meanings, meaningful sphere, spirituality as an expression of
spirit, spiritual personality, spiritual self-consciousness,
and that moral values are inherent only to man, their
bearer is spiritual intention (orientation) which is subject
to ethical evaluation.
On analysis of leading educators and psychologists
it has been established, that the assertion of morality is
facilitated by repeated exercise of independent moral
choice, the ability to rely on oneself and be responsible
for one’s actions.
Key words: values, value, morality, morality, moral
values, moral position, value orientation, structure of
moral values, moral consciousness, education.
Постановка проблеми. Актуальність проблеми
формування моральних цінностей дітей та молоді набуває сьогодні особливої ваги, адже переглядаються
ціннісні суспільні орієнтації, розробляються нові підходи до формування духовно-морального потенціалу
особистості як джерела добробуту самої людини та
умови її особистісного зростання зокрема і суспільного розвитку загалом.
У Концепції «Нова українська школа» зазначено,
що процес виховання – це невід’ємна складова всього освітнього процесу, що орієнтується на загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні, національні та соціально-політичні. Змістове наповнення
сучасного виховання орієнтоване передусім на формування ціннісних ставлень і суджень особистості,
що слугують базою для щасливого особистого життя
й успішної взаємодії із суспільством [8]. Зокрема, визначають цінності та ставлення особистості до себе і
людей, до суспільства та держави, природи й власного
здоров’я, праці та мистецтва, тобто до соціального та
природного довкілля та самої себе. Нова школа повинна плекати українську ідентичність, виховувати
не лише відповідальність за себе, а й за розвиток і
добробут країни й людства в цілому.
У сучасному українському суспільстві на сьогодні мають місце руйнівні процеси, що спостерігаються в соціальному житті та негативно впливають на
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процес розвитку суспільної свідомості людей у сфері
їх моральних відносин. Приміром, поглибилися прояви деформації в системі ціннісних орієнтацій молодого покоління; в життєвому просторі простежується зниження вартості етичних норм і принципів,
що врегульовують поведінку особистості. В молодих
людей посилюються егоїстичні тенденції, знижується рівень розвитку моральних цінностей, почуттів,
спостерігається викривлення моральної мотивації.
В учнівському середовищі зростає злочинність, озлобленість, нігілістичне ставлення до принципів моралі: спостерігається крайній егоцентризм, відчуття
вседозволеності, низький рівень культури спілкування, небажання брати на себе відповідальність,
недостатня сформованість національної самосвідомості, втрата життєвого оптимізму та інші негативні
прояви.
Таке становище викликане і глобалізаційними
процесами, за яких світ став більш уніфікованим,
коли за модель розвитку часто намагаються брати
західні зразки. Сьогодення пропонує різні канали соціалізації особистості: телебачення, Інтернет, рекламу, ігрові технології тощо, які впливають на процеси
формування зростаючої особистості, її адаптацію
в суспільстві. Вони поширюють і популяризують
певні зразки, стилі та норми поведінки, моделюють
і впроваджують у масову свідомість образ реальності, до якої необхідно прагнути. Подібна інформація,
що є джерелом нових знань, являє собою приховану
небезпеку як для підростаючого покоління, так і суспільства в цілому, а як наслідок – нівелюється істинна цінність людини. Молоде покоління, яке, на жаль,
не має стійких ідеологічних, моральних та духовних
цінностей, прагне до способу життя, який нав’язується ззовні.
Мораль, як відомо, покликана духовно єднати суспільство; орієнтує особистість на краще. При
цьому моральна людина, навіть стикнувшись із безумовною необхідністю вчинити щось проти власної
совісті, демонструє свободу людського духу, право
вибору. Сучасне виховання ґрунтується на гуманістичній особистісно орієнтованій парадигмі, є наскрізним процесом та носить випереджувальний характер. Воно покликане зупинити соціальну деградацію,
стати засобом відродження культури, стимулом пробудження моральних чеснот і якостей, інструментом
забезпечення позитивної самореалізації, вироблення
особистісної відповідальності за власний життєвий
проєкт та розвиток суспільства загалом.
Пріоритет у вихованні моральних цінностей
визначається тим, що вони є регуляторами поведінки особистості та охоплюють різні аспекти життя
людини.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Поняття «цінності», «цінність», «мораль», «моральність» функціонують як у філософській, так і педагогічній та психологічній науках. Існують різні погляди
на природу та зміст виховання моральних цінностей.
Аналіз їх сутностей знаходимо в працях філософів-класиків (Платон, Аристотель, І. Кант, Г. Гегель,
Г. Лотце); психологів та педагогів (І. Бех, Л. Виготський, Д. Леонтьєв, О. Леонтьєв, М. Рокич); сучасних
філософів, соціологів, культурологів (С. Анісімов,
В. Барулін, М. Каган, Л. Мікешин, Б. Орлов, В. Сагатовський).
Так, С. Анісімов характеризує цінності як позитивне значення об’єкта для людини з точки зору
того, наскільки він може задовольнити потребу,
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що виникла в його життєдіяльності [2, с. 67]. М. Каган зазначає, що цінність – це внутрішній, емоційно освоєний суб’єктом орієнтир діяльності людини.
Цінності скеровують, орієнтують, регулюють стосунки людей, а сприятливе середовище для засвоєння цінностей є важливим [6, с. 164]. С. Анісімов і
М. Каган пропонують розглядати цінність у поєднанні з ціннісним ставленням та етичною оцінкою, адже
ціннісне ставлення допомагає визначити значимість
і смисл об’єкта для суб’єкта (тобто його цінність);
оцінка дозволяє перевести результати ставлення в
емоційно-інтелектуальну площину [6, с. 111].
Значний внесок у теорію морального розвитку
особистості зробили українські вчені І. Бех, А. Богуш, Г. Васянович, С. Гончаренко, С. Карпенчук,
О. Киричук, Н. Ковтун, О. Кононко, О. Сухомлинська, П. Щербань та ін. У своїх наукових розвідках вони акцентують увагу на засвоєнні людиною
норм моралі як сукупності правил і перехід їх у
площину вчинків. Наприклад, Н. Ковтун зазначає,
що «в контексті цього мораль постає як специфічна сфера соціальної активності, для якої характерна єдність об’єктивної соціальної необхідності та
суб’єктивно зорієнтованої свободи волі індивіда або
соціальної групи. Всупереч тому, що моральні цінності
виховуються через соціальний примус, конкретна
моральна поведінка індивіда, як втілення його соціальної активності, виходить із автономії духу і свободи волі» [7, с. 244].
В основу поняття «цінність» покладено наявність
у певних предметах, явищах, довколишній природі
ознак і властивостей, що відображають їхню значущість для людини зокрема чи суспільства загалом,
тобто становлять актуальну потребу особистості.
Мета статті – розкрити основні теоретичні положення щодо змісту та сутності процесу виховання моральних цінностей зростаючої особистості;
охарактеризувати моральні цінності сучасного виховання.
Виклад основного матеріалу. Цінності є основою культури кожного народу, нації, суспільства.
Сучасний дослідник цінностей, автор концепції культурних вимірів, голландський учений Г. Хофстеде,
переконаний, що вони знаходяться на найглибшому
рівні серед важелів прийняття рішень, формують переконання особистості та мотивацію її вчинків. Саме
до цінностей, на думку відомого американського соціолога Т. Парсонса, звертаються люди з метою остаточного обґрунтування своїх дій. Цінності виходять
за межі конкретних ситуацій (тобто можуть вирішуватися особистістю під впливом інтересів і переконань), адже визначають головні цілі та сенс життя та
найяскравіше проявляються для людини або соціуму
в кризові моменти [1, с. 3].
Цінності є глибинними смисложиттєвими орієнтаціями особистості, адже визначають цілі її життя й
переконання. Вони вільно обираються нею як власні
життєві устремління, кредо та переконання і не потребують примусу з боку певних осіб чи інституційних установ. Цінності передусім існують як внутрішній обов’язок людини вчиняти чесно, справедливо та
достойно.
Моральні цінності є потужним регулятором поведінки та взаємовідносин людей. Коли норми права
в державі перетворюються на цінності, це означає,
що людина вчиняє не за примусом, а за внутрішнім
обов’язком, тобто право трансформується в мораль,
що є високим показником розвитку суспільства.

Моральні цінності відіграють важливу роль у
суспільному житті, бо мораль завжди передбачає
врахування особистістю інтересів та цінностей іншої
людини й усього суспільства загалом; вони визначають смислові орієнтири життя людей, соціальних
груп, держав і націй.
У вихованні зростаючої особистості важливо з’ясувати суспільну сутність людини, яка вступає в різноманітні відносини з метою задоволення власних потреб.
Вагомим доробком у цьому вважаємо педагогічну спадщину В. Сухомлинського, в якій виокремлено проблему
моральності як чільну у процесі виховання особистості.
«Я прагну до того, – наголошував видатний педагог-гуманіст, – щоб діти зрозуміли велику моральну цінність:
людина утверджується у світі не тільки як істота, що
мислить і відчуває, а насамперед як жива ланка у вічному ланцюгу поколінь; цей ланцюг поєднує минуле покоління з майбутнім. Чим більше шанує людина
пам’ять своїх батьків, дідів і прадідів, тим глибше вона
відчуває свою відповідальність за майбутнє» [9, с. 9].
Цінності відіграють важливу роль у формуванні
особистості. Надбання цінностей – неабиякий здобуток кожної особистості, а також створення образу майбутнього й оцінка діяльності людини з її морального
боку. Власна система ціннісних орієнтацій особистості виступає програмою її особистісного зростання
впродовж життя. Структура цінностей кожної людини, як-от характер, вірування, прагнення тощо, відображає природну сутність особистості, тобто те, якою
людина є, а не лише бажає себе бачити.
Ціннісна орієнтація може бути спрямована як на
справжні, високі цінності, так і на хибні. Ступінь моральності особистості, її духовності значною мірою
залежить від укоріненості в її психіці стійких орієнтацій на гуманні цінності та ідеали.
Мораль є свідченням певного рівня розвитку, духовної зрілості людини, характеру її відносин з іншими людьми і світом. Моральність – це правила, які
визначають поведінку та їх виконання, духовні й душевні якості, необхідні людині в суспільному житті.
Моральність включає в себе усі норми і принципи,
які формують зростаючу особистість і впливають на
становлення людини. Рівень моральності надзвичайно впливає на становлення дорослої особистості, яка
поважає себе та оточуючих.
Сьогодення потребує пошуку нових підходів в
організації освітнього процесу, впровадження освітніх, зокрема й виховних, технологій, що сприятимуть
моральній активності особистості, для якої поняття
справедливості, милосердя, доброзичливості, толерантності, совісті, миролюбності, готовності допомогти іншим, ввічливості, делікатності, тактовності мають стати ціннісними орієнтирами. Сучасний
педагог буде успішним лише в тому випадку, якщо
володітиме неабияким умінням зачаровувати вихованців щирістю, альтруїзмом, любов’ю до людей.
Традиційна теорія і методика виховання з їх принципами й засобами не відповідає теперішнім виховним
цілям. Усі особистісно-перетворювальні інструменти
переглядаються, а інноваційні – апробуються.
За визначенням академіка І. Беха, «ми переживаємо справжній ренесанс у педагогіці: вона сповна одухотворюється. Це стало можливим завдяки її глибинному психологічному супроводу… Йдеться про нову
виховну парадигму, зокрема вводяться нові наукові
категорії: вчинкове життя, вищі смисли, смислоцінна
сфера, духовність як вираження духу, духовна особистість, духовна самосвідомість тощо» [4, с. 9–10].
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Сучасна освіта орієнтована на особистість, внаслідок чого метою освітнього процесу є розкриття й
розвиток індивідуальності кожної дитини на основі
формування її особистісної культури. Чинником у
характеристиці культури особистості є її взаємодія із
соціумом, опанування моральних цінностей і почуттів. Для особистісного зростання потрібні відповідні
соціальні умови й цілеспрямоване виховання.
Дитина не народжується ні моральною, ні аморальною, ні доброю, ні злою. Які моральні цінності
у неї розвинуться, залежить від ставлення до неї оточуючих, від методів виховання, від соціального оточення, в якому перебуває особистість, а також від сімейного виховання. За умови правильного виховного
впливу, належної організації освітнього середовища
на засадах співпраці й взаємодопомоги у вихованців
формуються суспільні мотиви, що спонукають дотримуватися прийнятих моральних норм поведінки
не за зовнішнім примусом, а з власної ініціативи, за
внутрішнім переконанням.
Завдання педагогічних колективів, батьківської
громади – навчити дитину взаємодіяти з іншими
людьми, собою, навколишнім світом на основі моральних цінностей, гармонії. Така модель освітнього
середовища покликана базуватися на засадах демократизму й гуманізму, сприяти створенню умов для
особистісного розвитку, самопізнання, самореалізації зростаючої особистості.
Дослідник В. Кукушин стверджує, що моральна
позиція особистості та її загальнолюдські цінності,
сформовані в дошкільному віці, згодом перетворюються на характер людини. Ось чому саме сім’я як
соціальний інститут є важливим компонентом освітнього процесу в справі формування моральних цінностей зростаючої особистості. Вчений виділяє такі
типи моральних цінностей, як: універсальні (повага,
чесність, співчуття); неуніверсальні (обов’язки щодо
релігії, школи, сім’ї). Крім того, він зазначає: «Суспільство має захистити молоде покоління від морального занепаду, інакше таке суспільство – це країна без
майбутнього» [5, с. 201, 231]. Отже, моральний захист
дітей і молоді є ключовою проблемою ХХІ століття,
розв’язання якої можливе лише за спільної взаємодії
сім’ї, освітнього закладу та громадськості.
У процесі виховання відбувається формування менталітету особистості, її кругозору, думок, норм і правил
поведінки в побуті та суспільстві, саме з цього складається стиль її життя. Виховання впливає на становлення
внутрішнього і зовнішнього світів особистості, через
уявлення про відповідні поняття та істини, які їй вдалося отримати від батьків, вихователів, педагогів, ровесників, із книг тощо. Одним зі стрижневих завдань сім’ї та
закладу освіти щодо формування моральних цінностей
зростаючої особистості є прагнення ввести її у світ моральних стосунків, розкрити красу і культурні сенси
моральних цінностей, орієнтувати на гуманні, добрі,
чесні, справедливі стосунки і вчинки, запропонувати
зразки належної поведінки, стимулювати внутрішню
роботу особистості над своїми вчинками, допомогти
дитині зробити правильний моральний вибір.
Структура моральних цінностей передбачає такі
складові: моральна воля; моральна совість, яка у поєднанні з логічною та естетичною совістю забезпечує
прояв відповідальності в думках, почуттях, поведінці; самооцінка індивіда, що забезпечує вимогливість
не лише до інших, а й до себе; моральні мотиви, які
повинні бути загальнозначущими і забезпечувати досягнення моральних цілей [10, с. 106–107].
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М. Каган до цінностей індивідуального суб’єкта,
що характеризують його свідомість і самосвідомість,
відносить моральні цінності (добро, справедливість,
безкорисність, альтруїзм, благородство). Вони властиві лише людині, мають емоційну основу і виявляються у поведінці, спрямованій на іншу людину, а їх
носієм є духовна інтенція (спрямованість) поведінки,
що підлягає етичній оцінці [6, с. 105–107]. Крім того
науковець додає, що власне вчинок може підлягати
утилітарній (як корисний або шкідливий) та естетичній (як красивий або потворний) оцінці, тоді як етичній оцінці підлягає не вчинок, а імпульси, мотиви,
що зумовили його здійснення. Утвердженню моральності сприяє багаторазове здійснення самостійного
морального вибору, здатність покладатися на себе і
відповідати за свої вчинки, що призводять до формування певних потреб. При цьому ціннісним «інструментом» моральної свідомості є совість – внутрішня
спонука до моральної дії [6, с. 111].
Висновки. З утвердженням гуманістично орієнтованої розвивальної виховної моделі на сучасному
етапі розвитку суспільства пріоритетним має стати
створення сприятливих умов для зайняття вихованцями активної позиції, набуття ними індивідуально-особистісної спрямованості. Сучасне розуміння
гуманістичних цінностей освіти спирається на антропологічні й соціокультурні координати. У зв’язку з
цим сутність гуманістичних цінностей в освіті варто
розуміти таким чином: дитина – головна педагогічна
цінність, а отже, не дитину треба пристосовувати до
системи освіти, а освіті – до неї [3, с. 36–37]. Зважаючи на це, пріоритетним має стати формування системи моральної самосвідомості, ціннісного ставлення
дітей та учнівської молоді не лише до самих себе як
особистостей, до власної свободи, відповідальності,
людської гідності, совісті, самодостатності, а й до соціального оточення [4, с. 7].
Педагоги-практики, вихователі, всі причетні до
виховання підростаючої особистості мають ураховувати позитивний досвід людства, аби не втратити
власні історичні надбання та національну специфіку, а потім не надолужувати згаяне у безпрецедентній прогресії. Зокрема, стимулювати в школярів
власні психологічні ресурси, підвищувати їхній рівень самопізнання, самоповаги, активізувати реалізацію сутнісних сил, інтеріоризацію суспільних
та моральних цінностей. Саме це, на нашу думку,
сприятиме появі серед молоді відповідальних, високоморальних громадян-патріотів, які у майбутньому відстоюватимуть національні інтереси, забезпечуватимуть продукування прогресивних ідей
та їх реалізацію.
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БІБЛІОГРАФІЧНА СКЛАДОВА
СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ІЗ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ
У статті проаналізовано зміст і структуру
науково-допоміжного бібліографічного покажчика «Національно-патріотичне виховання в Україні»
(2014–2018 рр.). Узагальнено основні наукові підходи до класифікації бібліографічних видань, наявних
у бібліографічному науковому дискурсі та бібліографічній практиці. Зосереджено увагу на основних
складових національно-патріотичного виховання:
громадсько-патріотичному, військово-патріотичному та духовно-моральному вихованні. Констатовано,
що формальні та змістові характеристики бібліографічних видань перебувають у постійній динамічній
рівновазі, що обумовлено соціальними, а також інформаційними чинниками розвитку суспільних відносин.
Ключові слова: науково-допоміжний бібліографічний покажчик, національно-патріотичне виховання, наукові дослідження, заклади освіти, військово-патріотичне виховання, військово-патріотичне
виховання, духовно-моральне виховання.
В статье представлен анализ содержания и структуры научно-вспомогательного библиографического
указателя «Национально-патриотическое воспитание
© Кропочева Н., 2019

в Украине» (2014–2018 гг.). Обобщены основные научные подходы к классификации библиографических изданий, имеющихся в библиографическом научном дискурсе
и библиографической практике. Сосредоточено внимание на основных составляющих национально-патриотического воспитания: общественно-патриотическом,
военно-патриотическом и духовно-нравственном воспитании. Констатировано, что формальные и содержательные характеристики библиографических изданий
находятся в постоянном динамическом равновесии, что
обусловлено социальными, а также информационными
факторами развития общественных отношений.
Ключевые слова: научно-вспомогательный библиографический указатель, национально-патриотическое воспитание, научные исследования, учебные заведения, военно-патриотическое воспитание,
военно-патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание.
The Content and Structure of the scientific-auxiliary bibliographic Index «National patriotic Education in Ukraine» (2014–2018) are analyzed. The Relevance of the Chosen topic is Substantiated and the
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main normative-legislative Documents that influenced
the Formation of the systematic, organized According
to the bibliographic Criteria of the Edition «NationalPatriotic Education in Ukraine» are highlighted. The
basic scientific Approaches to the Classification of
bibliographic Publications existing in bibliographic
scientific Discourse and bibliographic Practice are
generalized. The Focus is on the Components of nationalpatriotic Education: public-patriotic, military-patriotic
and spiritual-moral Education. The Uniqueness of the
selected Materials published on the global EBSCO
Platform, which are reflected in the Contents of the Index, is confirmed, and it is hoped that in the Future
such a Trend can become a demanded and perspective
Direction of bibliographic Research and will influence
the Expansion of the Audience at the expense of foreign Users. bibliographical Manuals on such topics. It
has been stated that Publications in electronic Form,
in particular, are published on the Content of open
journal Systems, which also formats and reveals new
Trends in bibliographic Matters. It is stated that the prepared scientific-auxiliary bibliographic Index will promote and improve the Forms and Methods of Realization
of tasks of national-patriotic Education in Ukraine, will
promote the Introduction into Practice of educational
Establishments of different Levels of creative Development of Specialists in the Field of patriotic Education. It
is stated that the formal and substantive Characteristics
of bibliographic Publications are in constant dynamic
Equilibrium, which is caused by social, informational
Factors of the Development of social Relations.
Key words: scientific-auxiliary bibliographic Index, national-patriotic Education, information Support, scientific Researches, educational establishments,
military-patriotic Education, spiritual and moral
Education.
Складність та неоднозначність відображення
становлення системи національно-патріотичного виховання у вітчизняному інформаційному просторі
обумовлюється змінами глобального та локального
характеру в соціальній, політичній, а також освітній
сферах, у розробленні й прийнятті законодавчих, нормативних і концептуальних документів функціонування закладів освіти різних рівнів, розширюючи наукові
засади та змістовий контур інформаційного забезпечення педагогічних досліджень з означеної тематики.
Останнє десятиліття характеризується стрімким розвитком веборієнтованих технологій другого
покоління, впровадження яких у практику роботи
книгозбірень передбачає опертя на спеціалізовані
праці фахівців із формування галузевої системи бібліографічної продукції, а також розроблення архітектури проблемно-орієнтованих баз даних тематичного характеру. Такі тенденції прослідковуються і в
діяльності фахівців Державної науково-педагогічної
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (далі –
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського), що проводяться в рамках фундаментальних та прикладних
наукових досліджень, розширюючи й удосконалюючи продукування галузевої системи бібліографічних,
реферативних та аналітичних документів.
Аналіз наукових досліджень і публікацій.
У дослідженнях, предметом яких ставали етапи
становлення класифікації бібліографічних покажчиків (далі – БП), вітчизняні дослідники загалом
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виокремлювали два етапи: 1) усталене визначення
ознак бібліографічних покажчиків та їхнє об’єднання за визначеними ознаками; 2) уточнення Г. Швецовою-Водкою багатоаспектної класифікації, розробленої О. Коршуновим із доповненням новими
класифікаційними ознаками. Спектр дискусій вирізнявся двома головними позиціями [15]. Перша – класифікація БП в епоху комп’ютеризації не актуальна,
оскільки сам користувач вирішує проблему вибору
документів (Е. Беспалова); друга – сформульована
І. Моргенштерном, який висунув тезу про неоднозначність формування електронного інформаційного простору як однорідного масиву бібліографічних
даних (далі – БД), вказавши, що він формується у
вигляді сукупності різноманітних бібліографічних
БД, цінність яких залежить від критеріїв виявлення,
відбору та бібліографічної обробки документів [2; 6].
Позицію І. Моргенштерна підтримує Т. Опря, обґрунтовуючи його тезу про динамічність класифікації
бібліографічних посібників тим, що усталена схема
класифікації БП не відповідатиме появі нових видів
бібліографічних посібників [9, c. 212].
Акцентуючи увагу на бібліографічних розвідках
фахівців-практиків бібліографічної справи, ми спостерігаємо найбільш поширені напрями підготовки
науково-допоміжних покажчиків у мережі галузевих
бібліотеках: вивчення стану і перспектив системи науково-інформаційного забезпечення, огляд та аналіз
підготовлених покажчиків у рамках виконання наукових проектів, упровадження інформаційно-бібліографічних систем та розроблення моделі інформаційного забезпечення, адаптованої до цільової категорії
користувачів [5; 9; 10; 12–14].
На думку Л. Самчук, використання традиційних
бібліографічних методів відбору, представлення та
організація матеріалу гармонізується з електронною
формою видання, що «дозволяє більш повно реалізувати потенціал цих методів і здійснити логічне наповнення структурних елементів документами, визначити
форму організації і подачі матеріалу» [11, с. 180].
Підводячи підсумки діяльності ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського впродовж 15-ти років існування книгозбірні (2014 р.), Л. Пономаренко відзначає пріоритетність підготовки саме науково-допоміжних посібників,
які стали «важливою складовою системи бібліографічних видань для освітянської галузі та сприяють
«створенню теорії цілісного розвитку особистості,
забезпеченню якісного психолого-педагогічного та
науково-методичного супроводу навчально-виховного
процесу на різних освітніх рівнях» [10, c. 78].
Зміна інформаційної складової, насамперед за
рахунок широкого застосування автоматизованих бібліотечних інформаційних систем, зробила процес
упорядкування бібліографічних видань більш динамічним та інформаційно насиченим за рахунок створення проблемно-орієнтованих баз даних.
Зазначимо, що Н. Стельмах однією із перших
у ДНПБ імені В. О. Сухомлинського взяла участь у
корпоративному створенні вторинної продукції в
АБІС «ІРБІС», що наповнювалася бібліографічними
записами, імпортованими з електронних баз даних
«Книга» і «Періодика» для підготовки електронного бібліографічного покажчика «Дошкільна освіта
як складова системи безперервної освіти України
(1991–2006)», структура якого моделює базу даних,
спроектовану «відповідно до вимог традиційного бібліографічного покажчика» [13].
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Прослідковуючи та узагальнюючи огляд основних тенденцій розвитку науково-допоміжної бібліографії, варто відмітити цілісність сформованої
галузевої бібліографічної інформації, котру представлено посібниками різних типів і видів як у традиційній, так і електронній формах, серед яких чільне місце займають науково-допоміжні бібліографічні
покажчики. В той же час варто відзначити, що робота
над бібліографічними покажчиками проводиться в
традиційному для бібліографічної практики форматі, що впливає на результативність усього процесу.
Аналітичні рефлексії та теоретичні узагальнення
розширюють проблемний простір наукових розвідок
з означеної проблеми, але не завжди відображаються
та впливають на вдосконалення технологічних процесів підготовки бібліографічних видань.
Мета статті – проаналізувати зміст і структуру
науково-допоміжного бібліографічного покажчика
«Національно-патріотичне виховання в Україні»;
зосередити увагу на основних складових національно-патріотичного виховання, а саме: громадсько-патріотичному, військово-патріотичному та духовно-моральному.
Виклад основного матеріалу. Серед основних
форм інформаційного забезпечення галузевих бібліотек, що декларують та позиціонують особливості інформаційної підтримки реалізації документів стратегічного та концептуального характеру, слід відзначити
підготовку та проведення низки заходів національно-патріотичного спрямування, в структурі яких поєднано власне бібліотечні заходи, зокрема підготовку
рекомендаційних бібліографічних видань, реферативно-аналітичних оглядів, науково-методичних видань,
проведення науково-практичних, науково-педагогічних, літературно-музичних виставок та форумів.
Серед значної кількості посібників різних типів
і видів, підготовлених та опублікованих у рамках виконання НДР «Відображення розвитку національної
освіти і педагогічної думки у друкованих та електронних виданнях»
(2017–2019 рр.) (наук. керівник
НДР – дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор О. В. Сухомлинська), відзначимо науково-допоміжні покажчики із таких актуальних питань: «Реформування загальної середньої
освіти в Україні у ХХ столітті крізь призму джерелознавства» та «Національно-патріотичне виховання
в Україні» (2014–2018 рр.) [1; 7].
Виняткове значення для широкого загалу має підготовка науково-допоміжного бібліографічного покажчика «Національно-патріотичне виховання» (2014–
2018 рр.), який було опубліковано у червні 2019 року.
Актуальність теми видання обумовлена соціальними, політичними та суспільними подіями в
країні, що висунули означене питання на передній
план боротьби за збереження національної безпеки і зміцнення державної єдності. Патріотизм став
індикатором, маркером духовної єдності народу та
пробудження національної свідомості, підґрунтям
морального оновлення народу. Про це свідчить і ряд
законодавчо-нормативних джерел, що на найвищому рівні підтверджують увагу державних інституцій
до пошуку цілісної, науково обґрунтованої моделі
національно-патріотичного виховання, що охоплюватиме всі ланки системи неперервної освіти. Так, у
2015 році прийнято такі базові нормативні документи: «Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки», «Національну

стратегію розвитку освіти в Україні на період до
2021 року», «Національну програму патріотичного
виховання громадян, розвитку духовності». У Законах України «Про освіту» (2017 р.), «Про правовий
статус та вшанування пам’яті борців за незалежність
України у ХХ ст.» (2015 р.), «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» (2015 р.)
як стратегічні, визначено завдання виховання в молоді любові до Батьківщини, усвідомлення нею свого
громадянського обов’язку на основі національних і
загальнолюдських духовних цінностей, утвердження
якостей громадянина-патріота України.
Нові підходи до проведення систематичної роботи з питання формування всебічно розвиненої, з
критичним мисленням особистості, патріота з активною життєвою позицією, котрий діє згідно з певними морально-етичними принципами, передбачено в
освітній моделі Нової української школи (2016 р.), а
саме: вміння мислити, осмислювати суспільні процеси, творити себе і майбутнє своєї держави.
Значний внесок у розробку теоретичних і методологічних засад національно-патріотичного виховання
здійснює Інститут проблем виховання НАПН України,
зокрема І. Бех, К. Журба, співробітники лабораторії
громадянського та морального виховання Інституту.
Особливої уваги заслуговують розроблені сучасні інтерактивні форми і методи удосконалення
професійної компетентності фахівців із національно-патріотичного виховання. Прикладом такого навчання можуть слугувати тренінги з національно-патріотичного виховання для педагогічних працівників
«З Україною в серці» та тренінги для представників
структурних підрозділів із питань молоді та спорту,
інших фахівців соціальної сфери «Окрилені Україною». Вони проводяться в Україні з кінця 2015 року
за програмами, розробленими й апробованими науковцями Інституту проблем виховання НАПН України у різних регіонах України [4; 8].
Зрозуміло, що кожна інформаційна установа розробляє свою модель інформаційного забезпечення
системи національно-патріотичного виховання, яка
відповідає типу інформаційної установи, цільовій
категорії читачів і користувачів. Зважаючи на те, що
в мережі освітянських книгозбірень є шкільні бібліотеки, бібліотеки ЗВО та інститутів післядипломної
педагогічної освіти, бібліотечні установи науково-дослідних установ НАПН України, діапазон бібліографічної продукції з питань патріотичного виховання
досить широкий. Це – рекомендаційні бібліографічні
покажчики, рекомендаційні анотовані списки, бібліографічні огляди, огляди-дайджести та ін.
Оприлюднення результатів наукової та практичної діяльності науковців і фахівців освітянської галузі у сфері національно-патріотичного виховання,
визначення перспективних напрямів наукових розвідок, упровадження їхніх результатів у діяльність
закладів освіти визначено основним завданням з організації роботи авторського колективу, розробленні
плану-проспекту та обґрунтуванні вибору теми науково-допоміжного бібліографічного покажчика.
Упорядники здійснили історіографічний аналіз
видань з означеної проблеми і виявили, що значна
кількість покажчиків надає комплексний глибокий ретроспективний огляд праць із питань національно-патріотичного виховання, що, як правило, охоплює досить значний відрізок часу, нижня хронологічна межа
якого співпадає з отриманням незалежності України
(1991 р.), орієнтуючись на певну цільову категорію.
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Підготовлений науковцями ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського науково-допоміжний бібліографічний покажчик має на меті сприяти та вдосконалювати форми і методи реалізації завдань національно-патріотичного виховання в Україні, узагальнити
та впроваджувати у практику роботи закладів освіти
різних рівнів творчий доробок фахівців у царині патріотичного виховання, враховуючи практичні напрацювання та прогнозуючи подальші кроки та завдання.
Досягнення високого наукового рівня підготовки
бібліографічного посібника стало можливим завдяки
плідній співпраці із Ж. Петрочко, науковим консультантом, доктором педагогічних наук, професором
кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені
Б. Грінченка. Вступну статтю «Концептуальне осмислення формування у підлітків національно-культурної ідентичності в сучасних умовах» підготовлено
І. Бехом, доктором психологічних наук, професором,
директором Інституту проблем виховання НАПН
України у співавторстві із К. Журбою, доктором педагогічних наук, старшим науковим співробітником
лабораторії громадянського та морального виховання
Інституту проблем виховання НАПН України. Автори акцентують увагу на національно-культурній ідентичності як складовій становлення громадянина-патріота України, що опирається на моральні цінності,
сприятиме формуванню в молоді національного духу,
національної свідомості та самосвідомості.
Основним принципом упорядкування та групування бібліографічних записів було обрано структуру системи неперервної освіти, що відобразилося у
назвах розділів, а також у виокремленні військово-патріотичного виховання та волонтерської діяльності
як окремих структурних компонентів групування
документів. Покажчик містить 2722 бібліографічних записи, опублікованих/оприлюднених упродовж
2014–2018 років та вміщених у восьми розділах.
Розділ I. «Національно-патріотичне виховання
в новому історичному осмисленні» складається із
двох підрозділів: 1.1. «Нормативно-правове забезпечення національно-патріотичного виховання» та
1.2. «Національно-патріотичне виховання як наукова проблема». У першому підрозділі згруповано
бібліографічні описи нормативно-правових актів
України, що законодавчо закріплюють пріоритети та
напрями національно-патріотичного виховання дітей
і молоді у діяльності відповідних інститутів держави та суспільства; у другому – сфокусовано увагу
на документах, у змісті яких відображено напрями,
тенденції, викладено результати наукових розвідок,
узагальнень, рефлексій, стрижневою ідеєю яких стає
виховання громадянина-патріота.
У розділі II «Виховання громадянина-патріота
у творчій спадщині видатних педагогів України» відображено погляди видатних українських педагогів,
філософів, психологів, громадсько-політичних діячів
на роль і значення національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Безумовно, що він має яскраво
виражений персоналістичний характер. Узагальнюючи зміст цього розділу, варто виділити такі основні
напрями досліджень: теоретичні та практичні аспекти
національно-патріотичного виховання в історичній і
регіональній ретроспективі; історіографічний аналіз
ідей національно-патріотичного характеру відомих
особистостей в публікаціях сучасних науковців; вивчення та застосування ідей відомих педагогів, філософів у навчальному процесі закладів освіти.
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Зміст розділу III «Національно-патріотичне
виховання в системі дошкільної освіти» складають
документи, де вміщено інформацію про практичний
досвід проведення виховних заходів, проектів національно-патріотичного спрямування в закладах дошкільної освіти різних типів і видів.
Проблематика розділу IV «Національно-патріотичне виховання у закладах загальної середньої та
професійної (професійно-технічної) освіти» досить
різноаспектна і відображає специфіку проведення роботи з національно-патріотичного виховання
відповідно до завдань та форм його проведення у
навчальних закладах, що згруповані в окремі структурні сегменти. Так, до підрозділу 4.1. «Загальна середня освіта» включено матеріали, в яких висвітлено
національно-патріотичну складову в процесі викладання різних предметів; представлено інформацію
про тематику виховних заходів у системі позакласної
роботи; описано досвід організації та проведення
спільних заходів патріотичного характеру з батьками та громадськістю. У підрозділі 4.2. «Професійна
(професійно-технічна) освіта» вміщено бібліографічні описи документів, що відображають реалізацію завдань національно-патріотичного змісту через
низку заходів, спрямованих на виховання в учнів почуття національної гідності та національно-культурної ідентичності шляхом пошуку нових ефективних
форм і методів впливу на становлення патріотично
свідомого майбутнього фахівця, здатного до вироблення власної патріотичної позиції.
У розділі V «Національно-патріотичне виховання в закладах вищої та післядипломної педагогічної
освіти» представлено матеріали, що свідчать про
стан та орієнтири вдосконалення системи національно-патріотичного виховання в означених вище ланках
освіти; розглянуто напрями патріотичного виховання
в закладах гуманітарного, правничого, технічного
профілю у процесі викладання навчальних дисциплін природничого, математичного, економічного
циклу; висвітлено етнонаціональні та народознавчі
складові здійснення національно-патріотичного виховання в навчальному процесі та в позааудиторній
діяльності; проаналізовано участь студентської молоді та науково-педагогічних працівників у волонтерській діяльності, роботі громадських організацій,
утіленні молодіжних соціальних ініціатив.
У розділі VI «Реалізація національно-патріотичного виховання в закладах позашкільної освіти та
громадських об’єднаннях» представлено публікації,
що висвітлюють роботу культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових об’єднань,
предметних гуртків, секцій національно-патріотичного звучання. Зокрема, розглянуто хортинг як різновидність національного спорту та важливий елемент
національно-патріотичного виховання; висвітлено
роботу спортивно-просвітницьких організацій, туристичних, скаутських організацій, віртуальних спільнот.
Виокремлено роботу шкільних історико-краєзнавчих
музеїв як важливу складову патріотичного виховання.
У розділі VII «Доброчинна та волонтерська діяльність в системі національно-патріотичного виховання» вміщено бібліографічні описи публікацій про
внесок волонтерів, активістів у зміцнення обороноздатності України, підтримання морально-психологічного забезпечення сучасного українського війська
школярів та студентів у волонтерських організаціях,
зокрема у справі опікування над родинами учасників
АТО, інформування про учасників бойових дій.
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Значна кількість публікацій, котрі вміщено у розділі VIII «Військово-патріотичне виховання молоді
як відповідь на виклики часу» присвячена проблемам
військово-патріотичного виховання. Доведено, що
ефективність реалізації поставлених завдань значною мірою залежить від форм і методів підготовки
старшокласників до захисту Вітчизни в умовах закладів середньої та вищої освіти, а також у закладах військової освіти, у процесі фахового вишколу
особового складу Збройних Сил України. Тут також
містяться відомості різноманітні аспекти проблеми
залучення молодого покоління до участі в загальнодержавних військово-патріотичних заходах. Суттєве
значення в структурі восьмого розділу займає низка публікацій щодо духовно-морального виховання
майбутніх військовослужбовців, військової еліти,
зокрема детально описано результати педагогічних
досліджень щодо вивчення стану сформованості у
військових готовності захищати батьківщину; викладено результати експериментальних робіт, проведених викладачами військових закладів вищої освіти і
науковців Інституту проблем виховання НАПН України. Серед публікацій, які увійшли до цього розділу,
наявний досить потужний інформаційний пласт досліджень, які стосуються застосування прикладного
хортингу під час викладання дисциплін «Захист Вітчизни», «Допризовна підготовка».
До покажчика також увійшли друковані матеріали: статті з періодичних видань, доповіді та повідомлення, підготовлені в рамках науково-теоретичних і
науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів», автореферати дисертацій. Чималий за
обсягом пласт документів представлено в електронному вигляді. За типовидовим складом – це статті
зі збірників наукових праць, матеріали інтернет-конференцій, тематичні рубрики і збірки із мережевих
ресурсів, сайтів бібліотек, інформаційних, наукових
установ. Хронологічні рамки науково-допоміжного
бібліографічного видання – 2014–2018 роки.
Унікальним і в певному сенсі експериментальним
елементом видання стали матеріали інформаційних
ресурсів, розміщені на глобальній платформі EBSCO
Publishing. Це невеликий за обсягом, але, на нашу думку, перспективний інноваційний тренд, що в подальшому може стати затребуваним при формуванні бібліографічних видань галузевими книгозбірнями.
Видання розраховане на викладачів, науковців, студентів, учителів, бібліотечних працівників, тобто тих,
хто виявляє інтерес до питань національно-патріотичного виховання. Рецензоване бібліографічне видання
поповнить джерельну базу з актуальних питань національно-патріотичного виховання, сприятиме подальшому впровадженню наукових досягнень у роботу
закладів освіти, орієнтуватиме фахівців на визначення
та прогнозування методів вирішення необхідних для
суспільства проблем в означеній науковій сфері.
Висновки. Узагальнюючи результати бібліографічного дослідження з питань національно-патріотичного виховання, виокремимо основні міркування
щодо бібліографічних досліджень означеної тематичної спрямованості.
По-перше, в теоретичному вимірі класифікація
тематичних науково-допоміжних бібліографічних
видань має дискусійний, постійно доповнюваний новими акцентами змістовий контур і контекст.
По-друге, результати бібліографічних розвідок із «вузьким» хронологічним діапазоном, що
акцентують увагу на суспільно значущій тематиці,

відображаються насамперед у публікаціях в електронному форматі, що відповідає імперативам розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій.
По-третє, ущільнення хронологічних рамок дослідження орієнтує автора до багаторівневого «занурення» в інформаційний простір досліджуваної
проблеми: від сторінки в мережі Інтернет закладу
дошкільної освіти відповідного тематичного спрямування до фундаментального наукового доробку фахівців в означеній науковій ділянці.
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ЦІННІСНІ КОНЦЕПТИ
ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО
В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
У статті проаналізовано концептуальні засади
Нової української школи у суголоссі із філософськометодологічними концептами педагогічної спадщини В. Сухомлинського. Звернено увагу на такі ціннісні
концепти видатного педагога, як людиноцентризм;
дитиноцентризм; сповідування сімейних цінностей;
ціннісний концепт слова, мови, літератури, мовної
картини світу; кордоцентризм.
Ключові слова: концепт, цінності, Нова українська школа, емпатія, кордоцентризм.
В статье проанализированы концептуальные
основы Новой украинской школы в сравнении с философско-методологическими концептами педагогического наследия В. Сухомлинского. Выделены такие
ценностные концепты выдающегося педагога, как
человекоцентризм; ребенкоцентризм; исповедание
семейных ценностей; ценностный концепт слова,
языка, литературы, языковой картины мира; кордоцентризм.
Ключевые слова: концепт, ценности, Новая
украинская школа, эмпатия, кордоцентризм.
The article is concerned with the concept of values of
Vasyl Sukhomlynsky’s inheritance. The authors analyze
this issue in the context of the conceptual approaches of
the New Ukrainian School. The concept is considered as
an innovative idea that includes the content and the gist
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of the modern education. Referring to the new Education
Regulations, namely the concept of the New Ukrainian
School, the Law of Ukraine on Education, the authors
come to the conclusion that the concept of values in the
Vasyl Sukhomlynsky’s teaching principles formed the
basis for the concept of the New Ukrainian School and
other Education Regulations. The given examples illustrate the maintaining of the continuity of the attitude to the concept of values of the famous pedagogue
with the concept of values of the modern education in
Ukraine and all around the world. The article deals with
such concepts of values as happiness, empathy, childcentrism, Philosophy for children, I-Concept, and holistic perception of the language picture of the world.
According to Vasyl Sukhomlynsky, formation of emotional intelligence is a holistic system of development,
upbringing and education that is based on the humanistic
ideas of goodness and beauty.
Language and literature, as school subjects, are the
source of morality and spirituality that cherishes the
human virtues and eternal values. They develop the key
competencies and the holistic perception of the world.
The language code identifies the national authenticity, uniqueness and consolidates the speakers for the
evolution and sustainability.
Key words: concept, values, New Ukrainian School,
empathy, philosophy for children, language picture of the
world, eternal values, heart-centered philosophy.
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Постановка проблеми. Педагогічна спадщина
видатного педагога-гуманіста Василя Олександровича Сухомлинського – це передусім наука про духовні
цінності: моральні, естетичні, сповідування принципів
гуманізму, дитиноцентризму, мультикультуралізму та
толерантності. Цьому має передувати тривалий, багаторічний процес виховання з метою підготовки маленької людини до усвідомлення означеної гуманістичної
істини. Про ціннісно-гуманістичну, духовну, морально-етичну спрямованість педагогічної спадщини Василя Сухомлинського свідчать вже самі назви його праць:
«Серце віддаю дітям», «Шлях до серця дитини», «Духовний світ школяра», «Людна – найвища цінність»,
«Моральні цінності сім’ї», «Людина неповторна», «На
нашій совісті людина», «Як виховати справжню людину», «Моральні заповіді дитинства і юності», «Обережно: дитина!», «Щоб душа не була пустою» та ін.
Актуальність досліджуваної проблеми зумовлена необхідністю переходу до нової за змістом і
формою української школи, яка насамперед покликана формувати життєві компетентності та систему
цінностей вихованців. Про це йдеться і в основних
документах про освіту, серед яких – Концепція «Нова
українська школа», новий Закон України «Про освіту», Державний стандарт початкової освіти.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. У
визначенні оптимальних умов формування ціннісних
орієнтацій опираємося передусім на розробки у контексті сучасних мовознавчих, літературознавчих, філософських та культурологічних концепцій (О. Авраменко, Є. Волощук, В. Гладишев, Н. Голуб, О. Глазова,
В. Звиняцковський, Ю. Султанов, Б. Шалагінов); інноваційних форм викладання мови та літератури (О. Ісаєва, Ж. Клименко, Л. Мірошниченко, О. Куцевол,
О. Ніколенко, В. Гладишев, В. Шуляр); діалогічної
природи взаємодії культур (В. Доманський). Означені
теоретичні засади дають змогу розробити ефективну
методику формування ціннісних орієнтацій.
Серед сучасних українських дослідників, що
всебічно дослідили творчу спадщину українського педагога-новатора, – М. Антонець, Н. Безлюдна,
І. Бех, А. Богуш, Л. Бондар, В. Деркач, Н. Дічек, І. Зязюн, А. Іванко, Н. Калініченко, В. Кравцов, В. Кушнір, М. Левківський, М. Каргапольцева, Т. Кочубей,
О. Петренко, Г. Пустовіт, О. Савченко, М. Скрипник,
М. Сметанський, О. Сухомлинська та ін.
Зважаючи на головні постулати Концепції Нової
української школи, в якій визначено, що ціннісний підхід має бути наскрізним у навчанні всіх базових предметів, з’явилася необхідність звернутися до педагогічної
спадщини Василя Сухомлинського більш ґрунтовніше.
Мета статті – дослідити ідеї Василя Олександровича Сухомлинського щодо ціннісних концептів,
які реалізуються в контексті Концепції «Нова українська школа».
Виклад основного матеріалу. Найважливішим
показником якості освіти є духовний світ розвинутої
особистості, а найважливішим елементом її духовного світу – ціннісні орієнтації як форма відображення особистісних цінностей. Плекання високоосвіченої, патріотичної, інноваційної всебічно розвиненої,
успішної особистості – основна мета сучасної освіти.
Як зазначено в проєкті Державного стандарту
базової середньої освіти, «метою сучасної освіти є
всебічний розвиток, навчання, виховання здобувачів
освіти, виявлення їх обдарувань, розвиток талантів,
здібностей, компетентностей та наскрізних умінь,

необхідних для соціалізації, свідомого життєвого
вибору, самореалізації, відповідальності, трудової
діяльності та громадянської активності, дбайливого
ставлення до родини, власної країни та довкілля» [2].
Реалізація мети базової середньої освіти ґрунтується на таких ціннісних орієнтирах:
1) визнання обдарованості кожної особистості, що
забезпечується рівним доступом до освіти, забороною
будь-яких форм дискримінації або відокремлення здобувачів освіти на основі попереднього відбору;
2) радість пізнання, що зумовлюється використанням в освітньому процесі дослідницької та проєктної діяльності;
3) розвиток вільної особистості через підтримку
самостійності, незалежного мислення та впевненості
в собі;
4) здоров’я та добробут шляхом формування здорового способу життя і створення умов для гармонійного фізичного та психоемоційного розвитку;
5) безпека, завдяки створенню атмосфери довіри
і взаємоповаги, перетворенню закладу освіти на безпечне місце, де запобігають насильству і цькуванню
(булінгу);
6) утвердження людської гідності через виховання чесності, відваги, наполегливості, доброти, справедливості;
7) плекання любові до рідного краю, української
культури;
8) формування активної громадянської позиції та
шанобливого ставлення до України як держави [2].
Зважаючи на Концепцію Нової української школи,
до основних ціннісних концептів віднесено: Я-концепцію; концепт дитиноцентризму; концепт цілісної картини світу; концепт мови, літератури, слова; концепт
батьківщини, родини, довкілля та ін. [4].
Концептуальні засади Нової української школи
контекстуально окреслилися через суголосся із філософсько-методологічними концептами педагогічної спадщини В. Сухомлинського, найважливішими
з яких є: людиноцентризм («Людна – найвища цінність», «Людина неповторна», «На нашій совісті
людина», «Як виховати справжню людину»; дитиноцентризм («Серце віддаю дітям», «Шлях до серця дитини», «Духовний світ школяра», «Моральні заповіді
дитинства і юності», «Обережно: дитина!», «Щоб
душа не була пустою»); сповідування сімейних цінностей («Моральні цінності сім’ї»); ціннісний концепт Слова, Мови, Літератури, мовної картини світу;
кордоцентризм та ін.
Звернімося до концепту «інноватор», який у Концепції «Нова українська школа» [4] передбачає «здатність особи до сталого розвитку, долання труднощів
та реагування на зміни, відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, заклад
освіти, громада тощо), спроможність визначати й ставити перед собою цілі, мотивувати себе та розвивати в
собі стійкість і впевненість, щоб займатися навчанням
упродовж усього життя та досягати успіхів у ньому».
У контексті досвіду Павлиської середньої школи
В. Сухомлинський надає низку порад і рекомендацій
зі створення «близького», комфортного освітнього
середовища, вдосконалення змісту, форм і методів
формування у вихованців загальнолюдських духовних цінностей, становлення всебічно розвиненої особистості, здатної до навчання впродовж життя та її
прагнення повсякчас бути успішною [12].
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Гуманна педагогіка, про яку чимало написано в
працях Сухомлинського, має стати не лише експериментальною практикою, практикою вчителів-новаторів і творчих учителів, а канонічною й повсякденною.
Варто зауважити, що Нова українська школа базується передусім на засадах емпатії та формуванні
емоційного інтелекту, тобто окреслює концепт емпатії. Психологи так трактують значення терміна
«емпатія»: ірраціональне розуміння іншої особистості, відчуття її внутрішнього світу, вміння частково
випробувати ті ж емоції, що й у співрозмовника, одночасно відокремлюючи їх від власного сприйняття.
При цьому вони виокремлюють емоційну (побутову)
емпатію (форма розумової діяльності, що заснована
на проєктуванні та наслідуванні реакцій іншої людини, коли одна людина бачить почуття співрозмовника
і проєктує їх на себе) й когнітивну емпатію (не лише
вміння емоційно сприймати почуття іншої людини, а
й здатність інтелектуально аналізувати її слова, дії і
поведінку, тобто, по-іншому, розуміти людину).
Педагогічна спадщина В. Сухомлинського також базувалася на принципах емпатії й взаємоемпатії – концепті кордоцентризму, коли не лише вчитель
відчуває емоційний стан учнів, а й учні відчувають
емоційний стан учителя. Як приклад, можемо навести виховні ситуації, коли видатний педагог намагався проникнути в «найтонші, нерідко приховані
людські відносини» [7], прагнув зрозуміти, якою має
бути гармонія бажань і обов’язків, боровся з «глухотою серця» та «закритістю серця» [9], які пізніше
викликали в нього особливі роздуми («Серце віддаю
дітям», «Сто порад учителеві»).
Формування емоційного інтелекту, на думку видатного педагога, – це цілісна система розвитку, виховання та навчання, що ґрунтується на гуманістичних
ідеях добра і краси, адже дитина пізнає навколишній
світ здебільшого серцем. Тому в неї потрібно зберегти й розвинути чутливість до всього людського, насамперед чутливість у самій собі. Учень має пройти
довготривалу школу відчуттів і сприймань, що виробить у нього широкий діапазон почуттів, співчуття,
милосердя, любов і повагу до людини, особливо –
знедоленої. Він переконував, що в «дитини необхідно цілеспрямовано розвивати загальнолюдські якості
та властивості особистості за допомогою педагогічно
обґрунтованих шляхів та засобів» [9].
Саме мова і література, на нашу думку, є тим морально-духовним ресурсом, який допоможе плекати
людські чесноти та вічні цінності, формувати важливі ключові компетентності, цілісне сприйняття світу.
Адже саме мовний код ідентифікує національну автентичність, неповторність особистості, консолідуючи при цьому її носіїв, закликаючи до еволюції та
сталого розвитку.
Тому рідна мова, а також світова культура та література є ціннісним маркером для сучасного суспільства. У зв’язку з цим дослідниця О. Глазова відзначає,
що «виховання національно свідомої мовної особистості неможливе без формування ціннісних орієнтирів» [1]. Формуючи мовну особистість, словесник
впливає на формування мовної картини світу свого
учня, частиною якої є ціннісна картина. Ціннісна (аксіологічна) картина світу – це комплекс найважливіших для нації та особистості оцінних суджень, що
співвідносяться з правовими, релігійними, моральними кодексами, загальноприйнятими судженнями
та уявленнями певної спільноти; складова не лише
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мовної, а й концептуальної картин світу, частина концептосфери сучасної української нації.
На думку Сухомлинського, слово як інструмент
навчання має величезне значення. Звідси й правило,
сформульоване і неодноразово повторюване педагогом: «кожен учитель, незалежно від того, який предмет
він викладає, повинен бути словесником» [8, с. 78].
Термін «мовна картина світу» українські лінгвісти тлумачать як «представлення предметів, явищ,
фактів, ситуацій дійсності, ціннісних орієнтирів,
життєвих стратегій і сценаріїв поведінки в мовних
знаках, категоріях, явищах мовлення, що є семіотичним результатом концептуальної репрезентації дійсності в етносвідомості» [5, с. 365].
На думку Л. Лисиченко, мовна картина світу
складається з мовних одиниць, що виражають концепти, поняття, а також мовні способи і засоби вираження зв’язків, що наявні в концептуальній картині
світу [3, с. 14].
Дбаючи про гармонійний розвиток моралі, розуму, почуттів своїх вихованців, Василь Олександрович
переконував, що слово і краса – це «найтонші засоби
впливу на юну душу». При цьому педагог висловлював думку, що «дитина лише тоді знатиме мову, коли
разом зі змістом сприйматиме емоційне забарвлення»
[11, с. 315].
У формулі Нової української школи одним із
ключових компонентів є наскрізне формування цінностей. Зважаючи на це, зауважимо, що рівень володіння словом як педагогічним інструментом є чи не
найважливішою ознакою професіоналізму вчителя.
Зокрема, предмети мова і література є тим морально-духовним ресурсом, який допоможе плекати людські чесноти та вічні цінності, формувати важливі
ключові компетентності, цілісне сприйняття світу.
«Мовна культура, – за словами В. О. Сухомлинського,
– це живодайний корінь культури розумової, усього
розумового виховання, високої, справжньої інтелектуальності. Завдяки мові людині стають доступні
найрізноманітніші джерела, що живлять емоційну,
інтелектуальну й вольову сферу її духовного життя.
У мові відбивається ідейна спрямованість духовного
життя людини, слово містить у собі невичерпні можливості для впливу на її світоглядну сферу» [6].
Правильно і чисто розмовляти рідною мовою –
це не лише прерогатива вчених-лінгвістів, письменників чи вчителів-мовників, це обов’язок кожної
культурної людини.
Висновки. Отже, стратегічний напрям розвитку
сучасної системи шкільної освіти в Україні полягає в
спрямованості на особистісно та компетентнісно орієнтовану освіту із наскрізним формуванням цінностей, тобто таку, в якій особистість учня перебуватиме
в центрі уваги педагога, психолога, у якій освітня діяльність суб’єктів стане едукативним процесом виховання, розвитку та навчання.
Саме так вибудовується сучасна система освіти в
Україні: «філософія для дітей», концепт дитиноцентризму розглядає освітній процес із позицій ціннісно-компетентнісного підходу, визначається здатністю
вирішувати проблеми різної складності на основі здобутих знань, володіти способами діяльності, а також
здатності учня застосовувати ці знання на практиці.
Для творчої праці В. О. Сухомлинського із дитячим колективом було характерно: використання
різноманітних форм і методів організації освітньої діяльності, орієнтованої на конкретного учня;
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створення атмосфери зацікавленості кожної дитини в
роботі класу; стимулювання дітей до висловлювань,
використання різних способів виконання завдань без
страху помилитися, дати неправильну відповідь; підтримка учня в його бажанні знаходити власний спосіб
роботи (наприклад, у ході розв’язування задачі чи виконання вправи), аналізувати на уроці не лише свою
роботу, а й інших учнів; створення на уроці умов для
природного самовираження учня, а також таких педагогічних ситуацій, що дають змогу кожному учневі
виявляти ініціативу, самостійність у роботі – саме це
все вважаємо основними ознаками особистісно орієнтованого підходу у навчанні.
Виховати справжнього громадянина, патріота
України можна лише через Серце, Душу, Любов, Красу. Саме у них приховується могутня сила протистояння загрозам національної безпеки у сфері освіти.
Творча діяльність і величезні заслуги В. Сухомлинського стають дедалі очевиднішими. І сьогодні ми
повинні не лише пам’ятати про це, а й впроваджувати
в сучасну педагогічну практику його ідеї та доробки.
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АСПЕКТИ ПАРТНЕРСЬКОГО ПІДХОДУ
В ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ
В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
У статті розкрито значення наукової спадщини
В. О. Сухомлинського в навчально-виховному процесі.
Визначено окремі аспекти його педагогічної діяльності, покладені в основу Концепції Нової української
школи, зокрема обґрунтовано організаційно-педагогічні умови ефективного впровадження партнерського підходу; необхідність застосування діалогової стратегії та педагогічної взаємодії, яка може
бути реалізована завдяки єдності інтелектуальної
діяльності, світоглядних переконань та творчої
співпраці.
© Павлова О., 2019

Ключові слова: партнерський підхід, освіта, виховання, Нова українська школа, профільне навчання,
особистість, комунікація.
В статье раскрыто значение научного наследия В. А. Сухомлинского в учебно-воспитательном
процессе. Определены отдельные аспекты его педагогической деятельности, положенные в основу
Концепции Новой украинской школы, в частности
обоснованы организационно-педагогические условия
эффективного внедрения партнерского подхода;
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необходимость применения диалоговой стратегии
и педагогического взаимодействия, которая может
быть реализована благодаря единству интеллектуальной деятельности, мировоззренческих убеждений
и творческого сотрудничества.
Ключевые слова: партнерский подход, образование, воспитание, Новая украинская школа, профильное обучение, личность, коммуникация.
These article presents the relevance of the heritage
of V. Sukhomlinsky in the context of developing a partnership approach. The importance of the educational environment is examined and the trends in the interaction
of teachers, parents, and students in Pavlysh secondary
school are specified. Some aspects of pedagogical activity of V. Sukhomlinsky, which form the basis of the concept of the New Ukrainian School. The organizational
and pedagogical conditions for the effective implementation of the partnership approach, which were used by the
innovative teacher, are substantiated. The significance of
the scientific heritage of V.A. Sukhomlinsky in the educational space, as well as the implementation of his experience in the educational process.
The necessity of using a dialogue strategy and pedagogical interaction, which can be realized due to the unity
of intellectual activity, worldview beliefs and creative cooperation, is shown. The feature of the organization of the
educational process of V. Sukhomlinsky is analyzed and the
main points of the research problem are substantiated. Attention is focused on historical information about certain
aspects of the life of an outstanding teacher. It turned out
that V. Sukhomlinsky, keeping in memory the memories of
his parents, creates works of moral and aesthetic themes.
The features of the pedagogical technology of the innovator, which is presented in the context of educational
innovations of scientific works of the researcher, are determined. A historical and pedagogical review of the heritage
of V. Sukhomlinsky in the educational sector is examined,
which attests considerable attention to the features of profile training at the Pavlysh school. Reasonably holistic
system of views of the teacher on the comprehensive development of the personality of the student in the educational
process. The main priorities of the Pavlysh school with the
help of which the pupils achieve significant successes are
highlighted and characterized. The formation and development of a partnership approach in the practical activities of an innovative teacher is revealed. The relationship
of training and practice in the educational process is determined, which provides for the cooperation of students
and the teaching staff. The influence of the environment
and other factors on the formation of a comprehensively
developed personality is considered.
Key words: partnership approach, education, upbringing, NUS, profile training, personality, communication.
Постановка проблеми. Чимало наукових педагогічних досліджень ХХІ ст. зосереджено на проблемі
навчання та виховання молодого покоління. Звертаючись до історичного досвіду вітчизняних та зарубіжних науковців щодо ефективного впровадження
партнерського підходу, варто звернутися до Концепції Нової української школи. Пріоритетним напрямом розвитку сучасної вітчизняної та світової освіти
є перенесення акцентів зі знань і вмінь (як основних
результатів навчання) на формування в учнів системи компетентностей. Свого часу до них звертався
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і В. О. Сухомлинський, розкриваючи їх через розвиток природних здібностей вихованців. Маючи
значний досвід педагогічної роботи в Павлиській
середній школі, для створення дружнього, творчого
колективу педагог передусім використовував партнерський підхід.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. На
основі аналізу наукової літератури можемо стверджувати, що значна кількість праць присвячена вивченню спадщини В. О. Сухомлинського, розкриттю
основних аспектів його професійної діяльності видатного педагога (А. М. Богуш, І. Д. Бех, Л. С. Бондар,
В. Ф. Деркач, В. Г. Кузь, О. Я. Савченко, М. І. Сметанський, О. В. Сараєва, І. В. Сопівник, О. Б. Петренко,
В. Л. Федяєва та ін.).
Практика видатного педагога вивчалася як вітчизняними (О. Я. Савченко, Н. В. Безлюдна, М. М. Дубінка, Г. В. Калмиков, А. А. Семез, Н. О. Василенко,
В.О. Кравцов), так і зарубіжними дослідниками, зокрема російськими (М. І. Мухін, В. Г. Риндак, С. Л. Соловейчик), китайськими (Сяо Су, Ляо Цайчжи, Лия
Цзихуа), американськими (Д. Ларш), польськими
(М. Библюк), німецькими (Е. Гартманн) та ін.
Мета статті – зважаючи на педагогічні ідеї та
науковий доробок В. О. Сухомлинського, окреслити
організаційно-педагогічні умови ефективного впровадження партнерського підходу.
Для досягнення поставленої мети нами було визначено такі завдання: проаналізувати джерельну
базу з проблеми дослідження; на основі наукового
доробку В. О. Сухомлинського з’ясувати особливості
впровадження ним партнерського підходу.
Виклад основного матеріалу. В українському
освітньому просторі із 2018 року впроваджуються
стандарти Нової української школи (далі – НУШ),
що ґрунтуються на досвіді зарубіжних психологів,
педагогів, науковців, а саме: Б. Блума («Таксономія
Блума»), Е. Дейла («Конус досвіду»), М. Грідера
(невербальна комунікація), У. Річардсона (навчання
за допомогою новітніх технологій), Д. Джонсона,
Р. Джонсона, Е. Джонсона-Холубека (навчання шляхом співпраці) та ін. Означені зарубіжні методики
реалізуються паралельно з ідеями видатного українського вченого-педагога В. О. Сухомлинського, що
передбачають партнерський підхід.
У зв’язку з цим особливо цінною для нас є праця В. О. Сухомлинського «Павлиська середня школа»
(1979), в якій представлений аналіз його педагогічної практики. У книзі дослідник зазначав, що після
закінчення у 1938 році Полтавського педагогічного
інституту в нього залишилися приємні спогади про
викладачів педагогіки, літератури, історії, а у своїй
подальшій педагогічній діяльності він неодноразово звертався до методичних поглядів, що панували
у цьому закладі: «Тут педагогіка була не засушена
висновками, а живою, яскравою розповіддю про мистецтво виховання, про методи впливу на свідомість і
почуття» [2, с. 393].
Досвід роботи Василя Олександровича свідчить,
що педагогічна технологія відображає тактику реалізації освітніх інновацій і будується насамперед на
закономірностях функціонування системи «педагог –
середовище – учень» у визначених формах навчання
(індивідуального, групового, колективного тощо).
При цьому важливою умовою навчально-виховного
процесу є творча взаємодія вчителя, учня та батьків,
що ґрунтується на засадах партнерства.
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Великою духовністю пронизані його ідеї, втілені в багатьох нововведеннях та успішних формах
роботи, серед яких – «Школа радості», «Школа під
блакитним небом», «Книга природи», «Кімната казки», «Острів чудес», «Кімната думки», «Куточок
мрії», «Сад здоров’я», «Мандрівка Земною кулею»,
«Сад матері», «Сад героїв», «Сад подяки». Визначені
етичні настанови він реалізовував під час проведення
різноманітних свят: Матері, Батька, Книги, Творчості, Першого врожаю, Жайворонка, Першого хліба та
ін. [3, с. 124]. При цьому педагог наголошував на пошуку духовного зближення у вихованні: «На околиці села стояла напівзруйнована хата, ми влаштували
в ній щось схоже на каюту пароплава і назвали свій
уявний корабель «Північний Робінзон». Тут ми читали книги про видатних мандрівників, малювали карту наших фантастичних відкриттів» [2].
Доведено, що педагогові, як і філософу, потрібно десятиріччя, щоб сформувати власні світоглядні
принципи, педагогічні переконання та впроваджувати
їх у життя. Провідна роль у формуванні своєї думки,
вмінні лаконічно висловлюватися, шанувати народні традиції, на глибоке переконання В. О. Сухомлинського, належить сімейному вихованню, родинним
зв’язкам на засадах партнерства. Як відомо, В. О. Сухомлинський сам зростав у великій дружній родині.
Його батько, Олександр Омелянович, був вправним
столяром, виготовляв меблі та музичні інструменти,
а пізніше став діячем-активістом (завідував хатою-читальнею, керував трудовим навчанням у школі); мати,
Оксана Іудівна, була домогосподаркою, виготовляла
швейні вироби, працювала в колгоспі [5, c. 7]. У сім’ї
Сухомлинських панувала атмосфера любові, довіри,
турботи, де кожен поважав професійний вибір та світоглядні погляди. Тому джерелом партнерства є взаємовідносини, де батьки у гармонії між собою змогли
виховати порядних дітей – Василя, Івана, Сергія та
Меланію. Згодом Василь Олександрович напише про
це так: «Я не відчував би всієї краси літнього світанку
в селі, якби в далекому дитинстві мене не вразили до
глибини душі прочитані матір’ю слова Т. Г. Шевченка «Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами, над ставами верби зеленіють...» [1, с. 686].
Педагог-новатор, тримаючи в пам’яті спогади
про батьків і родину, створить неординарні твори на
морально-естетичну тематику: «Батьківська педагогіка» (1978), «Народження громадянина» (1971), «Як
виховати справжню людину» (1990), «Про виховання» (1982), «Моральні заповіді дитинства і юності»
(1966), «Мудрість батьківської любові» (1988), «Духовний світ школяра» (1976), «Хрестоматія з етики»
(1990), «Шлях до серця дитини» (1963), «Всі добрі
люди – одна сім’я» ( 2012), «Листи до сина» (1987),
«Сто порад учителю» (1988), «Серце віддаю дітям»
(1972) та ін. [1].
Одним із пріоритетних напрямів діяльності
В. О. Сухомлинського є створення Батьківської школи, в якій заняття відбувалися впродовж усіх років
перебування дитини в навчальному закладі. Важливо,
що при цьому були створені такі організаційно-педагогічні умови, аби «педагогіка стала наукою для всіх
– і для вчителів, і для батьків» [2]. Завдяки активній
взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу вихованці Павлиської середньої школи під мудрим
керівництвом директора В. О. Сухомлинського досягли значних успіхів у реалізації поставленої мети. При
цьому ключовим компонентом шкільної освіти став
саме партнерський підхід.

Історико-педагогічний огляд наукових досліджень педагога-новатора в освітній галузі засвідчив
значну увагу до особливостей профільного навчання
в Павлиській школі. Так, Сухомлинський зазначає,
що «завдяки політехнічним знанням кожному старшокласнику відкривається можливість обрати спеціальність, в якій він може проявити свої здібності»
[4, c. 380]. Неабияка заслуга в цьому належала науково-предметним гурткам. Таким чином, учні стають
повноцінними робітниками, де співпраця з викладачами також визначається як партнерство. Особливістю навчально-виховного процесу Павлиської школи
є те, що «учні опановують уміння та навички слюсарної, токарної, електромонтажної справи, догляд за
рослинами і тваринами». Отже, як зауважує В. О. Сухомлинський, «чим більше праця дітей схожа на працю дорослих, тим сильніше її виховний вплив» [2].
Важливою особливістю освіти Павлиської школи є навчальний літній практикум у 8–9 класах, коли
учні працюють у шкільних майстернях, робочих кімнатах і лабораторіях, на дослідницьких ділянках, у
цехах, на ремонтно-технічній станції та в колгоспній
тракторній бригаді, а «старшокласники, які досягли
значних успіхів і майстерності в радіотехніці та електроніці, стають керівниками колгоспної молоді» [2].
Таким чином, усебічний розвиток особистості вихованців, їх участь у суспільній праці переконує, що
колектив Павлиської школи у своїй діяльності, поряд з
іншими, використовував і партнерський підхід.
Висновки. Аналізуючи потреби сучасності та
враховуючи той факт, що освітня галузь перебуває
сьогодні на етапі розвитку, Концепція Нової української школи ґрунтується на засадах партнерства, які
свого часу впроваджував у діяльності Павлиської
середньої школи видатний педагог В. О. Сухомлинський. Основу його поглядів складають світоглядні
принципи, нові погляди у навчально-виховній роботі,
зокрема співпраця в різних сферах діяльності, що реалізується у сучасній освітній реформі.
Межі нашого наукового пошуку не дозволили
розглянути ще низку проблем, серед яких – партнерський підхід у системі взаємовідносин «батьки –
діти», «школа – діти», «батьки – школа», що потребують подальшої роботи в означеному напрямі.
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ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ
ПРО ПЕДАГОГІЧНУ МАЙСТЕРНІСТЬ
УЧИТЕЛЯ
У статті розглянуто можливість використання ідей та педагогічної спадщини Василя Олександровича Сухомлинського щодо становлення педагогічної майстерності вчителя на сучасному етапі
реформування освіти. Виокремлено основні чинники
педагогічної майстерності, які не втратили своєї
актуальності й сьогодні. Встановлено, що використання педагогічної спадщини В. Сухомлинського є
актуальним у сучасній педагогіці.
Ключові слова: педагогічна майстерність, педагогічна культура, професіоналізм, компетентність,
самоосвіта, спадщина В. Сухомлинського.
В статье рассмотрен вопрос возможности использования идей Василия Александровича Сухомлинского, касающихся формирования и повышения
педагогического мастерства учителя. Выделены
основные факторы педагогического мастерства,
которые не потеряли своей актуальности и сегодня. Установлено, что использование педагогического
наследия В. Сухомлинского является актуальным в
современной педагогике.
Ключевые слова: педагогическое мастерство,
педагогическая культура, профессионализм, компетентность, самообразование, наследие В. Сухомлинского.
The development of the national education system
must be based on the priorities of the quality of teaching
and all-round personal development, such as pedagogical skills. Nowadays there is a growing request for a
skilled teacher, competitive professional, able to educate
a personality pupils. One of the major challenges of our
time is pedagogical skills in the broad and narrow sense
and appeal to heritage of the past.
The figure of V. Suhomlynskyi belongs to the past
which is associated with the present. The attention is paid
to the actuality of V. Sukhomlynskyi’s ideas for elaboration of modern approaches of pedagogic professionalism
development. The pedagogic heritage of V. Suhomlynskyi
is a storehouse of knowledge, ideas, views of professional teacher’s attitude. Basing on the ideas of the famous
pedagog the professional activity of teachers is enlightened as an important criteria of forming the pedagogical
culture, professionalism and pedagogical skills.
According to V. Sukhomlynskyi, the teacher it is a person, who independently self-improves and strives to stimulate the pupils to that, who rises the own pedagogical culture and reading competence. The analysis of scientific heritage of the great teacher allowed determine the structure of
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pedagogical skill that includes the following components:
humanism, psychological and pedagogical, methodological and professional competence, personal qualities, individual pedagogical style, didactic mastership.
V. Sukhomlynskyi notices that special importance belongs to pedagogical culture, the main factor of forming
and development of pedagogical culture is self-education
of teachers, professionalism and pedagogical skills. Besides mastering certain knowledge and special ways of
thinking it is necessary for teachers to have deep transformations of the accumulated experience, development and
personal enrichment about themselves as professionals.
The outstanding pedagogue singled out ways of formation and improvement of pedagogical skill: continuous lifelong education through self-education, self-improvement and, self-development, intellectual growth
and humanity. Long-term pedagogical experience gave
V. Sukhomlynskyi to assert basis, that far not everybody
can fine manage with the duties of teacher, іt requires
professions from the man of the large soul. The power of
teacher is in his knowledge and love for children.
The findings indicate that most pedagogical ideas,
generated by the great teacher back in the late twentieth
century, even now have not lost their relevance and educational value and serve as a basis for educational theory and guidance for teaching practice. The thoughts and
ideas of V. Suhomlynskyi remain relevant for the further
pedagogical research.
Key words: pedagogical skills, pedagogical culture,
professionalism, competence, self-education, V. Sukhomlynskyi’s heritage.
Бути річкою, в якій зливаються
гаряче серце й холодний розум,
не допускати поспішних,
непродуманих рішень –
це одна з вічних гілок
педагогічної майстерності.
В. О. Сухомлинський
Постановка проблеми. Сучасна школа вимагає
сучасного вчителя: динамічного, комунікативного,
висококомпетентного. Імідж сучасного вчителя залежить насамперед від його педагогічної майстерності.
Система післядипломної педагогічної освіти є однією
із чинників формування, поглиблення та вдосконалення професійних компетенцій, задовольняючи інтереси педагогів у конкурентоспроможності та затребуваності в бурхливих освітянських змінах сьогодення.
© Харченко Н., 2019
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Іншими формами професійного зростання слугують
стажування, участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо [3]. Наразі
актуальним залишається завдання сформувати гідного педагога, що має професійний розвиток відповідно до державної політики в галузі освіти. Яскравим
прикладом розв’язання зазначеної проблеми є педагогічний досвід вітчизняного гуманіста Василя Сухомлинського, творча спадщина якого має неабияке
теоретичне і практичне значення.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського з кожним
роком привертає до себе все більшу увагу науковців
– не лише вітчизняних, а й закордонних. Він був унікальним педагогом, теоретиком, практиком, директором авторської школи, що в майбутньому дало йому
змогу узагальнити відомості про те, яким повинен
бути вчитель. «Транслятор знань», а сьогодні – носій
компетентностей; фаховий предметник, що також керується принципами саморозвитку; людина, яка організовує не лише процес пізнання, а й виховання; психолог, який вивчає задатки кожного з учнів – усе це
можна знайти у спадщині Василя Олександровича.
Однією із найважливіших навичок учителя, за В. Сухомлинським, є прагнення педагога вчитися все життя самому і виховувати таку ж навичку у школярів [6].
Ще за життя педагога вчені (О. Губко, Є. Лебедєв,
С. Соловейчик) почали аналізувати його здобутки.
У свій час педагогічну спадщину В. Сухомлинського досліджували М. Антонець, В. Безпалько, І. Бех,
Л. Бондар, Н. Гупан, Н. Дічек, Н. Кузьміна, В. Риндак.
Проблема формування образу ідеального вчителя порушувалася М. Євтухом, І. Зязюном, В. Огнев’юком,
І. Підласим, В. Сластьоніним тощо. Розроблена українським практиком педагогічна система збагатила науку новаторськими ідеями й положеннями, а сьогодні
заслуговує на її нове осмислення [1].
Аналіз праць учених свідчить, що проблема формування педагогічної майстерності вчителя залишається актуальною й сьогодні. Багатогранне вивчення
педагогічного феномену В. Сухомлинського вказує
на ґрунтовність його ідей для сучасності та можливість подальших наукових пошуків. Ще більшого
контрасту проблема формування та вдосконалення
педагогічної майстерності вчителя набуває в умовах
реформування освіти, Нової української школи, вимог державної політики в галузі освіти та забезпечення якості освіти. Ще у ХVІІІ столітті французький літератор Жак Пеше написав фразу, яка в майбутньому
стала крилатою: «Все нове – це добре забуте старе».
Сьогодні вона як ніщо інше вдало підкреслює цінність ідей Василя Олександровича Сухомлинського
про педагогічну майстерність.
Мета статті – розглянути в педагогічній спадщині В. Сухомлинського висвітлення ідей щодо формування педагогічної майстерності сучасного вчителя.
Виклад основного матеріалу. Образ учителя
в сучасних умовах зазнає значної трансформації:
НУШ, освітня реформа, запити суспільства, конкуренція – усе це потребує готовності та бажання змінюватися насамперед самому. У цьому ракурсі гуманістичні ідеї В. Сухомлинського не мають часових
обмежень: вони були актуальними за його життя та
залишаються актуальними й сьогодні.
Звернімося до спадщини В. Сухомлинського.
Майстерність педагогічна – «…високе і таке, що постійно удосконалюється, мистецтво виховання й нав-

чання, доступне для кожного педагога, який працює
за покликанням і який любить дітей» [2, с. 48]. А. Луцюк зазначає, що власний досвід В. Сухомлинського є універсальним, а його праці стали справжньою
скарбницею педагогічної майстерності. Особисто
імпонує те, що багато творів Василя Олександровича настільки універсальні, що читати їх вдається,
починаючи з будь-якої сторінки. Із захопленням читаються й авторські поради, коли розумієш їх глибину,
всеосяжність та універсальність; вони розкривають
суть педагогічної майстерності, демонструють труднощі і складності педагогічної професії й водночас її
романтику та благородство [4]. Наприклад, В. Сухомлинський пише, що навчання – це «обмін духовними
цінностями, взаємна віддача сердечної доброти, співчуття. Усе шкільне життя повинно бути пройняте духом гуманності» [5, с. 496]. Це – вказівки до дій, набуття компетенцій та самоствердження. У книзі «Сто
порад учителеві» знаходимо: «… щоб стати справжнім вихователем, треба пройти школу сердечності…
Це одна з найтонших речей у нашій педагогічній
справі. Якщо ви наполегливо оволодіваєте нею, ви
будете справжнім майстром» [7, с. 11].
Учитель має поєднувати в собі майстерність фахівця та духовність людини з великої букви. Дійсно,
сучасний ринок освітніх послуг зацікавлений у якості:
мало знати свій предмет – необхідно бути неординарною особистістю, здатною на «суб’єктно-суб’єктні»
відносини у ставленні та подачі навчального матеріалу. Учні мають доступ до інформації, чому сприяє
технічний прогрес, однак жоден гаджет не виграє в
духовності із живою людиною: однолітками, батьками, вчителем. Останній поєднує в собі дві спеціальності: фахівця-предметника та педагога-вихователя.
Фраза «граючись вчимося» сьогодні є актуальною не
лише для початкової ланки школи, та й не лише для
школи взагалі. Тренінги, інтерактивне навчання, проєктні технології тощо демонструють свої переваги у
вдосконаленні педагогічної майстерності.
Ще одним важливим чинником майстерності педагога, за Василем Сухомлинським, є саморозвиток,
насамперед – читання. І не лише фахової літератури.
«Удосконалення педагогічної майстерності кращих
учителів, – писав В. Сухомлинський, – якраз і зумовлене тим, що систематичне читання безперервно наповнює море їхніх знань» [7, с. 32]. Він рекомендував
педагогам створювати власну бібліотеку і поповнювати її джерелами з проблем науки, виховання, психології [7, с. 118]. Сьогодні це може бути персональний
сайт чи блог, власний відеоканал чи добірка наукових
дописів.
А ще має бути педагогічна культура саморозвитку. В. Сухомлинський вбачав в учителеві «головного світоча інтелектуального життя школяра, бо він
породжує в дитини потяг до знань, повагу до науки,
культури» [5, с. 49]. На його думку, кожен рік педагогічної праці має збагачуватися новими технологіями,
методами та методичними прийомами роботи, інноваціями. За роки праці це створить чималий запас
задач, прикладів, збірників для творчого опрацювання та вироблення педагогічного почерку вчителя
[5, с. 524]. Така робота сприяє вдосконаленню педагогічної майстерності, а доповнити її варто творчим
виявом самого вчителя і вивченням кращого досвіду
інших. «Запозичення найкращого досвіду – це … перенесення ідеї. Щоб навчатися в кращих майстрів,
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треба в чомусь переконатися» [7, с. 136].
Вчитаймося у слова В. Сухомлинського, що стали крилатими та не потребують коментарів [8]:
- «Програми в усіх школах одні й ті ж, підручники однакові, але школи різні, тому що різні вчителі.
Школа – це передусім учитель»;
- «Учитель, що має 25–30-річний стаж педагогічної роботи, повинен бути бадьорим, невтомним,
для нього має бути не тягарем, а задоволенням піти
з дітьми в похід, заночувати під копицею пахучого
сіна, тобто... вони (педагоги) повинні бути діяльні,
повні енергії, творці нових духовних цінностей»;
- «Учитель готується до хорошого уроку все життя... Така духовна і філософська основа нашої професії й технологія нашої праці: щоб дати учням іскорку
знань, вчителеві треба ввібрати ціле море світла».
Саме тому спадщина В. Сухомлинського – це не
лише теоретична база, а й досвід на практичному підґрунті. Особливої уваги заслуговує справжній педагогічний бестселер «Сто порад учителеві». Це в певному розумінні кодекс педагога – не лише молодого,
а й досвідченого; це основа дидактики та основа
саморозвитку. Нещодавно вкотре гортала цю чудову
книгу. Чомусь декілька разів перечитую і міркую над
46-ю порадою: «Удосконалення педагогічної майстерності – це передусім самоосвіта, особисті ваші
зусилля, спрямовані на підвищення власної культури
праці і в першу чергу культури мислення… Чим більше ви вивчаєте й спостерігаєте досвід своїх старших
колег, тим необхідніші вам самоспостереження, самоаналіз, самовдосконалення, самовиховання. На основі самоспостереження, самоаналізу у вас народжуватимуться власні педагогічні ідеї… Це одна з дуже
важливих закономірностей педагогічної праці. Вона
змушує завжди думати про перспективу» [9].
Висновки. Сьогодні Україні потрібен учитель ХХІ
століття та нова українська школа – нова за своєю суттю, а не гаслами. Учитель такої школи має бути не просто надавачем послуг, а особистістю, готовою до змін,
розвитку, вдосконалення. В умовах сучасних освітянських реформ головним капіталом учителя стає його
компетентність, професійна кваліфікація, педагогічна
майстерність. Учитель як професіонал, крім педагогічного покликання, має прагнути до постійної самоосвіти, саморозвитку та самовдосконалення. Серед шляхів
розвитку майстерності педагога, за В. Сухомлинським,
основну увагу слід акцентувати на постійній творчій
праці, активній життєвій позиції, потребі в самовдосконаленні, співпраці з іншими педагогами, розвитку
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компетентностей, духовності та гуманності.
Перспективи подальших досліджень ідей
В. Сухомлинського з питань формування та вдосконалення педагогічної майстерності вчителя вбачаємо в аналізі сучасних наукових думок із даної
проблеми та їх порівнянні зі спадщиною великого
педагога. Проведене дослідження не претендує на
вичерпне вирішення всіх аспектів означеної проблеми та вказує на можливість подальшого вивчення й
переосмислення ідей Василя Олександровича Сухомлинського щодо аспектів педагогічної майстерності
вчителя.
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МУЗИКОТЕРАПІЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ
У статті проаналізовано потенціал музикотерапії та розглянуто її лікувально-педагогічні властивості. Здійснено короткий історичний огляд
здоров’язбережувального впливу музики. Висвітлено
можливість застосування музикотерапії в освітньому процесі закладів вищої освіти загалом та педагогічного коледжу зокрема.
Ключові слова: музикотерапія, майбутні вчителі, заклади вищої освіти, лікувальні властивості,
музика.
В статье проанализирован потенциал музыкотерапии и рассмотрены ее лечебно-педагогические
возможности. Осуществлен краткий исторический
обзор здоровьесберегающего влияния музыки. Освещена возможность применения музыкотерапии в образовательном процессе высших учебных заведений в
целом и педагогического колледжа в частности.
Ключевые слова: музыкотерапия, будущие учителя, высшие учебные заведения, лечебные возможности, музыка.
The article is devoted to the potential of music therapy and its therapeutic and pedagogical properties. A
brief historical overview is performed according to
health-saving influence of music. The importance of music’s active use in hospitals, rehabilitation centers, kindergartens, schools, industry and agriculture is emphasized. The aspects of music therapy’s using in educational
process of higher educational institutions in general and
pedagogical college in particular are elucidated in the
article: keeping of health, improving the performance of
students, activation of their interest to learning, increasing of activity and emotional stability, solving the problems of interpersonal communication.
Some experience of music therapy’s using in medicine, psychiatry and pedagogics is gained in recent years
in Ukraine. Music therapy is academic discipline in some
Ukrainian higher educational institutions. Scientific and
practical conferences, educational and methodical seminars about music therapy take place in Zaporizhia, Kyiv,
Lviv, Ivano-Frankivsk.
The author’s perennial experience of teaching in colleges allowes to conclude that the students are not able
to eliminate nervous tension and to stabilizate emotional
© Гнепа О., 2019

state. Music helps them to tune emotionally in to work
and influence positively on their overall learning success. The preparing of future elementary school teachers
was organized with periods of musical rest. Undoubtedly
sound is important extraordinary source of energy. The
scientists have established a relationship between the frequency of music vibrations and human physiological processes. Phon music, used during writing tests in college,
activates mental and creative activity, predetermines reducing the number of mistakes and improving the quality
of knowledge. The combination of pedagogical methods
and managed musical influence allows reviving the spiritual and physical health of the society under the conditions the least financial cost.
Key words: music therapy, future teachers, institutions of higher education, therapeutic properties, music.
Постановка проблеми. Ефективна побудова освітнього процесу в закладах вищої освіти вимагає
врахування не лише фізичного, а й психологічного
стану його учасників. Не викликає сумнівів, що інтенсифікація та оптимізація освіти, зростання обсягу
навчальної інформації, що засвоюється студентами,
пов’язані з великими витратами їх нервово-психічної
енергії. Для сучасної молоді характерні перевантаження інтелектуальною діяльністю, загальна емоційна
напруженість, швидка стомлюваність, новий формат
спілкування (через інтернет, соціальні мережі), схильність до самотності, неконтрольована агресивність
тощо. Ураховуючи те, що стрес є причиною виникнення близько дев’яноста відсотків захворювань, пошуки вчених різних галузей спрямовані на подолання негативних психічних станів і зміцнення здоров’я
людей. Саме тому сьогодні значна увага приділяється
впровадженню здоров’язбережувальних технологій
у роботу закладів освіти. Особливої актуальності ця
теза набуває в умовах збільшення в Україні кількості
дітей з особливими освітніми потребами. У зв’язку
з цим постає питання про застосування музики як
психотерапевтичного та психокорекційного засобу в
освітньому процесі закладів вищої освіти.
Аналіз наукових досліджень та публікацій.
Наукові праці сучасних дослідників, зокрема С. Бакай,
С. Бойченко, І. Волженцевої, В. Драганчук, Н. Квітки, Л. Кузьмінської, Л. Литвинчук, Г. Локарєвої,
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І. Малашевської, В. Петрушина, Г. Побережної,
О. Сороки, Н. Терентьєвої, А. Тітової, Н. Товтин,
О. Федій, С. Шушарджана, К. Щедролосєвої, розкривають сутність музикотерапії, її властивості та можливість упровадження в освітнє середовище.
Метою статті є обґрунтування потенціалу музикотерапії та з’ясування доцільності її застосування в
освітньому процесі закладів вищої освіти загалом та
педагогічного коледжу зокрема.
Виклад основного матеріалу. Поліфункціональні і багатоаспектні можливості музики здавна привертали увагу вчених, філософів, психологів, педагогів,
лікарів. Наші предки інтуїтивно відчували в музиці
велику оздоровчу силу, хоча й не вміли пояснити цілющий ефект рідної української пісні. Цей феномен,
який отримав назву «музикотерапія», був науково обґрунтований уже в наш час. Виявилося, що цілковита
тиша негативно впливає на психіку людини, оскільки
не є для неї звичним навколишнім тлом. Термін «музикотерапія» має греко-латинське походження й у перекладі означає «зцілення музикою» [10, с. 291]. На
сьогодні усталеного формулювання музикотерапії не
існує, тому тлумачення значною мірою різняться між
собою в різноманітних напрямах, зокрема:
- у медичному музика використовується з метою покращення чи збереження здоров’я людини [10, с. 289];
- у психотерапевтичному – допомагає досягти
кращої внутрішньої й міжособистісної інтеграції та
якості життя [1, с. 14];
- у педагогічному вона сприяє формуванню гармонійної особистості.
Не всім відомо, що термін «терапія» в перекладі з
грецької означає «турбота, догляд». Це пояснює той
факт, чому дана дефініція увійшла до поняттєвого
апарату педагогіки. Значні можливості має використання музикотерапії в освіті: збереження здоров’я та
підвищення працездатності студентів, активізація їх
інтересу до навчання, посилення активності, емоційної стійкості, вирішення проблем міжособистісного
спілкування [1, с. 16; 7, с. 11–12].
Усі дослідники спільні в тому, що музика здійснює
величезний вплив на психічні та фізіологічні процеси
людського організму, оптимізацію процесів життєдіяльності. Цікавими, на нашу думку, є наукові розвідки
про використання музики на виробництві (вивчення
впливу музики на продуктивність праці робітників,
зменшення емоційного напруження під час розумової
праці конструкторів), у медицині (застосування музики з лікувальною метою), спорті (вивчення впливу
музики на ефективність діяльності спортсменів), у педагогіці (використовується як виховний, психотерапевтичний і психокорекційний засіб) [2].
У ході наукового пошуку з’ясовано, що лікувально-педагогічні властивості музикотерапії використовувалися здавна. Цілющий вплив музики на духовний і
фізіологічний стан людини був відомий ще тисячоліття
тому. Згадки про це знаходимо в папірусах, складених
жрецями Давнього Єгипту, і Біблії – найдавнішій писемній пам’ятці людства. Лікарі Давньої Греції, Китаю,
Індії широко використовували увесь спектр музичного
мистецтва на практиці: зціляли від смутку, безсоння, нервових розладів, епілепсії та серцевого болю [9, с. 224].
У середньовічних університетах музика відігравала провідну роль в освітньому процесі. Із чотирьох складових квадривіуму (арифметика, геометрія,
астрономія, музика) саме музика протягом усього періоду становлення університетської освіти відігравала ключову роль [8, с. 48].
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У Російській імперії перші наукові праці, що досліджують механізм дії музики на людину, з’явилися
наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. У 1913 році В. Бехтерєв
переконливо довів перевагу слуху над зором, помітивши, що дитина, глуха від народження, розвивається гірше, ніж сліпа. У роботах В. Бехтерева, І. Догеля,
І. Сеченова, І. Тарханова наведено дані про активний
вплив музики на фізіологічні реакції організму (дихання, центральну нервову систему, кровообіг та газообмін). Впливаючи на психічний стан людини, музика спричиняє певні гормональні і біохімічні зміни
в організмі, позитивно діє на інтенсивність обмінних
процесів. Емоції, що виникають під час звучання музики, запобігають втомі, знімають стреси, стимулюють інтелектуальну діяльність, підвищують працездатність [1, с. 13; 5; 8, с. 49; 11].
Звук взагалі є неординарним джерелом енергії.
Учені встановили взаємозв’язок між частотою звукових коливань музики та фізіологічних процесів
людини. Важливе значення при прослуховуванні музики має наша власна інтуїція. Якщо мелодія, яка в
інших викликає покращення настрою, у вас забирає
сили, то краще її не слухати, а знайти собі мелодію
до душі. Гучність – важливий фактор, від якого залежить ступінь впливу музики. Голосна музика порушує ритм серцебиття, зумовлює появу блідості,
роздратованості і може призвести до серйозних психічних розладів, викликає підсвідоме відчуття тривоги, знижує працездатність (на розумові вправи іде
на двадцять відсотків більше часу). Помірна музика,
навпаки, надає відчуття спокою, впевненості, допомагає сконцентрувати увагу, налаштовує на роботу
[9, с. 224; 11].
Зростання популярності використання музичного
впливу спричинило необхідність розробки академічної програми підготовки професійних музикотерапевтів. Як навчальна дисципліна музикотерапія вперше
з’явилася у 1918 році в Колумбійському університеті.
У 1975 році в Лондоні було засновано Центр музичної терапії. Сфера застосування музикотерапії у Великобританії, Австрії, Німеччині, Франції, Японії,
Новій Зеландії, країнах Південної Америки постійно
розширюється. Загалом за кордоном більше ста університетів і коледжів пропонують курси, після закінчення яких студенти отримують ступінь бакалавра
або магістра [5; 10, с. 295]. Лікувальні можливості
музики покладені в основу діяльності Інститутів музичної терапії у п’ятнадцяти країнах, зокрема Англії,
Франції, Німеччині, Австрії, США та ін. [11].
Упродовж останніх років в Україні накопичено
певний досвід застосування музикотерапії в медицині,
психіатрії та особливо в педагогіці, яка, на жаль, ще
не до кінця усвідомила значення музики як одного з
найбільш доступних та ефективних факторів формування особистості. Досить актуальною для української
педагогічної школи є профілактика стресів і неврозів,
нормалізація душевного стану людини за допомогою
музики, естетизація та гармонізація освітнього процесу. Зауважимо, що поєднання педагогічних методів
із керованим музичним впливом дозволить відродити
духовне й фізичне здоров’я суспільства за умов найменших фінансових затрат [9, с. 224; 11].
Проходять апробацію певні форми й методи підготовки педагогів до використання музикотерапії у професійній діяльності.
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Так, у Полтавському державному педагогічному
університеті імені В. Короленка майбутні соціальні
педагоги, педагоги-дефектологи та вихователі закладів дошкільної освіти вивчають музикотерапію як
окремий розділ спецкурсів «Психолого-педагогічна
терапія» та «Естетотерапія». Змінено концепцію підготовки майбутніх педагогів-музикантів у Національній музичній академії України ім. П. Чайковського,
Запорізькому національному університеті, Мукачівському державному університеті, Національному
педагогічному університеті ім. М. Драгоманова, де
музикотерапія вивчається як окрема навчальна дисципліна. Проводяться науково-практичні конференції та навчально-методичні семінари з музикотерапії
в Запоріжжі, Києві, Львові та Івано-Франківську. Як
лікувальний метод музикотерапію застосовують в Інституті нетрадиційної медицини, Центрі реабілітації
ім. О. Богомольця та в приватних клініках.
Ліцензію на проведення музично-терапевтичних
сеансів із дітьми першим в Україні отримав у 2003
році Стефан Недериця ‒ диригент, письменник, викладач. Ним презентовано серію аудіодисків класичної музики зі звуками природи для розвитку уяви,
пам’яті, мислення [10, с. 297].
Без перебільшення можна стверджувати, що нагальною потребою сьогодення є звернення до практичної музикотерапії й повного використання її
творчого потенціалу [4]. Особливо це стосується студентів закладів вищої освіти загалом і педагогічного
коледжу зокрема. Адже професія вчителя початкових
класів пов’язана з високою моральною відповідальністю та щоденним нервовим напруженням. Студенти фактично не володіють способами усунення нервово-психічної напруги і стомлення. Надати істотну
допомогу в таких випадках може ознайомлення майбутніх педагогів із музико-терапевтичними практиками ще під час навчання в коледжі чи університеті.
Спочатку варто озброїти майбутніх учителів теоретичними знаннями, зокрема про форми музикотерапії (активну і пасивну), які розрізняють залежно
від активності слухачів, рівня їх участі в музичному
процесі і поставлених завдань. Активна музикотерапія досягається через власну музичну діяльність педагога та учнів (студентів), через відтворення музичного художнього образу, фантазування слухачів після
його сприйняття, спільну імпровізацію мелодії за допомогою людського голосу та музичних інструментів. Одним із варіантів може бути хорове виконання
твору, що створить атмосферу довіри між учнями
(студентами). Пасивна (рецептивна) музикотерапія
передбачає процес пасивного сприйняття (прослуховування) творів музичного мистецтва і може широко використовуватися педагогами незалежно від
наявності спеціальної музичної освіти. Тому саме
рецептивні форми організації навчальної діяльності
вчителя стають найбільш актуальними технологіями
використання музикотерапії для сучасної освіти [11].
Власний багаторічний досвід викладання математики у Волинському коледжі культури і мистецтв
імені І. Стравінського (ВДУКІМ) дозволив зробити
висновок, що музика допомагає студентам емоційно
налаштуватися на роботу і позитивно впливає на їх
загальну успішність. Підтвердженням цього факту є
дані досліджень британських учених: математика активізує ті ж ділянки мозку, що й музика. Доведено,

що діти, які займаються музикою, краще засвоюють
математику, зокрема геометрію. Сканування мозку
засвідчує: при вивченні теми «Дроби» в музикантів
сильніше, ніж у людей без музичної підготовки активізується та частина мозку, яка задіяна в абстрактному мисленні. Це відбувається тому, що навчання
музики пов’язане з розумінням, запам’ятовуванням,
читанням нотних текстів, які складаються переважно
із символів. Навички, сформовані таким способом,
полегшують засвоєння математичної символіки. Сучасні дослідження вказують на те, що будь-які дії,
приклади, розповіді під музичний супровід залишаються у пам’яті набагато довше.
Упродовж освітньої діяльності у ВДУКІМ нами
вивчалися можливості та перспективи застосування
музикотерапії в освітньому процесі вищої школи. Зі
зміною місця роботи на ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського»
роботу над дослідженням проблеми музичного впливу на особистість було продовжено. Зокрема, проведено анкетування студентів коледжу спеціальності
«Початкова освіта» щодо їх музичних вподобань та
ролі музики в навчанні. Майбутні вчителі початкових класів визнали бадьору музику (72 % опитаних)
найбільш ефективною для стимулювання критичного
мислення, генерування творчих ідей. За жанром більшість опитаних (59 %) віддають перевагу поп-музиці.
За результатами анкетування з’ясовано, що студенти
позитивно ставляться до використання музики в навчальному процесі. Цільова група дослідження – першокурсники, значна частина яких під час адаптації
до навчання в коледжі відчуває страх, невпевненість
у власних силах, має занижену самооцінку. Усе це
може негативно вплинути на успішність і призвести
до втрати інтересу до навчання.
Підготовку майбутніх учителів початкових класів до викладання було побудовано в такий спосіб,
щоб студенти мали можливість відчути сприятливий
вплив музики на власний емоційний та фізичний
стан. На заняттях нами було впроваджено хвилини
музичного відпочинку. Музика допомагала студентам
відновити душевний спокій, створювала необхідні
умови для ефективного здобуття знань, сприяла збереженню їх здоров’я. Фонова музика, яка використовувалася під час написання самостійних і контрольних робіт, активізувала розумову діяльність і творчу
активність, зумовлювала зменшення кількості помилок і підвищення якості знань.
Висновки. За кордоном музика активно використовується в лікарнях, реабілітаційних центрах,
дитячих садках, школах, промисловості та сільському господарстві. При цьому в Україні музикотерапія
лише починає входити до соціального простору після
столітнього поширення у світі. Зокрема впродовж останнього десятиріччя викристалізувалася ідея використання музикотерапії в національній освіті та були
зроблені перші кроки в цьому напрямі. Зважаючи на
означене вище, нами встановлено, що музикотерапія
є не лише важливим ресурсом збереження та відновлення здоров’я людини, але й одним із важливих чинників формування особистості.
Перспективи подальших наукових досліджень
вбачаємо у вивченні проблеми попередження синдрому професійного вигорання педагогів засобами
музикотерапії.
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ДИТЯЧА ФОРТЕПІАННА МУЗИКА
НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ
У статті висвітлено питання про зародження
дитячої фортепіанної музики та її представників
на теренах України. Представлено періодизацію та
аналіз творчої спадщини окремих композиторів. З’ясовано, якою саме музикою виховували та прищеплювали в дітей любов до народної культури. Систематизовано та узагальнено відомості щодо створених
збірок, окремих циклів фортепіанних п’єс для дітей,
написаних відомими українськими композиторами.
Ключові слова: дитяча фортепіанна музика, цикли, п’єси, фортепіанні збірки, українські композитори.
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В статье освещены вопросы о зарождении детской фортепианной музыки и ее представителей на
территории Украины. Представлена периодизация и
анализ творческого наследия отдельных композиторов.
Выяснено, какой именно музыкой воспитывали и прививали у детей любовь к народной культуре. Систематизированы и обобщены сведения о созданных сборниках,
отдельных циклах фортепианных пьес для детей, написанных известными украинскими композиторами.
Ключевые слова: детская фортепианная музыка, циклы, пьесы, фортепианные сборники, украинские композиторы.
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The article covers the issue of the birth of children’s
piano music by its representatives. Periodization and
analysis of the creative heritage of individual composers
were made, changes in the artistic content were investigated, and what they caused in children’s piano music.
Finding out what kind of music brought up and instilled
a love of folk culture and why it was so important. Systematized and summarized information about the created
collections, individual cycles of piano pieces for children
of Ukrainian composers and contemporary artists. The
influence of music on children and peculiarities of child
psychology are investigated.
The independence and humanity of the musical
images of the piano works of Ukrainian contemporary
authors is explained by the intonational unity with the
folk music, which is the embodiment of the national spirit,
psychological essence, unique personality of the national
character. Even in the lightest pieces intended for the
youngest listeners, you can see interesting examples of
artistic processing of folk tunes. Handling playful songs
and dance music introduces children to such folk traits as
cheerfulness, humor, ingenuity. The interest in folk song
will be enhanced by revealing the richness of its content,
since children are simply obliged to know their native
music and teachers need to actively instill a love for it.
In the 19th – 20th centuries, the first contribution to
the birth of children’s piano music was made by the following composers: M. Lysenko, J. Stepovy, S. Ludkevich,
L. Revutsky. V. Kosenko continued to develop this direction. F. Barvinsky, N. Nizhankivsky, L. Dychko, M. Skoryk
and L. Kolodub. 21st Century Children’s Heritage is filled
with the colorful and creative work of many young composers. The national-educational potential of these works,
the development of basic performing skills, the formation
of independence of musical thinking on the material of folk
song is an important basis for their replenishment of the
modern pedagogical repertoire of Ukraine.
Key words: children’s piano music, cycles, plays, piano pieces, Ukrainian composers.
Постановка проблеми. В українському музичному мистецтві досі немає досить глибокого аналітичного дослідження творчого спадку українських
композиторів у галузі дитячої фортепіанної музики.
Зокрема, не з’ясовані основні риси художнього змісту такої музики, її типізація, не визначені ознаки національної музичної мови та характерність образного
змісту тощо.
Актуальність проблематики становить значна
кількість невирішених проблем, що потребують уточнення періодизації дитячої фортепіанної музики України, без якої неможливо усвідомити шляхи її розвитку
та виявити орієнтири на різних етапах; також недослідженим залишається внесок видатних українських
композиторів у становлення дитячої музики як засобу
формування особистості. Зважаючи на це, мета статті
– дослідити розвиток дитячої фортепіанної музики у
творчості видатних українських композиторів.
Аналіз наукових досліджень та публікацій. У
творчій діяльності українських композиторів важливе місце посідають інструментальні твори для дітей,
серед яких значну частину становить дитяча фортепіанна музика. Означений напрям розглядали М. Лисенко, М. Скорик, В. Косенко, Ж. Колодуб, Л. Грабовський, І. Щербакова, М. Степаненко, Г. Сасько,
О. Костіна, В. Сильвестров, В. Бібік та Г. Гаврилець,
праці яких стали не лише продовженням успіху

К. Дебюссі, Р. Шумана, С. Прокоф’єва та П. Чайковського, а й цінним самостійним проявом у музичному
мистецтві.
Дитячі фортепіанні твори українських композиторів здебільшого використовувалися як дидактичний матеріал, що сприяв розвитку творчих здібностей учнів, які навчалися в дитячих музичних школах.
Останнім часом зріс інтерес до проблем сприйняття
музики дітьми з погляду психології (В. Драганчук)
та дослідження принципу програмності в дитячій інструментальній музиці України (О. Фрайт).
Виклад основного матеріалу. У творчості значної кількості вітчизняних композиторів можемо
знайти елементи музики для дітей, що свідчить про
їх неабияку музично-педагогічну діяльність у різноманітних видах та жанрах музики.
Особливо цінною є творча праця піаністів-педагогів у написанні музики для дітей, оскільки саме вони
якнайкраще змогли поєднати композиторський задум
із фортепіанною педагогікою та здобути вагомі досягнення у фортепіанному педагогічному репертуарі.
Друга половина ХІХ століття відзначалася розквітом музичної освіти, зокрема й фортепіанного
мистецтва. Важливий внесок у професійне становлення та розвиток фортепіанної музики для дітей
зробив композитор М. Лисенко (1842 – 1912 рр.),
написавши твори для дітей: «Коза-дереза» (1880 р.),
«Пан Коцький» (1891 р.), «Зима і Весна» (1892 р.).
У його дитячих операх втілилися естетичні погляди
композитора щодо виховання дітей на основі народного мистецтва. Традиції М. Лисенка продовжили
такі композитори, як В. Сокальський, М. Калачевський, Я. Степовий, С. Людкевич, Л. Ревуцький та ін.
Першими українськими композиторами, які
розпочали писати дитячу фортепіанну музику, були
М. Вілінський, Ф. Надененко, В. Барвінський та
Б. Яновський. Так, у 1923 р. М. Вілінський створює
«Дитячий альбом», у 1926 р. видає збірку п’єс «Бублики» Б. Яновський, а у 1925–1927 рр. низку дитячих творів випускає Ф. Надененко.
О. Олійник, досліджуючи історію зародження
та розвитку дитячої музики, пише, що у 20–30-х роках ХХ століття створюються перші дитячі музичні
школи та виникає проблема з дитячим фортепіанним
репертуаром. Задля того, щоб мати нотний матеріал
для навчання, викладачі перекладали класичні твори
Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Й. Брамса, М. Глінки та ін.
Доробки українських композиторів є кращими зразками музики для дітей ХІХ століття. У 1914 р. Я. Степовий створив цикл «Збірник українських творів для
фортепіано», що вміщував обробки народної музики
конкретно для дитячої фортепіанної музики. Цього ж
року він пише цикл «Перші кроки несміливого музиканта», що характеризується романтичними настроями, розмаїттям та програмністю творів [7, с. 5].
Створював цикли для найменших виконавців і композитор Л. Ревуцький («Три дитячі п’єси» (1929 р.)),
в яких використовував елементи народних мелодій для того, щоб музика була близькою до повсякденного життя і більш зрозумілою для сприйняття
дітьми. У 1936 р. В. Косенко пише цикл «24 дитячі п’єси», побудований за тональностями квартоквінтового кола. Автор звернувся до танців епохи
імпресіонізму, запозичивши ідею у Р. Шумана та
П. Чайковського, яким була характерна програмність,
що відображалася в образах природи («На узліссі»,
«За метеликом», «Ранком у садочку», «Дощик»).
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Означений цикл був досить оригінальним завдяки
оновленому яскравому звучанню із застосуванням
підголосків та свіжих інтонацій.
Засновниками української дитячої фортепіанної
музики є В. Косенко (Східна Україна) та В. Барвінський (Західна Україна). Останній надзвичайно захопився створенням дитячого фортепіанного репертуару, який набув високого професійного рівня не лише
в педагогіці, а й жанрі дитячої фортепіанної музики.
Усвідомлюючи нестачу вітчизняного педагогічного
репертуару, особливо з рисами національної ментальності, В. Барвінський створив чотири збірки, написані переважно на основі українського фольклору
і спрямовані на дітей різного віку: «Шість мініатюр
на українські народні теми» (1925 р.), «Українські
народні пісні для фортепіано» (для дітей середнього
віку (1929 р.)), а також 2 цикли, що вийшли друком у
1935 р.: «Колядки та щедрівки» (для старших учнів)
та «Наше сонечко грає на фортепіано» (для маленьких початківців). Цикли були створені на основі народних пісень. Таким чином, В. Барвінський ставив
собі за мету прищеплювати любов і розуміння народної музики із якомога молодшого віку [1, с. 8].
Проблема нестачі репертуару для дітей дуже турбувала В. Барвінського, самостійно він не міг із цим
впоратися, тому звернувся до інших українських композиторів із проханням писати фортепіанну музику
для дітей. Першим відгукнувся Н. Нижанківський,
створивши збірку дитячих п’єс «Фортепіанні твори
для молоді» (1935 р.). Композитор поєднав кращі досягнення української та європейської музичної культури, як наслідок – з’являється новий тип музики, в
якій фольклорні інтонації переплітаються з класичною основою. Гармонія наповнена багатьма хроматизмами та альтерованими зворотами. Автор не цитує, а перетворює ритмо-структурні, ладо-гармонічні
та інтонаційні звороти народної музики [2, с. 40].
Композитори першої половини ХХ століття брали за основу український фольклор та урізноманітнювали його в усіх можливих жанрових течіях, адже
прагнули, щоб молоде покоління вчилося на основі
рідних їм традицій, пісень та обрядів, а в майбутньому прищеплювало любов до музики своїм дітям.
У 60-х рр. своєю творчою діяльністю прославилися молоді композитори-авангардисти: М. Скорик,
Л. Грабовський, В. Сильвестрова, Є. Бібік, Л. Дичко, Є. Станкович, які захоплюються в дитячих творах
прийомами сонористики, алеоторики, незвичними
засобами музичної та стилістичної виразності. Також
у цей час спостерігається формування нових різновидів пісенно-танцювальних сюїт, циклів мініатюр,
розвиток яких багато в чому визначається інтенсивним поєднанням принципів узагальненої та програмної образності [6].
Варто зауважити, що в українському музичному
мистецтві неабияку роль відіграла творчість композитора М. Скорика. Серед значного різноманіття творів
у нього знайшлося місце і для збірки п’єс для дітей
(«З дитячого альбому» (1965 р.)), яка стала важливим
надбанням для фортепіанного педагогічного репертуару. В означеній збірці композитор уводить в український фольклор елементи джазового стилю. М. Скорик не використовує казкових героїв, різних сценок,
забав та іграшок, він чинить зовсім по-іншому, що засвідчують навіть назви творів даного репертуару, яким
характерне яскраве зображення фольклорних жанрів.
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Збірка «З дитячого альбому» відображає ідеї Б. Бартока у циклі «Мікрокосмос», які кардинально відрізняються від музики його попередників [9, с. 114].
Вона вміщує в собі п’ять мініатюр: «Простенька мелодія», «Народний танець», «Естрадна п’єса», «Лірник», «Жартівлива п’єса».
У 1981 р. для юних початківців композитор
Л. Колодуб написав 27 п’єс, які назвав «Альбом для
дітей». Він був прихильником класичної музики, тому
образи для дитячих п’єс запозичував зі збірок П. Чайковського, В. Косенка та Р. Шумана. Митець творив
у жанрі пісні та польки, при цьому робив свою музику
особливою за допомогою постукувань по кришці фортепіано або застосування гармоній та ритмів джазу.
Таким чином, його музика мала постійний рух.
В означений період до урізноманітнення дитячої
гри приєднався В. Бібік, створивши збірку «Музика
для дітей» (1983 р.). Музика була написана схематично разом із сучасною технікою педалізації, різними
авторськими позначеннями та вказівками. Праці «З
дитячого альбому», «Альбом для дітей» та «Музика
для дітей» зароджують в українській фортепіанній
музиці елементи джазу, постукування по фортепіано, авторські ремарки тощо. Для дітей усе це було
незвичним, новим та дуже цікавим, тому вони із неабияким задоволенням виконували таку музику [6].
В Україні у ХХ – ХХІ столітті дитяча фортепіанна
музика стає самостійною, розвиненою та досить різноманітною галуззю мистецтва. Зокрема, композитор
О. Білаш створює фортепіанний цикл «Тетянчин альбом» (2000 р.), що складається з 11 мініатюр, причому
мелодизм композитора відчувається в кожному творі. Натомість у 2004 р. Г. Сасько пише фортепіанний
цикл «Мозаїка», який вміщує 18 творів різних жанрів
та стильових напрямів. Фактура циклу, що характеризувалася імітаційними звуками природи та етнічними
назвами творів, була зображальною [10, с. 10].
Музика для дітей є дуже відповідальною, клопіткою і психологічно виваженою сферою мистецтва.
Вона має виховувати не лише духовно, а й естетично,
сприяти формуванню здатності дитини сприймати
навколишній світ, знаходити різнобарв’я та чути красу звуків.
Для того, аби писати музику для дітей, композитору необхідно усвідомити, що вона дасть дитині і чи
їй це дійсно потрібно. Адже він відповідає за створене, до того ж не всім вдається знайти правильний
підхід у музичній мові [4]. Діти щиро реагують на
музику, їхні емоції справжні, нефальшиві. Як стверджував Д. Кабалевський: «Діти здатні сприймати,
запам’ятовувати та відтворювати досить складну музику, якщо ця музика яскрава, образна і природна у
своєму розвиткові. Якщо ж немає в ній яскравості,
образності й природності, навіть найпростішу музику діти ніколи не сприймуть і не запам’ятають, бо
вона не зворушить їхніх сердець, не вплине на їхню
свідомість» [3, с. 8]. Музика для дітей відображає духовний стан композитора, його ставлення до дітей,
емоційний стан та почуття.
Висновки. Отже, зважаючи на означене вище,
можемо стверджувати, що впродовж декількох століть у розвиткові та написанні дитячої фортепіанної
музики відбулося чимало змін. Музична мова значно
розширила межі усталених норм, як наслідок – вплив
народної музики, багата уява, неординарне мислення та брак різножанрової музики відобразилися
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на оновленому стилі та видозміні інтонаційної й тематичної сфери образів. Засоби музичної виразності постійно урізноманітнюються та розвиваються, що робить
звучання особливим і ні на що не схожим. Таким чином,
українські композитори впевнено вносять елементи сучасної музики в дитячу фортепіанну літературу.
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МУЗИЧНА ОРНАМЕНТИКА
ТА ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ВИКОНАВСЬКОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ СТУДЕНТІВ КЛАСУ БАЯНА
У статті розглянуто специфічні особливості
виконання музичної орнаментики на баяні, зокрема
проаналізовано особливості виконавської орнаментики з урахуванням музики різних жанрів, епох, стилів, а також окреслено виконавську інтерпретацію
мелізмів на баяні.
Ключові слова: орнаментація, прикраса, мелізми, трель, форшлаг, мордент, групето.
В статье рассмотрены специфические особенности исполнения музыкальной орнаментики на баяне, в частности проанализированы особенности
исполнительской орнаментики с учетом музыки разных жанров, эпох, стилей, а также описана исполнительская интерпретация мелизмов на баяне.
© Димченко С., Калашніков І., 2019

Ключевые слова: орнаментация, украшения, мелизмы, трель, групетто, форшлаг, мордент.
The article discusses issues that continue to further
explore various aspects of the development of bayan
music, questions of a detailed study of artistic features
and style professional works for folk instruments, which
defined in modern musicology as the starting point in the
process of professionalization and acculturation of this
field of performing arts.
On the basis of the analysis of fundamental works of
famous scientists - musicologists and music teachers, the
question is raised about the urgency of the development
of problems related to the correct implementation of
textual means of expression, in particular, melismism,
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which is an important criterion for determining the level
of musical maturity of the performer, his professional
skill, as well as his level of formation as a future teacher
of professional disciplines. As a result of the research, an
attempt was made to study and reveal the specific features
of the performance of musical ornamentation on the bayan.
Synthesis of musicological theoretical generalizations
and practical pedagogical works on performance of
musical characteristics on folk instruments is analyzed.
It is justified that melisms are not just decorations,
but also powerful means of musical expression. And if
their expressiveness is determined by the nature of the
melody and the value of the notes being marked, then the
functions of the melisms can be varied.
Key words: ornamentation, embellishment, melizm,
trill, gruppetto, grace note, mordent.
Постановка проблеми. Уміння музиканта виконувати музику, багату на текстологічні засоби виразності, правильно розшифровувати та використовувати музичні позначення є свідченням високого рівня
його музичної зрілості, професійної майстерності та
відчуття стилю.
Неабияку роль при цьому відведено мелізмам –
невеликим мелодичним прикрасам як одному із різновидів музичної орнаментики. Завдяки мелізмам
можна значно покращити звучання твору, збагатити
його новим звучанням, наповнити яскравою образністю. Специфіка мистецтва виконання мелізмів на
баяні спонукає майбутнього викладача приділяти
означеному питанню особливу увагу, використовуючи при цьому музику різних жанрів та епох.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Аналіз виконавської орнаментики з урахуванням музики
різних епох і стилів висвітлено у працях К. Баха [1],
Н. Голубовської [2], Ф. Куперена [7], В. Ландовської [8]
та ін.
Мистецтво виконання музичної орнаментики на
музичних інструментах, зокрема баяні, представлено
в наукових дослідженнях М. Давидова [3], Ф. Ліпса [9],
В. Семенова [10], А. Семешка [11] та ін.
Мета статті – охарактеризувати специфічні особливості виконання музичної орнаментики, зокрема
мелізмів, на баяні.
Виклад основного матеріалу. Яку роль відіграє
музична орнаментика в музиці? Ось як про це роздумує К. Бах: «Ніхто не сумнівається у необхідності мелодичних прикрас. Вони, насправді, – незамінні, адже
пов’язують і оживляють ноти, надають їм особливої
сили та ваги, роблять їх привабливими, допомагають
прояснити зміст п’єси. Завдяки їм можна покращити
доволі посередній твір і навпаки – найкраща тема без
них буде здаватися невиразною та безглуздою…» [1].
Бажання музикантів прикрасити мелодію додатковими звуками існувало давно. Поява мелодичних прикрас передусім пов’язана із мистецтвом імпровізації. Тривалий час музикантами вони ніде не
фіксувалися, тобто не записувалися, оскільки сфери
композиторства та виконавства чітко не розмежовувалися між собою: виконавці були композиторами, а
композитори – виконавцями, саме вони на власний
розсуд застосовували різні мелодичні доповнення –
прикраси, які робили музику більш безпосередньою,
яскравішою, сповненою індивідуальності.
Прикраси в музиці зазвичай використовувалися у
двох випадках: для «зв’язку» та для «блиску». Перші
поєднували далеко розташовані між собою мелодичні ноти, заповнювали порожнечу довгих тривалостей
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та продовжували їх звучання; другі – пожвавлювали
мелодичну тканину твору, загострювали увагу на конкретній ноті, підкреслюючи завдяки цьому її значення.
Спочатку ці прикраси називали манерами
(від нім. мanieren), пізніше в музичному мистецтві
з’явився спеціальний термін, яким їх почали характеризувати, – орнаментика.
Орнаментика (від лат. оrnamentum – прикраса)
– це мелодичні звороти зі звуків невеликої тривалості,
що прикрашають основний мелодичний малюнок, а
також посилюють його експресивність, дають виконавцям додаткову можливість продемонструвати свою
майстерність; розширюють масштаби твору, ускладнюють інтонаційно-ритмічний зміст мелодії. Звуки
орнаментики, як правило, більш короткі, ніж основні
звуки мелодії, завдяки чому вони пожвавлюють мелодичний рух, динамізують музичний розвиток.
У музичній практиці побутують два види орнаментики: обов’язкова орнаментика (групето, мордент, форшлаг, трель та ін.), позначена в нотах; імпровізаційна орнаментика (колоратура, дулади, трелі
та ін.), яку виконавець обирає на власний розсуд.
До орнаментики належать: пасажі, тиради, мелізми, фігурації, фіоритури, колоратура, голоси та ін.
Мелізми (від грецьк. melisma – гімн, мелодія) –
це невеликі, стійкі за формою мелодійні прикраси,
які мають умовні позначки. До мелізмів відносять
форшлаг, групето, подвійний мордент, перекреслений мордент, подвійний перекреслений мордент,
трель та ін. [12; 16].
У мелізмах, як і в інших видах техніки, необхідно враховувати баянну специфіку звукоутворення і
звуковидобування. Передусім це стосується співвідношення динаміки мелодичних тонів, що утворюють
прикраси [10, с. 43].
У контексті нашого дослідження важливо встановити, яку роль у музиці відіграє все те, що стоїть
за назвами «прикрасами», «манерами», «мелізмами».
Якщо ці терміни розглядати у їх прямому значенні, то
під мелізмами у музичних творах варто розуміти не
лише щось «ошатне», що використовується для «блискучості» твору, аби оживити його музичне полотно,
виділити значення кожної ноти, а й те, що застосовується з метою усунення порожнеч між довгими нотами та подовження звучання останніх.
Обираючи для студентів-баяністів матеріал для
роботи з означеної тематики (статті, дослідження,
монографії тощо), можна, наприклад, запропонувати
їм скористатися «таблицею розшифрування прикрас»
(див. рис. 1), створеною свого часу Й. С. Бахом для
дев’ятирічного сина Вільгельма Фрідемана та вміщеною у «Нотній книжці», або подібною таблицею
французького композитора д’Англебера (див. рис. 2),
яка, на думку музичних критиків, стала своєрідним
зразком для таблиці Баха.
«Порівнюючи ці два історичні документи, – зауважує А. Семешко, – неважко виявити безперечний
вплив французької музики на музичні смаки Баха»
[11, с. 123]. Однак все ж слід зазначити, що виконання
прикрас композиторів епохи бароко не може базуватися виключно на власному смаку виконавця чи викладача, адже смак завжди ґрунтується на суб’єктивних відчуттях, відображає ступінь музичної освіти баяніста.
Найкращою «школою» для розшифрування мелізмів
може і повинно бути лише звернення до музичної
літератури та авторських розшифрувань композиторів, які наявні безпосередньо в нотному тексті.
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Рис. 1. Таблиця розшифрування прикрас Й. С. Баха

Рис. 2. Таблиця розшифрування прикрас Х. д’Англебера
Отже, на підставі вищесказаного можемо зазначити, що мелізми – це не просто прикраси, а ще й
потужний засіб музичної виразності.
Розглянемо деякі види мелізмів, пам’ятаючи про

те, що їх виразність визначається характером мелодії
і значенням нот, які орнаментуються. У зв’язку з цим
у сучасній нотації вони отримали постійну форму запису(див. рис. 3):

Рис. 3. Види мелізмів та приклади їх запису
Охарактеризуємо деякі із них докладніше.
Форшлаг (від нім. Vorschlag – пердудар) – коротка мелодична прикраса з одного, двох або більше звуків, що виконується перед основним звуком мелодії
або акорду [12, с. 425]. Форшлаги вживаються як для
акцентування, так і для мелодизації. Існують короткі
та довгі форшлаги. Короткий форшлаг записується
перекресленою восьмою нотою з хвостиком, виконується за рахунок основної чи попередньої ноти та
використовується переважно для акцентування; довгий – як засіб мелодизації та позначається маленькою

нотою біля основної ноти, що зменшує її тривалість
на свою величину.
Особливу роль форшлагів відзначав К. Ф. Бах:
«Вони так само удосконалюють мелодію, як і гармонію.
Усі синкопи і дисонанси можна звести до форшлага – а
що таке гармонія без цих двох елементів?» [1, с. 59].
В. Ігонін, аналізуючи процес розшифрування форшлагів у творах Й. С. Баха на баяні,
зазначає, що «відмінність короткого форшлагу від довгого полягає в тому, що змістовне
значення інтонації припадає на основну ноту.
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Форшлаг надає мелодичній опорі блискучості, гостроти, підкреслює її роль. Короткий форшлаг активізує мелодичний рух. Форшлаг повинен бути
коротким, щоб не порушувати ритмічного руху»
[5, с. 19–21].
Академік М. Давидов зі свого боку переконує:
«Недостатня сфокусованість ривка міха в потрібну метричну точку призводить до непередбаченого акцентування першого звука. Чіткість же основної долі на
баяні в таких випадках згладжується лігою. Запобігаючи небажаним зміщенням динаміки, форшлаг треба
розпочати з м’якої атаки, а основний звук – у точному
співвідношенні натискання клавіші з ривком міха».
Складну виконавську проблему становить частота ривків міха у сполученні форшлагу з основним звуком
малої тривалості. Цей навик здобувається в результаті
тривалої роботи в повільному темпі. Тобто, необхідно прагнути повної синхронності рухів пальців і міха.
Правильне співвідношення динамічних напружень у
форшлагах досягається шляхом використання агогічного акценту на основній ноті. При цьому потрібна
звукова чистота, «акустична сухість» зв’язку форшлагу з основною нотою. У форшлагах, які виконуються за рахунок тривалості основної ноти, обов’язкова
активність атаки першого звука. Недостатня увага до
характеру атаки звука призводить до механічного зміщення акценту на останню ноту мелізму. Форшлаги,
що виконуються на баяні легатисимо, звучать громіздко, ритмічно неяскраво. Для артикуляції чіткості
їх можна виконувати, застосовуючи «перлинну» техніку леджієро або глісандо» [3, с. 172–173].
Таким чином, в одних випадках форшлаг може
займати половину тривалості ноти, а в пожвавлених
пасажах – бути достатньо гострим. Якщо у форшлазі підкреслюється затримка, то цей дисонуючий тон
може бути виділеним. В інших випадках форшлаг не
варто виділяти, а підкреслювати основний тон, розташований на більш слабкій долі такту – тоді утворюється наспівна синкопа. Короткий форшлаг між
великими інтервалами повинен програватися швидко. Таким своєрідним стрибком він підкреслює атаку
головної ноти. Короткий форшлаг повинен співпадати з басом, «тоді він, завдяки раптово дисонуючому
звучанню, звучить більш гостро» [13, с. 113], однак
динамічна перевага належить головній ноті.
Відомо, що швидкість форшлагу залежить від
характеру музики. Довгий форшлаг звучить стільки,
скільки потребує його тривалість. Зокрема, існує правило: якщо прикраса стоїть перед дводольною нотою,
то забирає половину її тривалості, а якщо перед тридольною – то одну або дві третини. При цьому вона
надає й наголос, що падає на основний тон. Художній
зміст довгого форшлагу полягає в тому, що розв’язку
слід грати тихіше.
Цікавий підхід до розкриття суті трелі ми знаходимо в монографії М. Давидова «Теоретичні основи
формування виконавської майстерності баяніста» [3],
де автор зазначає: «Трель являє собою елемент рухливості пальців. Відомо, що сила звучання трелі на
баяні не залежить від сили удару пальців. Швидкість
і рівність трелі визначається ритмічною упорядкованістю економних рухів, що успішно формується
при постійному, безперервному контакті із поверхнею клавіатури. Дрібна м’язова вібрація повинна
давати густу трель без утоми руки. При тривалій
трелі необхідно слідкувати за свободою апарату.
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Не виключене використання й допоміжних, обертових рухів кисті, інколи навіть передпліччя.
На трелі виконавець тренується в максимальній
наближеності руки до клавіатури, у свободі та економності швидких рухів, що складають основу рухливості пальців. Після настроювання руки на трелі
легко перейти до швидкого руху в гамі, поширюючи
відчуття трелі на поступеневий потік звуків.
Швидка і зв’язна трель виконується звичайно
2, 4-м пальцями від першого на третій ряд; 2, 3-м
пальцями від першого на другий ряд; 3, 4-м пальцями від другого на третій ряд. Для посилення чіткості
трелі інколи можна робити підміну пальців (3, 2-й) у
першому ряду, зберігаючи 4-й палець на другому або
4-й – на третьому ряду.
Із метою вдосконалення трелі можна застосувати
гру непарних ритмічних груп тріолей або квінтолей.
Періодичне перенесення опори доцільне при цьому
як засіб підвищення точності удару кожного пальця,
реактивності м’язових імпульсів та ритмічності рухів. Для вироблення рівності трелі можна використати ваговий спосіб гри, а також названі нами вище
прийоми рухів (перлинна техніка, леджієро, мелодійна гра, стакато). У швидкому темпі трель на баяні
найчастіше виконується легким рухом пальців при
використанні коротких м’язів» [3, с. 172–173].
Цікавою для нашого дослідження є праця Н. Кашкадамової «Мистецтво виконання музики на клавішно-струнних інструментах», де, зокрема, зазначається, що в кожному окремому випадку довжина трелі
повинна бути вирішена, зважаючи на конкретні умови, адже ніхто не буде виконувати її, дотримуючись
арифметично точного ритму. Насамперед слід ураховувати зміст, задум, почуття мелодичної фрази, контекст твору [6, с. 194].
Групето (від італ. gruppetto – маленька група) –
мелодична прикраса з групи мелізмів, що об’єднує
4 – 5 звуків і зображується в нотації спеціальним
значком ~ виставленим над однією або двома різними
нотами, що створює передумови для різних варіантів
розшифрування [16, с. 58]. Використовується зазвичай як елемент для зв’язування звуків та активізації
мелодичного руху (переважно в затакті).
Існують різні способи виконання групето: над нотою, поміж нотами, після нот із крапкою, знизу ноти.
Виконуючи групето, слід пам’ятати, що означена фігура визначає тон, до якого спрямована. Такий тон
завжди розташований на відносно сильній долі такту.
У пунктирному ритмі групето зупиняється на основній ноті, аби запобігти наданню непотрібної енергії
ноті, що проходить на найслабшій долі такту. Групето над нотою починається з наступної більш високої
ноти і виконується на сильній долі такту. Така фігура складатиметься із трьох нот. Групето із чотирьох
нот утворюється у тому випадку, якщо основна нота
є ланкою мелодичної лінії. Залежно від характеру музики групето поміж нотами може починатися раніше
або пізніше. У повільному темпі групето виконується
переважно дещо пізніше половини тривалості першої ноти, а в пожвавленому – шляхом оспівування
основного тону сусідніми. Виконання групето після
ноти з крапкою залежить від характеру музики, тому
воно не завжди складається із чотирьох нот однакової
тривалості.
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Ф. Ліпс у своєму посібнику «Мистецтво гри на
баяні» у зв’язку з цим пише: «Тривалість звучання на
баяні, якщо її невміло використовувати, може негативно відобразитися на логічності розгортання мелодичної лінії, що нерідко спостерігається у виконанні
групето учнями» [9, с. 78].
Мордент (від італ. ordent – кусючий, гострий) –
музична прикраса, в якій між повтореним основним
звуком береться верхній або нижній допоміжний
звук. Існують прості та подвійні морденти, які нагадують коротку трель. Кожен із них може бути прямим
або зворотним [16, с. 161].
Морденти, подібно до коротких форшлагів, – це
спосіб підкреслити основний тон, його акцентування.
Виконується він за рахунок головного часу, проте у
випадку, коли перед нотою із мордентом розташована
нота, довша за тривалістю, і якщо цього вимагає характер мелодичної лінії, мордент прозвучить краще,
якщо його виконати перед нотою, яку він прикрашає.
Однак варто уникати співпадіння ритму мордента із
ритмом іншого голосу, адже він позбавить його забарвлення. Добре звучання мордента спостерігається
тоді, коли його виконувати швидко, роблячи акцент
на першій ноті, та закінчити до появи наступної восьмої у верхньому голосі.
Ф. Ліпс упри цьому наголошує: «До виконання прикрас в оригінальних творах для баяна слід відноситися так само уважно, як і до арсеналу орнаментації, що
міститься у творах старовинних майстрів» [9, с. 80].
Так, про правила виконання прикрас не слід забувати
у «Концертній сюїті» М. Чайкіна, написаній у традиціях старовинних зразків цього жанру. Лише за таких
умов музика збереже притаманний їй характер. У середній частині цього твору – «Сарабанді» – форшлаги прозвучать стильно, якщо виконати їх за рахунок
головної долі. А от у «Думці» Г. Шендерьова слід
уникати співпадіння ритму мелодії й акомпанементу,
тоді як у «Ліричному вальсі» М. Чайкіна часто порушується сама суть праллера. Ознаки стилізації старовинної музики знаходимо також у першій частині
«Концертного триптиху» Катті, де серед інших наявне застосування форшлагів.
Щодо сучасних композиторів, то вони зазвичай
виписують прикраси в тексті, докладно розшифровуючи їх при розписуванні. Наприклад, виписані трелі
трапляються у таких творах, як: «Весела хвилинка»
В. Магіденка (праллер); третій частині «Сюїти» О. Холмінова (групето); третій частині «Концертної сюїти»
М. Чайкіна (довгий форшлаг) та ін. [3, с. 109–111].
Висновки. Таким чином, нами було проаналізовано найбільш розповсюджені способи виконання прикрас, з якими стикаються студенти-баяністи
кафедри народних інструментів, майбутні викладачі
фахових дисциплін під час вивчення предметів «Основний музичний інструмент», «Методика викладання гри на музичних інструментах», «Методика роботи над педагогічним репертуаром».
Зазначимо, що завдяки орнаментиці, зокрема мелізмам, можна краще передати стиль та епоху музичного твору, збагатити художній зміст та наповнити
його яскравою образністю, що є частиною важливих
та обов’язкових знань і вмінь майбутнього викладача
фахових дисциплін.
Крім того, студентам необхідно пам’ятати, що на
практиці вони можуть стикатися з певними змінами у
розшифровуванні тих чи інших прикрас, однак це не

варто перетворювати на догму. У будь-якому випадку
прикраси слід виконувати таким чином, щоб вони
звучали і поєднувались з іншими звуками природно,
плавно та вільно.
Насамкінець хочемо навести слова Р. Вагнера, які,
впевнені, стануть дороговказом для молодих музикантів: «Діти мої, звертайте увагу на маленькі ноти –
великі підуть самі по собі».
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
У статті розкрито особливості формування естетичної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Окреслено сутність поняття
«естетична компетентність особистості». Основну
увагу акцентовано на використанні певних освітніх форм, що сприяють   формуванню естетичної
компетентності майбутніх учителів образотворчого
мистецтва на сучасному етапі. Представлено структуру спецкурсу «Естетична компетентність особистості: шляхи формування», основні методи навчання, що використовуються у процесі його викладання.
Ключові слова: естетична компетентність особистості, майбутні педагоги, образотворче мистецтво, спецкурс.
В статье раскрыты особенности формирования эстетической компетентности будущих учителей изобразительного искусства. Определена
сущность понятия «эстетическая компетентность
личности». Основное внимание акцентировано на
использовании определенных образовательных форм,
способствующих развитию надлежащего уровня
формирования эстетической компетентности будущих учителей изобразительного искусства на современном этапе. Представлена структура спецкурса
«Эстетическая компетентность личности: пути
формирования», основные методы обучения, используемые в процессе его обучения.
Ключевые слова: эстетическая компетентность личности, будущие педагоги, изобразительное
искусство, спецкурс.
The peculiarities of formation of aesthetic competence of future teachers of fine arts are revealed in the
article. The essence of the concept of «aesthetic competence of personality» is outlined. The main focus is
on the use of certain educational forms that contribute
to the formation of aesthetic competence of future teachers of fine arts at the present stage. The structure of
the special course «Aesthetic competence of the personality: ways of Formation», the main teaching methods
used in its teaching are presented. It is emphasized that
the creation of a special scientific organized society is
one of the conditions for effective education. The content
and meaning of teaching methods for formation of aesthetic competence of future teachers of fine arts, such as:
aquarium method, associative transfer, comparison and
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association, aesthetic situation, self-characterization,
individual programs of personal growth, research folio, projective drawing, projective graphic are revealed,
songwriting, reflection, poetry, and more. The stages of
personality self-education (procedural-situational, qualitative-situational, qualitatively-static, qualitatively-dynamic, qualitatively-promising stage) have been determined. Emphasis is placed on the importance of using
forms of out-of-class work with students, such as creative
field trips and artistic trips to view art programs, organized to form aesthetic needs, feelings, tastes, views and
beliefs of future artists, the ability to perceive and appreciate the outside world harmony. Their influence on development of aesthetic skills and enrichment of creative
experience is characterized. The content and meaning of
seminars-debates, seminars-quizzes, seminars-compositions and more are revealed.
Key words: personality aesthetic competence, future
educators, fine arts, special course.
Постановка проблеми. У зв’язку із сучасними
глобалізаційними, міграційними та інтеграційними
процесами у суспільстві значно зросли вимоги до
особистісних якостей майбутніх педагогів, зокрема й
образотворчого мистецтва. Зважаючи на це, сучасний
вчитель образотворчого мистецтва повинен не лише
володіти ґрунтовними професійними знаннями, а й
сформованою естетичною компетентністю, що полягає у здатності особистості виявляти естетичне ставлення до світу загалом та мистецтва зокрема, бути
наділеним творчими здібностями, художньо-образним, асоціативним та критичним мисленням, здатністю продукувати нові креативні ідеї.
Процес формування естетичної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва
у позааудиторній діяльності закладу вищої освіти
включає подальше самопізнання, самоусвідомлення, розвиток у них естетичних умінь та навичок.
Однією з умов ефективного виховання є створення
особливого наукового організованого соціуму, який
відрізняється від звичайного середовища більш ґрунтовними за змістом та інтенсивністю характеристиками спільної діяльності та спілкування, емоційно
й інтелектуально насиченою атмосферою співпраці
й творення. Колектив викладачів при цьому виступає не в декларативній формі групи «колег-однодумців», а передусім у формі «колективу творців»,
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що діє відповідно до організованого порядку, ритуалів, прийнятих у певному середовищі. Саме тому в
умовах, що склалися, ключовим завданням є визначення особливостей формування естетичної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва. [1, c. 26–27].
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Проблема формування естетичної культури особистості
була предметом наукового розгляду багатьох науковців. Зокрема, методику формування певних компонентів фахової компетентності майбутнього вчителя мистецьких дисциплін у свої працях розглядали
М. Лещенко, Л. Масол, Г. Падалка, О. Ростовський,
О. Рудницька, О. Щолокова та ін. Вивченню фахових компетентностей учителів мистецьких дисциплін присвячено дослідження Л. Масола, Г. Падалки,
О. Ростовського, Г. Сотської, О. Рудницької, О. Щолокової та ін.
Мета статті – на прикладі спецкурсу «Естетична компетентність особистості: шляхи формування»
охарактеризувати особливості формування естетичної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва.
Виклад основного матеріалу. Серед форм роботи,
що сприяли подальшому розширенню знань майбутніх
фахівців про естетичну компетентність, розвитку в них
естетичних почуттів, умінь, навичок, особлива роль
була відведена вивченню спецкурсу «Естетична компетентність особистості: шляхи формування». Структура занять передбачала викладення теоретичного матеріалу у поєднанні із практичними вправами, іграми,
елементами тренінгу, дискусіями, аналізом ситуацій,
методиками вивчення майбутніми вчителями образотворчого мистецтва своїх особистісних якостей. У ході
занять застосовувалися такі техніки самопізнання, як
аналіз, зворотний зв’язок, рефлексія.
Так, тема спецкурсу «Сутність, структура, особливості формування естетичної компетентності
особистості» розкривалася завдяки лекції-пресконференції. На нашу думку, дану форму подачі матеріалу
найбільш доцільно використовувати у двох основних
методичних варіантах, оскільки на вивчення вищеозначеної теми передбачається дві години лекційних
занять. Проведення першого заняття передбачає постановку запитань не у форматі «студент – студенти»,
а викладачам, які присутні на лекції, що зумовлюється
специфікою заявленої теми. При цьому до роботи залучаються викладачі образотворчого мистецтва, філософії, психології, які ведуть зі студентами дискусії у
контексті педагогічного, філософського та психологічного аспектів означеного процесу.
Незважаючи на організаційну складність проведення лекції-пресконференції, що полягає у залученні до роботи одночасно значної кількості викладачів,
така форма роботи оправдовує себе і дає змогу суттєво розширити уявлення майбутніх учителів образотворчого мистецтва про кожен із аспектів естетичної
компетентності особистості. Крім того, проведення
заняття у такій незвичайній формі сприяє підвищенню уваги студентів та залученню їх до плідної дискусії із окресленої проблематики.
Друге заняття має на меті безпосередньо підготувати студентів-художників з означеної теми. Цей
підхід вимагає від майбутніх учителів додаткового
осмислення проблеми, глибокого занурення в її сутність та розуміння важливості розвитку естетичної
компетентності особистості.

У процесі викладання спецкурсу застосовувалися такі методи навчання, що спонукатимуть студентів-художників до формування практичного й
образного мислення, зокрема й у контексті розуміння потреби в розвитку естетичних смаків, умінь і
навичок. У даному випадку достатньо виправданим
є застосування при вивченні спецкурсу методу «акваріум». З цією метою студентів можна поділити на
мікрогрупи, перед кожною з яких поставити творче
завдання естетичного характеру. Такі методики спонукатимуть їх не лише до визначення пропозиції у
зазначеному контексті, а й до дискусії, що також важливо при вивченні спецкурсу.
Формуванню естетичної компетентності слугує
метод «асоціативного перенесення», що побудований
на перенесенні специфічної мови одного виду мистецтва на інший за допомогою асоціацій суб’єкта. Під
час такого перенесення зазвичай використовуються
різні види асоціацій в умовах інтеграції мистецтва на
основі сприйняття змісту, форми, виразних засобів
певного твору мистецтва. Означений метод передбачає використання, наприклад, таких прийомів: створення ілюстрації до поезії; написання поезії під музику; переклад на вербальну мову пантомімічної дії;
асоціативно-поняттєвий переклад (розгляд поняття з
погляду різних видів мистецтва) тощо.
Застосування методу «порівнянь і асоціацій» може
мати декілька варіантів реалізації. Так, студентам можна запропонувати «домислити» сюжет художнього твору, використовуючи власний життєвий чи естетичний
досвід; із запропонованих фрагментів (музичних уривків, репродукцій картин, поетичних рядків тощо) обрати схожі за ідеєю, змістом, тобто порівняти їх і покласифікувати; самостійно сформувати асоціативний ряд,
наприклад, до прослуханого музичного фрагмента підібрати такі приклади різних видів мистецтва, життєвих
подій, явищ навколишнього світу та ін., які б перегукувалися із ним за своєю ідеєю, емоційним змістом. Метод порівнянь і асоціацій дозволяє розвинути в студентів інтерес до пошукової роботи, фантазію, допомагає
ґрунтовніше перейнятися ідеями автора, за зовнішньою
формою розкрити зміст, формувати естетичне ставлення до світу, естетичні смаки і судження.
Метод створення «естетичної ситуації» покликаний розвинути в майбутніх педагогів емоційне
сприйняття, набути досвіду естетичного оцінювання
навколишньої дійсності. Використання нами в процесі
освоєння спецкурсу поєднання різних видів мистецтв
дозволило студентам глибше усвідомити художньоестетичний образ, осмислити його зміст, поміркувати
над власними переживаннями. Одночасне звучання
класичної музики, демонстрація художніх полотен,
фотоетюдів, читання уривків із поезії, поєднаних
образно-емоційним, ідейним змістом, створюють
своєрідну естетичну атмосферу, що переносить усіх
присутніх у світ прекрасного й неповторного. Саме
завдяки цьому досягається поєднання усвідомленого
й емоційного у людських переживаннях.
Неабияку роль серед низки методів формування естетичної компетентності відіграє складання
майбутніми вчителями образотворчого мистецтва
самохарактеристик, індивідуальних програм особистісного зростання, які покликані допомогти їм в
оволодінні навичками самоусвідомлення й самопізнання, що виявляється в здатності юнаків і дівчат
реально оцінювати свої здібності й особливості,
визначати напрями саморозвитку й самовдосконалення на шляху до естетичного зростання.
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У процесі організації виховної роботи із майбутніми вчителями образотворчого мистецтва ми враховували схарактеризовані І. Бехом етапи самовиховання особистості:
а) процесуально-ситуативний – з’ясування відсутності зв’язку між учинками та якостями особистості;
б) якісно-ситуативний – встановлення зв’язку
між учинками та якостями особистості, тобто здійснення/нездійснення ототожнення вчинку щодо наявності/відсутності відповідної якості;
в) якісно-статичний – виявлення руйнування прямолінійних зв’язків між учинками та якостями з одночасним недостатнім усвідомленням нових діалектичних зв’язків між ними;
г) якісно-динамічний – виявлення усвідомлення
діалектичного зв’язку між якостями особистості та її
вчинками;
ґ) якісно-перспективний – поцінування особистістю себе не лише з урахуванням уже сформованих
якостей, а й потенційних можливостей їх розвитку з
метою самовиховання як особливої якості особистості [2, c. 134].
Таким чином, саме від педагога залежить успішність проходження студентами всіх вищепредставлених етапів.
Зважаючи на вищевикладене, ефективним є застосування методу дослідницького портфоліо. Означений
метод сприяє формуванню в майбутніх художників
уміння працювати (відбирати, аналізувати, систематизувати) з різними джерелами інформації з певної
теми. Джерелами інформації при цьому виступають:
навчальна, наукова, довідкова і художня література;
матеріали ЗМІ; статистичні матеріали; аудіо- та інтернет-джерела; результати власних досліджень студентів
тощо. Портфоліо виконується у вигляді електронної
презентації, що доповнюється друкованим варіантом
розширеного змісту. Робота із портфоліо потребує дотримання певних вимог, серед яких: а) обґрунтування
актуальності теми; б) включення матеріалу до відповідних рубрик (наприклад, «Словничок основних
понять», «Аргументи і факти», «Мої відкриття»,
«Статистика», «Роздуми»); в) співвідношення теоретико-методичного матеріалу з результатами досліджень;
г) включення до презентації ілюстративного матеріалу (анімації, малюнків, фотографій та ін.) із метою
оформлення текстового змісту слайдів (їх кількість
зазвичай повинна складати від 20 до 30).
Як ми уже зазначали раніше, естетична компетентність особистості виявляється в її здатності до
емоційної саморегуляції. Результати констатувального етапу експерименту засвідчили, що майбутнім
художникам бракує таких умінь і навичок, а як наслідок – до спецкурсу було включено такі види робіт,
як елементи тренінгу з розвитку вмінь саморегуляції
емоцій, розігрування етюдів. У процесі розігрування реальних життєвих ситуацій, виконання вправ
(наприклад, «Гнів», «Зустріч з неприємною людиною», «Заздрість», «Малюнок почуттів», «Відверта радість», «Карусель» тощо) майбутні художники
фіксували певні емоції й на цій основі відпрацьовували вміння бачити, відчувати, адекватно сприймати емоційні реакції оточуючих, що в кінцевому
підсумку сприяло виробленню в них навичок рефлексії, саморегуляції власних емоцій, умінь адекватно
поводитися в складних емоційних ситуаціях, формуванню відповідальності за власні емоційні прояви та
поведінку [5].
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Прикладом семінару-композиції є заняття «Зітри
випадкові риси й ти зрозумієш, що світ прекрасний!».
Композиція зазвичай будується на діалозі двох підгруп студентів-художників. При цьому поєднувальною ланкою між ними виступає викладач у ролі ведучого. Під час семінару-композиції художнє слово
перепліталося із симфонічними й інструментальними творами вітчизняних і західноєвропейських композиторів XVIII – XX ст., відбувався показ картин,
різноманітних малюнків, гравюр, скульптур. На думку студентів, такий комплексний підхід сприяв підсиленню емоційно-естетичної дії творів мистецтва на їх
особистість, допомагаючи подоланню «чорно-білого» сприйняття ними навколишнього світу, виявленню виразної сутності об’єктів мистецтва і природи.
На семінарі-диспуті для обґрунтування проблеми студентам для вирішення було запропоновано
одну-дві проблеми. Наприклад, «Співвідношення
прекрасного і виразного в естетичному сприйнятті дійсності», «Особистісно орієнтовані технології
естетичного виховання особистості, «Формування
естетичного ставлення до дійсності» та ін. Попередньо майбутні педагоги ознайомлювалися із філософською, мистецькою, психолого-педагогічною й
методичною літературою, що сприяло формуванню у
них власної думки щодо певної проблеми, яку вони
аргументовано «захищали» на занятті.
Зміст проведення семінарів-вікторин полягає
не лише у визначенні рівня засвоєння студентамихудожниками знань із певної теми, а й рівня їх загального кругозору й естетичного розвитку. Цікавим
моментом позааудиторної роботи, яка здійснювалася в рамках спецкурсу, було використання на заняттях рольових ігор (зокрема таких, в яких учасники
самостійно розподіляють і виконують різноманітні
соціальні ролі в спеціально створених ними умовах)
та ігор-драматизацій. Досвід свідчить, що ігрова
взаємодія, за якої студент виступає в різних ролях,
стимулює активність як особистісного, так і професійного самовизначення майбутнього вчителя образотворчого мистецтва через розуміння ігрового сюжету, мети й завдань гри. Необхідність зміни ролей
у ході гри активізує рефлексивні процеси, дозволяє
осмислити власні ставлення майбутніх художників
через особистісні переживання взаємовідносин героїв. Означений метод дозволяє інтенсифікувати процес
виховання естетичної компетентності майбутнього
художника в процесі його професійного становлення,
допомагає студентам перебороти труднощі, що виникають у спілкуванні, набути досвіду комунікації.
Важливою у процесі формування естетичної компетентності майбутнього учителя образотворчого мистецтва є також така форма організації позааудиторної
роботи зі студентами, як творчі екскурсії, що організовується з метою формування естетичних потреб, почуттів, смаків, поглядів і переконань майбутніх художників, здатності сприймати й оцінювати навколишній
світ із погляду гармонії, досконалості та краси, сприяє
творчому пошуку нових ідей для їх подальшого втілення в практичній діяльності. Основним завданням
викладача в процесі організації такої форми роботи є
визначення змісту екскурсії та забезпечення взаємозв’язку навчального матеріалу із планом екскурсії.
Безпосереднє споглядання, як відомо, не сприятиме розвитку естетичних почуттів у студентів, необхідно
навчитися відчувати ритм, гармонію, поєднання кольорів. Для цього недостатньо володіти влучним зором,
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потрібен погляд, який відчуває красу. Студентству
потрібно прищепити навички не простого спостерігача (дивитися й слухати), а вміння бачити, вслухатися
й відчувати [5; 6].
Неабияке значення для професійно-естетичного
розвитку майбутніх учителів образотворчого мистецтва, формування естетичної компетентності має
також організація творчих поїздок і перегляд мистецьких програм (як українських, так і зарубіжних).
Споглядання кращих зразків образотворчого мистецтва мотивує студентів до самовдосконалення, розвитку естетичних умінь і навичок, збагачує їх творчий
досвід, надихає на народження оригінальних ідей для
створення нових й неординарних художніх творів.
Важливим також є переймання художньої лексики,
культури різних народів світу, її автентичної манери
та характеру виконання для подальшого застосування у власній професійній діяльності [3, c. 40].
Висновки. Таким чином, аналіз особливостей
формування естетичної компетентності майбутніх
учителів образотворчого мистецтва свідчить про
те, що не існує єдиного підходу щодо характеристики цього феномена. Зокрема, значний вплив на
формування естетичної компетентності майбутніх
учителів образотворчого мистецтва мають використовувані під час навчання різноманітні методи,
серед яких – «акваріум», «асоціативне перенесення», «порівняння й асоціації», «естетичні ситуації»,
самохарактеристика, індивідуальні програми особистісного зростання, дослідницьке портфоліо, проективне малювання, творче моделювання, графіті,

створення пісень, написання творів-роздумів, поезії
тощо. Слід також наголосити, що не менш ефективною умовою формування естетичної компетентності
майбутніх учителів образотворчого мистецтва є використання інноваційних форм навчання, які також
мають неабияке значення для професійно-естетичного розвитку майбутніх учителів образотворчого
мистецтва.
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ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
МИСТЕЦЬКОГО КРАЄЗНАВСТВА В УКРАЇНІ
У статті аналізуються державні та міжнародні нормативно-правові документи щодо реалізації розвитку краєзнавства, зокрема мистецького, в
Україні. Обґрунтовано актуальність й перспективи
краєзнавчого руху, а також сутність активізації
краєзнавчої роботи в Україні. Охарактеризовано
діяльність Національної спілки краєзнавців України
(НСКУ) та доведено доцільність упровадження навчального курсу «Музичне краєзнавство Рівненщини»
з огляду на виклики сьогодення й запити сучасного
суспільства до підготовки педагогів усіх мистецьких
спеціальностей.
Ключові слова: краєзнавство, мистецьке краєзнавство, музичне краєзнавство, краєзнавчий рух, розвиток краєзнавства, Національна спілка краєзнавців
України.
© Прокопчук (Дикало) В., 2019

В статье анализируются государственные и
международные нормативно-правовые документы
по реализации развития краеведения, в частности
художественного, в Украине. Обоснована актуальность и перспективы краеведческого движения, сущность активизации краеведческой работы в Украине. Охарактеризована деятельность Национального
союза краеведов Украины (НСКУ) и доказана целесообразность введения учебного курса «Музыкальное
краеведение Ривненщины» с учетом вызовов и запросов современного общества в подготовке педагогов
всех художественных специальностей.
Ключевые слова: краеведение, художественное
краеведение, музыкальное краеведение, краеведческое движение, развитие краеведения, Национальный союз краеведов Украины.
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National and international legal instruments dealt
with implementation of development of regional studies
of art in Ukraine are analyzed in this article. Relevance
and perspectives of regional studies of art, essence of revitalization of regional studies work in Ukraine are determined. The activity of National Community of Ukrainian
regional ethnographers is described. The feasibility of
introduction of training course «Musical country studies
of Rivne region» is determined.
There has been renewed interest in history, ethnography, art and everything deals with the roots of bloodline. Selected areas of local study of Volyn such as historic, literary, cultural art become important. Systemic
consideration of regional art as holistic phenomenon of
Volyn and national ensuring of its development has not
been given yet.
It is arised the question of maintaining and strengthening of the independent State of Ukraine. The importance
of educational and participatory capacity of local study,
especially regional studies of art is growing. Regional art
influences the key processes of different areas of socio-political, cultural, spiritual life of Ukrainian society. It is a
determining factor of its development. The relevance of
introduction of training course «Musical local studies of
Rivne region» for training musicians, the teachers of ethics,
esthetics, artistic culture and other artistic specialities is
determined. It is important for the solving of state problems, cultural revival and keeping of ethno-regional
value. Programmatic and state-legal support of local
study as spiritual basis of Ukrainian society is an important groundwork for its existence and development.
Key words: local studies, art regional studies, musical local studies, local studies movement, development of
local studies, National Community of Ukrainian regional
ethnographers.
Постановка проблеми. На тлі європейської інтеграції XXI століття та сучасної соціокультурної
ситуації в незалежній Україні загострилася проблема
збереження культурної самобутності та історичної
пам’яті українського народу, що вимагає створення
сприятливих умов для розвитку краєзнавства, зокрема й мистецького.
Аналіз наукових досліджень і публікацій із теми
свідчить, що у зв’язку з активними суспільно-політичними й культурними процесами в Україні підвищується увага до історії, етнографії, мистецтва та загалом
усього, що пов’язане із корінням родоводу. Крім того,
важливого значення набувають окремі напрями краєзнавчих досліджень. Так, історичне краєзнавство Волині постало предметом уваги в дослідженнях Л. Баженова, О. Булиги, Г. Бухало, Г. Данильчук, В. Данілічевої,
М. Манька, Б. Прищепи, О. Прищепи, П. Тронька,
І. Ярмошика та ін.; літературне краєзнавство Волині
висвітлено у працях Г. Дем’янчука, І. Нагорної, І. Пащука, Т. Понамарьової та ін.; безпосередньо культурно-мистецьке краєзнавство Волині вивчали М. Бендюк,
В. Луц, Т. Пархоменко, О. Семенович, Б. Столярчук,
Р. Тишкевич, А. Українець, М. Федоришин та ін. Однак
при цьому системний погляд на мистецьке краєзнавство як цілісне явище Волині, передусім як синтезований феномен, а також державна підтримка його розвитку вченими допоки не представлені.
Мета статті – здійснити аналіз нормативно-правового забезпечення краєзнавства в Україні, зокрема
мистецького, як культурно-духовної й державотворницької основи українського суспільства, що є запорукою подальшого розвитку краєзнавства.
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Виклад основного матеріалу. Початком ренесансу українського краєзнавства стало створення
27.03.1990 р. координаційного центру краєзнавчої роботи в Україні, правонаслідниці репресованого Українського комітету краєзнавства – Всеукраїнської спілки краєзнавців, що об’єднала активних професійних
дослідників та літописців рідного краю. 16.10.2008 р.
Всеукраїнська спілка краєзнавців отримала статус
Національної (НСКУ). Основна мета діяльності
Спілки – розвиток національного краєзнавчого руху,
залучення широких верств населення до пізнання
рідного краю, створення науково-популярних й документально-публіцистичних творів з історії та культури краю, використання здобутого досвіду в Україні
й за її межами. НСКУ виховує почуття національної
самосвідомості та патріотизму в громадян, поваги до
культури, історії, мови, традицій українського народу, а також інших народів, пов’язаних з Україною.
Спілка співпрацює не лише з державними органами,
науково-дослідними установами, закладами культури
й освіти, громадськими організаціями в Україні, а й із
зарубіжними дослідницькими установами й українською діаспорою, що зацікавлені у збереженні національної історико-культурної спадщини українського
народу [11].
Одним із основних напрямів діяльності НСКУ є
культурно-мистецьке краєзнавство, зокрема: дослідницько-творча діяльність у галузі культури; вивчення
культурного розвитку регіонів і міст, досвіду діяльності закладів науки, освіти й культури; дослідження й
збереження пам’яток матеріальної та духовної культури, пошук й повернення в Україну пам’яток національної культурної спадщини, що перебувають за її
межами; розвиток міжнародно-культурних контактів,
співробітництво з міжнародними культурно-просвітницькими установами; відродження, розвиток та популяризація народної творчості, традицій і обрядів,
збереження та збагачення історико-культурної спадщини; виховання поваги до історико-культурних цінностей, традицій українського й інших народів тощо
[там само].
Із здобуттям Україною незалежності відкрився
доступ до раніше забороненої літератури, архівних
джерел, доробку співвітчизників у діаспорі, що збагатило краєзнавство новими фактами про історичні
явища й події. У державі розпочалося бурхливе піднесення краєзнавчого руху, свідченням чого стало становлення краєзнавчих центрів, комплексне вивчення
регіонів, дослідження замовчуваних сторінок історії,
особистостей; реалізація довгострокових краєзнавчих проєктів, проведення міжнародних симпозіумів
і конгресів, усеукраїнських й регіональних науково-краєзнавчих експедицій та конференцій; збільшення обсягу історико-краєзнавчих праць. Також реалізуються довгострокові проєкти, зокрема видання
історико-меморіальних «Книг пам’яті України»,
«Книг скорботи», «Зводу пам’яток історії і культури»,
багатотомного науково-документального й загальнонаціонального видання серії книг «Реабілітовані історією», «Репресоване краєзнавство». Долучилися до
краєзнавчого розвою Інститут історії України НАН
України, Національна академія педагогічних наук
України, Український фонд культури, Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, Мала
академія наук України, товариство «Просвіта», різноманітні просвітницькі й громадські осередки тощо.
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Науково-дослідницьку діяльність активізували такі
краєзнавчі центри, як бібліотеки, архіви, музеї, навчальні заклади, організації національних спілок.
Спілка була одним зі співорганізаторів Державної
програми «Повернуті імена». Так, 27.12.1992 р. при
Кабінеті Міністрів України було створено Національну комісію з питань повернення в Україну культурних
цінностей, яка разом із ВСКУ та іншими інституціями розробила Державну програму, метою якої було
здійснення системи науково-пошукових, просвітніх
заходів, спрямованих на повернення в Україну спадщини видатних діячів культури й науки до наукового
та культурного надбання нашої держави, вивчення та
популяризацію їхнього творчого доробку [1].
Активний поступ краєзнавчого руху через збільшення небайдужих дослідників та популяризаторів
багатовікових культурних традицій, зокрема й культурно-мистецьких, а також необхідність наукового й
законодавчого обґрунтування процесів державотворення та виховання патріотів нашої держави, створили правове поле для краєзнавчої діяльності в Україні.
Так, краєзнавчий рух підтримується законодавчими актами, що окреслили стратегічні напрями
розвитку національного краєзнавства. Свідченням
цього є Указ президента України «Про заходи щодо
підтримки краєзнавчого руху в Україні», в якому Міністерству освіти і науки доручено забезпечити розробку та включення краєзнавчих тем з урахуванням
специфіки регіонів України до навчальних планів й
програм ЗЗСО, позашкільних, професійно-технічних
та закладів вищої освіти [19].
Для виконання Указу урядом була затверджена «Програма розвитку краєзнавства на період до
2010 року», що передбачала вдосконалення підготовки й перепідготовки працівників закладів культури та вчителів на базі інститутів післядипломної
педагогічної освіти системи МОН. Метою Програми
була активізація наукової діяльності, спрямованої на
розвиток краєзнавства, залучення громадськості до
національно-культурної спадщини тощо [14].
Також правлінням НСКУ розроблено Проєкт
Державної програми розвитку краєзнавства на період
до 2025 р., серед основних завдань якої є: розробка
галузевих напрямів краєзнавства, зокрема й культурно-мистецького; зміцнення краєзнавчої навчально-методичної бази в системі національної освіти;
відкриття у навчальних закладах кафедр й навчальних курсів із краєзнавства; забезпечення ЗЗСО та
ЗВО навчально-методичною літературою з краєзнавства; введення краєзнавчого навчального курсу у
програми підвищення кваліфікації вчителів, викладачів, державних службовців, працівників закладів
культури тощо [13].
Для відродження духовності українського народу
та з метою відбудови втраченої історико-архітектурної спадщини, що має унікальну культурну цінність,
був виданий Указ президента України «Про заходи
щодо відтворення видатних пам’яток історії та культури» [16].
Також для підтримки краєзнавства та з метою
активізації національно-патріотичного виховання Кабінетом міністрів України була затверджена
Міжгалузева програма «Пізнай свою країну» на
2007–2012 роки. Серед основних завдань Програми –
залучення дітей та молоді до активної діяльності в
культурно-мистецьких й краєзнавчих заходах, розвиток краєзнавчого руху й науково-дослідницької

краєзнавчої діяльності, пропаганда культурних надбань українського народу серед молоді тощо [10].
Забезпечуючи виконання Програми розвитку
краєзнавства, для залучення молоді до збереження
пам’яток культури, виховання патріотизму, ознайомлення з визначними історичними місцями різних регіонів України Міністерством у справах сім’ї, молоді
та спорту 23.06.2008 р. було проведено Всеукраїнську акцію молодіжних трудових загонів «Збережемо
і відродимо культурну спадщину України», у рамках якої були впорядковані такі історично-культурні
пам’ятки, як Музей народної архітектури та побуту
(с. Пирогово), історико-культурний комплекс «Запорізька Січ» (о. Хортиця), Луцький замок та ін. [8].
Для реалізації завдань розвитку краєзнавства в
Указі президента України «Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні» наголошувалося на необхідності підтримки регіональних культурних ініціатив та відзначення ювілеїв
і пам’ятних дат [15].
Варто також зазначити, що НСКУ підготовлено уніфікований для всіх спеціальностей підручник
«Основи краєзнавства» для студентів закладів вищої
освіти. Головним завданням уведення краєзнавчого
курсу є збереження національного характеру освіти,
відродження історичної пам’яті, виховання патріотизму, національної самосвідомості в молоді через
любов до рідного краю [11].
Крім того, сьогодні одним із пріоритетних напрямів діяльності держави є національно-патріотичне
виховання молоді, головною метою якого визначено
виховання громадянина-патріота України й формування готовності до успадкування національних духовно-культурних надбань народу, яке охоплює сфери
освіти, культури, мистецтва, краєзнавства та ін., про
що зазначено в таких документах, як «Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді»,
«Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки», Указ президента
України «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», Закон
України «Про освіту», «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» тощо
[3; 9; 12; 17; 18].
На краєзнавчому підході наголошується і в Концепції (автор Л. М. Масол) та Комплексній програмі художньо-естетичного виховання учнів у ЗЗСО і
позашкільних закладах, що передбачає опанування
мистецтва, культури рідного краю з максимальним
використанням виховного потенціалу художньоестетичного середовища. Мистецтво завдяки універсальності художньо-образної мови передає зрозумілу для всіх народів смислову інформацію, даючи
особистості змогу вступати у невербальний діалог
із різними культурами минулого і сучасності, що
особливо важливо з огляду на сучасне буття молоді
в полікультурному просторі. Мистецька спадщина є
ефективним засобом виховання патріотичних почуттів, адже передає ціннісне ставлення до світу крізь
призму етнонаціональної специфіки. Художньоестетичне виховання забезпечує формування патріотизму в молоді, ґрунтуючись на принципі органічного поєднання універсального (загальнолюдського,
полікультурного), національного (державного), регіонального (етнолокального, краєзнавчого) компонентів освіти та виховання з безумовним пріоритетом їх
національної спрямованості [7].
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Варто зауважити, що виховання особистості засобами національної культурної спадщини визначається актуальним і на міжнародному рівні, що відображено в Конвенціях «Про охорону нематеріальної
культурної спадщини» і «Про охорону та заохочення
розмаїття форм культурного самовираження». Зміст
зазначених документів спрямований на формування
суспільства з гармонійним розвитком етносів, у якому етнонаціональна політика є засобом духовного
розвитку української нації та забезпечує у суспільстві
атмосферу міжетнічної толерантності, національної
єдності; виховання поваги до культури, історії, мови,
традицій різних етнічних спільнот [5; 6].
Законом України «Про охорону культурної спадщини» культурну спадщину визначено як сукупність
успадкованих людством від попередніх поколінь
об’єктів культурної спадщини, результат духовної й
матеріальної діяльності [4]. Цілями Конвенції «Про
охорону нематеріальної культурної спадщини» є: підвищення рівня знань про важливість нематеріальної
культурної спадщини на місцевому, національному
та міжнародному рівнях; охорона, забезпечення поваги до неї та її взаємного визнання [5]. У Конвенції
«Про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження» наголошується, що культурне
розмаїття є не лише невід’ємною характерною рисою
та загальною спадщиною людства, яку необхідно зберігати на благо всіх, а й рушійною силою сталого розвитку для народів та націй [6].
Нині надзвичайно гостро постає питання збереження та зміцнення української суверенної держави, відродження її правдивої історії, тому неабияк
зростає роль виховного та об’єднуючого потенціалу
краєзнавства, зокрема мистецького. Таким чином,
актуальність уведення навчального курсу «Музичне
краєзнавство Рівненщини» до підготовки педагогів-музикантів, учителів музичного мистецтва, етики,
естетики, художньої культури й інших мистецьких
спеціальностей визначається нагальністю вирішення
державних завдань та запитами суспільства не лише
на відродження національної культури, а й на збереження етнорегіональних цінностей.
Мета означеного курсу – ознайомлення студентів
із музичною культурою Рівненщини та формування
системи професійної компетентності як у майбутніх
педагогів-музикантів, дослідників й пропагандистів
культури краю. Предметом курсу є музичне краєзнавство як наукова галузь та зміст музичної культури
регіону у краєзнавчому ракурсі. Інновацією курсу є акцентування на послідовному впровадженні здобутих
знань майбутнього фахівця, що поєднують суто музикознавчу та в широкому розумінні краєзнавчу лінії
у його діяльності як педагога-музиканта й дослідника
краю. Зміст курсу зосереджений на музичній складовій культури краю та охоплює й інші види мистецтва –
образотворче, сценічні мистецтва (театр, хореографію), що ґрунтується на цілісності художньої культури як духовного й естетичного феномену [2].
Дисципліна складається з 14 тем, що структуруються у три розділи: І – «Теоретичні засади музичного
краєзнавства»; II – «Краєзнавчий підхід до вивчення
музичної культури. Музична культура Рівненщини як історико-етнографічного Волинського краю»;
ІІІ – «Музичне краєзнавство як складова художнього
краєзнавства». Методика викладання курсу, передбачаючи традиційні форми роботи (лекції, бесіди, практичні заняття, наукове проєктування, аналіз музичних
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творів, самостійну роботу), акцентує увагу на безпосередньому зануренні в культурний простір краю (музейні екскурсії, відвідування концертів з обговоренням,
фольклорна практика), а також активній пошуковій
діяльності студентів (збір фольклорного матеріалу, історичних відомостей, нарисів відомих земляків краю,
біографічно-етнографічних довідок) тощо [2].
Висновки. Зважаючи на означене вище, можемо стверджувати, що сьогодні краєзнавство, зокрема
мистецьке, впливає на ключові процеси різних сфер
суспільно-політичного, культурно-мистецького, духовного життя українського суспільства, а отже, виступає могутнім чинником його успішного розвитку.
Саме тому програмне і державне нормативно-правове забезпечення краєзнавства як духовного ґрунту
українського соціуму є важливою основою для його
існування та подальшого розвитку.
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РОЛЬ ЕКВАЛАЙЗЕРА
В РОБОТІ З МУЗИЧНОЮ МАТЕРІЄЮ
В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ
ЗВУКОВОГО ОБРАЗУ
У пропонованій статті описано особливості роботи еквалайзера – динамічного процесора обробки
звукового тракту. Наведено приклади різних типів
еквалайзерів та описано специфіку їх роботи. З’ясовано особливості впливу сучасних еквалайзерів на
рівень якості звукового матеріалу.
Ключові слова: еквалайзер, звукорежисура, студія звукозапису, аранжування.
В предлагаемой статье описаны особенности работы эквалайзера – динамического процессора обработки звукового тракта. Приведены примеры различных типов эквалайзеров и описана специфика их работы. Выяснены особенности влияния современных эквалайзеров на уровень качества звукового материала.
Ключевые слова: эквалайзер, звукорежиссура,
студия звукозаписи, аранжировка.
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The development of art of the XX – XXI centuries
is characterized by the rise of cultural traditions, their
«opening up», as a result of which there is a desire to create an alternative culture, «elite» art – with the emergence
and development of innovative artistic technologies. It has
become quite normal practice (in the film industry, theatrical art, etc.) to paint the mysterious world of the cosmos, the abyss, mystical «pictures», etc., with the sounds
of electronic synthesizers, algorithms from effect processors, the involvement of relevant computer programs, all
of which have been obtained – artistic technologies.
The proposed article analyzes the features of the
work of a dynamic processor of processing the sound
path – equalizer. The specifics of different EQ formats
are revealed. The invention and the further development
of equalizers for artistic technologies are described,
their types are described: graphic, parametric, digital.
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The specifics of the equalizers’ work, technical possibilities and examples of their use in creating the proper sounding of instruments and singing voices are explained. It is explained how exactly EQs should be used
and what problems and methods of avoiding them may be
encountered during operation.
The influence of equalizers on the direct creation of
sound image in concert tour and studio work is analyzed.
Sound image (tonal) – is the sound environment of creative action (singing voices, stage language, music, etc.),
as well as a set of sound elements that create under the
influence of associations, in general, the idea of a material object, phenomenon, event, character of a person etc...
The proposed article is of interest to professionals
in the sound engineering profession. Getting acquainted
with it will help them in conducting at a higher cultural
and artistic level concert and tour events, accompaniment of musical compositions, theatrical performances,
folklore and ethnographic ceremonies, etc., taking into
account sound-directing practices and possibilities of
sound technical support.
Key words: equalizer, sound production, recording
studio, arrangement.
Постановка проблеми. Індустрія мультимедійних технологій розвивається настільки швидко, що
нові розробки стрімко змінюють одна одну впродовж
короткого проміжку часу. Сьогодні, коли перша хвиля
інновацій щодо нових можливостей засобів художньої
виразності відзначається певним спадом, усе ж необхідно усвідомлювати здобутки та роль мистецьких
технологій в еволюції аудіовізуальної звукотехніки.
При цьому важливим завданням стає підготовка фахівців у цій галузі – звукорежисерів, аранжувальників,
інших працівників аудіотехнічної сфери, спроможних
створювати в студіях звукозапису та під час проведення концертно-видовищних дійств і заходів у культурно-мистецькому просторі належний звуковий образ.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Еволюція засобів художньої виразності й розвитку інтерактивних мистецьких технологій як виду художньої
творчості та їх проникнення у сферу концертної діяльності, студійної роботи, театральних дійств, традиційних екранних мистецтв практично невивчені.
В українській науковій літературі майже відсутні
розвідки, присвячені мистецьким технологіям щодо
створення звукового образу. Проте існує чимало зарубіжних досліджень, в яких частково розкриваються такі важливі для музичної педагогіки питання, як:
використання електронних та комп’ютерних технологій у музичному мистецтві (Н. Коллінз, П. Менінг,
М. Расс, Р. Сноман, М. Хьюітт); звукорежисура (А. Вейценфельд, Д. Гібсон, Б. Катц, Б. Меєрзон, ф. Ньюел,
Б. Овсінскі); історія і практика синтезу звуку (М. Співак, Д. Балтера, У. Мерч, Б. Берт, Г. Рідстром); психоакустика і класична теорія тембру (Г. Гельмгольц,
Р. Кендал, Р. Пломп, Т. Россінг, С. Шаутен) тощо.
Означені напрями, безумовно, цікаві, однак у
жодному з них не представлено комплексного аналізу щодо створення звукового образу інтерактивних
середовищ, без яких неможливе усвідомлення специфіки мистецьких технологій загалом. Саме це і стало
поштовхом для написання нашої статті.
Мета статті – охарактеризувати особливості
роботи еквалайзера, дослідити його вплив на зміну
тембрального забарвлення інструментальної музики і
співочих голосів у ході концертної та студійної роботи;

186

з’ясувати особливості впливу сучасних еквалайзерів
на рівень якості звукового матеріалу.
Виклад основного матеріалу. Еквалайзер (EQ) –
прилад або програма, призначена для фільтрації звукового сигналу. Вперше еквалайзери з’явилися в 1930-х
роках у США разом із розвитком звукового кіно. Це
були досить прості пристрої: ручка-потенціометр, за
допомогою якої можна було «вирізувати» певну частину високочастотного матеріалу. Родоначальником цих
пристроїв уважають інженера з компанії ITI Берджеса
Макніла. Скориставшись ідеєю інженера-радіоелектроніка Джорджа Массенбурга із цієї ж компанії, саме
він у 1971 році виготовив перший еквалайзер.
Спочатку під поняттям «еквалайзер» (вирівнювач) розуміли «прилад, який використовувався для
частотної компенсації недосконалих мікрофонів,
згодом –регулятор частотної характеристики, що допомагав усунути неякісне звучання аудіотракту, а за
потреби – створити абсолютно новий звук» [5].
У 1971 році розпочали випуск графічних еквалайзерів, а в 1972 р. було запатентовано параметричний
еквалайзер. Пізніше цей прилад був удосконалений
П. Бексендалем (Peter J Baxandall). Він передбачав
окреме регулювання низьких і високих частот, тобто
їх можна було не лише посилювати, а й послаблювати. Якщо ж еквалізація не була потрібна, регулятор
залишався у середньому положенні [5]. До кінця ХХ
ст. усі еквалайзери були аналоговими, при цьому дизайн і схеми низки ранніх еквалайзерів використовуються в музичній індустрії до сьогодні [4].
На відміну від регуляторів гучності та чутливості,
які додають або забирають увесь спектр сигналу, не
змінюючи його тональної характеристики (наприклад,
коли всі частоти, наявні у вхідному сигналі, підсилюються або послаблюються в однаковій відповідності,
такий «ланцюг» має рівну частотну характеристику),
еквалайзер підсилює або послаблює окремо вибрані
частоти із більшою корекцією ніж інші. Зокрема, еквалайзер Бексендала міг підняти або знизити рівень
високих частот, майже не вносячи змін у низькі.
У сучасних методиках звукозапису обробці сигналу, який записується, надається особливого значення. Найбільш складною і відповідальною є частотна обробка, для якої використовуються різні типи
корегуючих приладів, – фільтрів, які допомагають
виокремити й штучно підняти саме ті частоти (форманти), що найбільш яскраво характеризують тембр
того чи іншого інструмента і співочих голосів. Звернемо увагу на особливості роботи смугового фільтра.
Смуговим фільтром називають електронний
фільтр, що пропускає сигнали в певному діапазоні
(смузі) частот і послаблює (вирізає) сигнали частот за
межами цієї смуги. Таким чином, частоти, що знаходяться вище або нижче амплітуди, залишаються непорушними. Рівень зміни фільтра вимірюють у децибелах на октаву (дБ/октаву). Крім того, в ході обробки
музичних сигналів застосовуються еквалайзери із
кривизною спаду 6 та 12 дБ/октаву. Для «вирізування»
найнижчих і найвищих частот застосовуються фільтри
з більшим рівнем спаду – 24 дБ/октаву (non-shelving),
які ще називають «hi-pass» чи «low-pass». Їх зазвичай
встановлюють на більшості мікшерних консолей, а також в апаратурі класу «Hi-Fi».
Розділивши середню частоту кривизни на ширину смуги, визначається величина – «Q-фактор». Чим
вище її значення, тим «гостріший» фільтр. Оскільки
такі фільтри впливають лише на певну смугу частот,
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вони застосовуються для регулювання середньої ланки частотного діапазону (в окремих приладах може
використовуватися декілька фільтрів). У бюджетному
еквалайзері ширина смуги і середня частота зазвичай
мають фіксоване значення, завдяки чому можна змінювати лише величину підсилення або послаблення
середньої частоти.
На окремих мікшерних консолях наявний перемикач характеристик фільтрів низьких і високих
частот, що є неабияким позитивним моментом, адже
він дає змогу додавати потужності бас-гітарі чи басбарабану. У цьому випадку середня частота секції
низьких складових може досягати 80 Гц, тоді як максимальне посилення й послаблення частот музичного
твору зазвичай перебуває в межах 12–15 дБ. Подальше посилення на обраній ділянці може спричинити
спотворення звукового тракту [11].
Охарактеризуємо детальніше різні типи еквалайзерів.
Графічні еквалайзери отримали свою назву внаслідок застосування фейдерів-регуляторів замість ручок-потенціометрів. Своїми налаштуваннями вони показують частотну характеристику вихідного сигналу,
створюючи при цьому відповідний візуальний графік
(смугову кривизну). Такі еквалайзери можуть керувати всім частотним діапазоном завдяки застосуванню
кількох смугових фільтрів, налаштованих на певну
частоту й конструктивно зібраних в одному корпусі.
Окремі фільтри розміщені в 1, 1/2 або 1/3 октавному
діапазоні з конкретними ізоцентральними частотами.
Діапазон регулювання при цьому – +/– 12 дБ або +/–
15 дБ. Таким чином, коли всі вибрані частоти перебувають у стані посилення/ослаблення, частотна характеристика має бути рівною. Кожен фейдер забезпечує
плавний хід із механічним центром, він одночасно
є й електричним центром, який забирає всі фільтри
із сигнального тракту та фіксує нульове положення
фейдера. Q-factor усіх фільтрів залишається постійним для будь-якого положення фейдерів [6].
Параметричні еквалайзери використовуються
для більш гнучкого регулювання, а також налаштування фільтра на конкретну частину аудіоспектра. У
розширених моделях параметричних еквалайзерів
середні частоти можуть змінюватися в діапазоні від
200 Гц до кількох кГц. Цей вид еквалайзерів застосовується в більшості консолей для регулювання високих і низьких частот. У дорожчих моделях аналогових пультів може бути два параметричні еквалайзери
на один вхідний канал.
Ширина смуги Q-factor таких типів еквалайзерів є
не надто великою, аби не зачепити дуже широкий діапазон частот, але й не надто малою, аби при підсиленні
звук не став різким. У практиці роботи для різних вихідних сигналів звукового тракту повинна підбиратися
своя ширина смуги. Наприклад, під час запису електрогітари за допомогою мікрофона можуть виникати
призвуки, викликані резонансом приміщення (приблизно на частоті 500 Гц). Для усунення цього недоліку потрібно вибрати значення Q таким чином, щоб
ослабити частоти, що знаходяться близько до 500 Гц.
Проте в разі посилення всіх середніх частот загалом
ширина смуги повинна бути досить великою. У деяких мікшерних пультах є функція перемикання значень Q-factor, зазвичай це два положення, одне з яких
відповідає вузькій смузі, а друге – широкій [3].
Цифрові еквалайзери. Навколо цього типу еквалайзера досі точаться дискусії стосовно того,

чи дійсно у нього якісніший тональний тембр, можливість частотної корекції, співвіднесення сигнал/
шум, ніж в аналогових приладів. Так чи інакше, але
технічні можливості цифрових еквалайзерів набагато
більші, зокрема завдяки їм можна моделювати характеристику фільтрів, що неможливо зробити в аналоговому приладі, робити більшою крутизну спаду
фільтрів. Так, на сьогодні у цифровій записуючій та
відтворюючій апаратурі широко застосовуються «anti
aliasing-фільтри». Гнучкість алгоритмів цифрового
еквалайзера обмежена лише програмним забезпеченням. Таким чином, теоретично є можливість створити один цифровий еквалайзер, який точно копіюватиме всі відомі еквалайзери, створені раніше [10].
Застосування еквалайзера у процесі роботи зі звуком дозволяє звукорежисерові активно впливати на
частотну характеристику звукової матерії, формуючи
її відповідно до мистецько-художніх вимог. При цьому головне завдання – не спотворити корегуванням
частотних характеристик, досягти гарного звучання
інструментів чи співочих голосів. При цьому необхідно розуміти, як правильно використовувати технічні параметри еквалайзера. У зв’язку з цим важливо не лише регулювати широкий діапазон частот
роботи еквалайзера (враховуючи увесь аудіоспектр),
а й стежити за тим, щоб його частотні характеристики були достатньо рівними в тих налаштуваннях,
коли всі ручки потенціометрів перебувають у середньому положенні. При цьому важливо пам’ятати про
низький рівень внутрішніх шумів, адже посилення в
спектрі високих частотних вибірок підкреслить наявність цих шумів, а також додасть ті, що наявні у
звукотехнічному тракті.
Фірми-виробники надають неабиякого значення
«фазовим» характеристикам еквалайзера, адже вони
так чи інакше зміщують фазу, внаслідок чого між
гармоніками на різних частотах виникають невеликі
тимчасові затримки. Це суттєво впливає на звучання еквалайзера. При цьому позитивним моментом є
те, що еквалайзер зміщує фазу м’яко і по зростаючій,
гірше, коли зміщення фази відбувається «хаотично»
й у вигляді піків.
Діапазон регулювання у більшості моделей, про
що нами було згадано вище, оперує кривими нахилу 12 або 15 дБ/октаву. Але варто уточнити, що його
нижня секція (нижня середина частотного спектра)
може регулюватися від 100 до 250 Гц. На багатьох
бюджетних мікшерних пультах ця ділянка регулюється однією ручкою потенціометра, а це не завжди
достатньо для роботи. Можливість регулювання в
цій смузі частот буває необхідною, наприклад, для
компенсації «бокового ефекту» мікрофонів, які встановлено впритул до інструментів, особливо ударних.
У цьому випадку обертони, що додають звукові своєрідного буботіння, з’являються саме у смузі нижньої
середини [7].
Підключення. Як правило, частіше використовуються еквалайзери, вбудовані в мікшерний пульт.
Однак якщо є необхідність підключити зовнішній
(окремий) еквалайзер, то це можна зробити через
точку «розриву» каналу (insert) або групи. Якщо
потрібно обробити еквалайзером увесь звуковий
мікс, зазвичай використовують двоканальний, тобто графічний, еквалайзер (стереоеквалайзер). Він
підключається до каналів розриву головного входу
(main stereo insert points), якщо такі точки передбачені схемотехнікою мікшера, якщо ж вони відсутні –
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кабелі комутації слід підключати із правого і лівого
головних виходів пульта (main mix) на відповідні
вхідні канали (in) задіяного EQ. Еквалайзер належить
до процесорів динамічної обробки звукового тракту,
а не до процесорів ефектів, тому його не слід підключати через шини обробок (aux) [6].
Застосування. Еквалайзери – необхідна складова будь-якої студії, проте не завжди потрібно намагатися отримати максимально досконалий сигнал
від першоджерела. У цьому випадку еквалайзер використовується для того, щоб покращити звук, а не
радикально його змінити. Також варто пам’ятати головне правило звукорежисури: не зашкодити якості
«натурального» звучання. У зв’язку з цим найефективніше використовувати еквалайзери Бексендала
та фільтри плавного спаду і підйому, адже вони, на
відміну від інших, працюють досить «м’яко», передаючи відповідний звуковий характер [3].
Параметричні та sweep-еквалайзери більш прості
в обробці. Так, якщо встановити sweep-еквалайзер на
максимальну подачу та розпочати аналіз частотного діапазону, то досить легко знайти ту ділянку, яка
вимагає регулювання. Такий спосіб роботи дозволяє
без особливих зусиль відшукати сторонні шуми або
призвуки, які варто усунути. Виявивши ділянку, яку
необхідно відкоригувати, на слух підбирається рівень
посилення або послаблення ізоцентральних частот.
У роботі з параметричним еквалайзером можна використовувати такий же підхід, але при цьому
в середнє положення доречно встановити величину
Q-factor. Лише після цього можна змінювати дану
складову, аби отримати бажаний результат.
Доведено, що людське вухо набагато чутливіше
реагує на посилення частотного діапазону, ніж на
його послаблення. Наприклад, якщо встановити досить високе значення Q-faktor, а також додати підсилення, то інструмент звучатиме різко, а звук буде
неприродним. Якщо ж застосувати послаблення, то
при цьому отримаємо «м’яке», природне звучання.
Таким чином, підсилення при високому значенні Q
варто застосовувати досить обережно (крім тих випадків, коли штучне забарвлення звучання досягається спеціально, зокрема під час театрального дійства,
радіоспектаклю тощо) [1].
Частоти. Мережа живлення активує шуми на
частоті 50 Гц і нижче. Для усунення цього недоліку за
допомогою параметричного еквалайзера, ширина смуги якого досить вузька, в діапазоні від 50 до 100 Гц необхідно забрати частоти. Це жодним чином не вплине
на загальне звучання, проте ліквідує шуми в мережі.
З цією метою також застосовується графічний еквалайзер у 1/3-октавному діапазоні. Щодо інших типів
еквалайзерів, то їх для цього краще не застосовувати,
адже вони мають надто широку зону для корекції, а як
наслідок – регулювання може значно видозмінити звук
інструментів, наприклад, бac-гітари.
Низькі частоти бас-гітари і бас-барабана перебувають у межах 50 Гц і нижче. Щоб надати цим звукам
більшої «атаки», необхідно відрегулювати частоту у
80 Гц (саме такою є нижня частота електрогітари).
Чимало сучасних мікрофонів розроблені саме для
підзвучування ударних, адже мають невеликий пік на
цій частоті, що дає змогу отримати хороший, «густий»
звук. Так, для усунення ефекту «бочкуватості» необхідно вирізати частоту у 200 Гц, щоб уникнути неприємного різкого призвуку – послабити діапазон в 1 кГц,
а щоб домогтися високочастотного різкого звуку –
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використати фільтр плавного наростання і спаду
(hi shelving control). Також експериментують і з bell
equalizer у діапазоні 6 кГц – 10 кГц. Зокрема, щоб додати рок-гітарі «металу», зробити її звучання «драйвовим», потрібно відредагувати частоту від 1,5 кГц
до 4 кГц, однак робити це слід доти, доки атака не
досягне потрібного рівня [8].
Основна проблема в озвученні й записі акустичних
гітар, як правило, полягає у підборі потрібних мікрофонів, їх положенні відносно деки інструмента, акустичних характеристик приміщення тощо. Для усунення
цього недоліку можна використовувати sweep equalizer,
адже межі «шкідливої» частоти зазвичай знаходяться
між 200 і 500 Гц. Підсилення частоти в діапазоні нижньої середини зробить звук різкішим, тому, аби надати
звуку гітари акцентованої яскравості, краще застосувати верхній фільтр плавного наростання і спаду. Пам’ятати варто і про те, що вокал займає більшу частину
частотного діапазону від 2 до 4 кГц, а отже, для поліпшення артикуляції дану ділянку варто регулювати, а
також, якщо це можливо, слід уникати значного підсилення частот, аби не втратити природного звучання голосу. За потреби, з метою додавання співочим голосам
яскравості, корегують верхній фільтр плавного спаду
і наростання. Застосовувати bell equaliser для обробки
вокалу в цьому випадку не доцільно [9].
Отже, варто пам’ятати, що еквалайзери неабияк
впливають на звук, а тому їх необхідно застосовувати
досить обережно і лише у випадках, якщо це справді
необхідно, зокрема для створення музичного образу та
корекції частотного спектра сигналу. У першому випадку прилад допомагає досягти певного «настрою» і
виразності, у другому – компенсувати акустичні недоліки того чи іншого приміщення, а також збільшити
ефективність підсилення звукочастотної складової.
Висновки. Отже, нами було охарактеризовано
особливості роботи еквалайзера, його вплив на зміну
тембрального забарвлення інструментальної музики й співочих голосів у ході концертної та студійної
роботи, рівень якості звукового матеріалу, а також
описано нові види озвучування музичних і вокальних номерів завдяки сучасним моделям еквалайзерів.
Доведено, що рівень проведення музично-мистецьких дійств залежить не так від технічної складової,
як від роботи досвідченого фахівця-звукорежисера,
його знань, умінь і навичок, культурно-естетичної
підготовки. Акцентовано увагу на тому, що звукові
засоби художньої виразності передусім спрямовані
на створення мистецького продукту, належного звукового образу, що в кінцевому підсумку завершується
вдячними оплесками глядацької аудиторії.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ
СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ НАРОДНИХ
ІНСТРУМЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ
В ОРКЕСТРОВОМУ КОЛЕКТИВІ
У статті обґрунтовано особливості формування морально-естетичних якостей студентів кафедри народних інструментів, а також специфіку
навчання народному виконавству як складовій мистецько-культурних надбань людства. Проаналізовано оркестровий колектив, що виховує студентів засобами мистецтва та надає їм широкі можливості
для реалізації творчих планів.
Ключові слова: морально-естетичні якості, виконавська майстерність, оркестровий клас, керівник, компетентність.
В статье обосновываются особенности формирования нравственно-эстетических качеств студентов кафедры народных инструментов, а также
специфика обучения народному исполнительству как
составляющей художественно-культурных достижений человечества. Анализируется оркестровый
коллектив, который средствами искусства воспитывает студентов и предоставляет им широкие
возможности для реализации творческих планов.
Ключевые слова: морально-этические качества,
исполнительское мастерство, оркестровый класс,
руководитель, компетентность.
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In the article the peculiarities of formation of moral
and aesthetic qualities of students of the Department of Folk
Instruments, the specifics of teaching folk performance
as a component of the artistic and cultural heritage of
humanity are substantiated. The orchestral collective
is analyzed, which educates the students themselves by
means of art, gives them ample opportunities for the
realization of creative plans. Such a collective should
cultivate aesthetic tastes in the orchestras themselves.
Therefore, the main feature of the formation of moral and
aesthetic qualities of students at folk orchestra classes is
psychological and pedagogical training. In this case, the
leader is, first and foremost, a teacher, who introduces
students to the complex world of the art, helps to master
performing skills. Its purpose is to involve students in the
arts through their direct participation in the orchestra of
folk instruments. The study also searched for the optimal
variant of the characterization of the formation of moral
and aesthetic qualities of students of the Department
of Folk Instruments at classes in the orchestra team,
which would meet all the criteria of professional activity.
The analysis of numerous scientific works, devoted to
the study of different aspects of vocational training
and practical experience with the student orchestra,
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allow us to form our own understanding of the problems
and deepen the specific peculiarities of the formation of
moral and aesthetic qualities of students in the department
of folk instruments.
In our article specific peculiarities of formation of
moral and aesthetic qualities of students of the department
of folk instruments at classes in the orchestra collective
will be considered in the relevant structural aspects: the
orchestra collective is created on the basis of interest,
which is based on the personal desire of the participants,
which gives rise to a certain specificity of relations with the
collective; students with different abilities, different level
of preparation and different age take part in the music
collective; it is necessary to realize that the creative activity
of the collective is characterized by certain specific forms
of influence on the emotional sphere of orchestras through
the means of a trained repertoire, which creates favorable
conditions for the formation of their moral and aesthetic
qualities; a specific feature of pedagogical activity in the
folk orchestra is the free choice of teaching methods and
organization of the music-educational process.
Key words: moral aesthetic qualities, performing
skill, orchestra class, leader, competence.
Постановка проблеми. Серед різноманіття професій особливе місце як за кількістю, так і за змістом
посідають ті, що пов’язані з педагогічною діяльністю, оскільки об’єктом означеної діяльності є людина
– її внутрішній світ, психіка, інтелект, мислення. Такі
професії сприяють формуванню всебічно розвиненої,
гармонійної особистості, а також інтелектуального
потенціалу нації.
В означеному контексті яскравим зразком є формування морально-естетичних якостей студентів
кафедри народних інструментів у процесі занять в
оркестровому колективі. Специфіка такої діяльності
вимагає теоретичного вивчення й осмислення студентського виконавства на народних інструментах,
постійного аналізу вимог до учасників із урахуванням вікового сприйняття та взаємодії. Проблема інструментального музикування завжди породжувала
широке коло різноманітних питань, пов’язаних із
формуванням морально-естетичних якостей у студентів, що розширює наші уявлення про нові ефективні форми роботи з вихованцями, які вимагають
нового бачення засобів та підходів для їх залучення
до самостійної творчої діяльності.
Мета статті полягає в дослідженні особливостей
формування морально-естетичних якостей студентів
кафедри народних інструментів у процесі занять в
оркестровому колективі.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Автори наукових досліджень (О. Каргін, І. Маринін,
С. Мальков, Є. Смирнова, М. Соколовський, В. Подкопаєв, В. Соловйов, Ф. Соломонік, В. Чабанний
та інші), присвячених аналізові формування морально-естетичних якостей студентів на заняттях оркестру,
розглядають таку діяльність як сукупність організаційних, навчально-виховних та художньо-творчих завдань. Усі вони перебувають у тісному взаємозв’язку,
однак кожен із компонентів багатогранного процесу
навчання (організаційний, навчальний, виховний, репетиційний, концертний та ін.) має певну специфіку,
хоча на практиці вони реалізуються одночасно.
У працях О. Абдуліної, Н. Волошиної, Л. Блінової, Л. Кікнадзе та С. Киссельгофа наголошується на
необхідності посилення практичної спрямованості
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навчання учнів та студентів. На думку авторів, усе це
позитивно відобразиться на формуванні їх морально-естетичних якостей.
Виклад основного матеріалу. Відповідальне і
свідоме ставлення керівника до своєї фахової підготовки сприятиме формуванню морально-естетичних
якостей та розвитку професійно-педагогічної спрямованості. «Такі знання здобуваються з моральної діяльності та вироблених у ній цінностей. Наприклад,
прагнення стати доброчесним, яке виникло в результаті умовиводів, недостатнє ні для його здійснення,
ні для розуміння того, що і як слід досягти. Тільки реалізуючись у ставленні до іншого як до людини, здатність до такого акту є сутнісною силою людини, силою, завдяки якій можливість, виражена в прагненні,
стає реальністю. У цьому можна переконатися й на
іншому прикладі. Усі прагнуть любові. Та головною
умовою для реалізації цього прагнення є становлення
певних моральних відносин. Побачити в іншому особистість, людину в її індивідуально-неповторному
прояві і є способом формування сутнісної, творчої
сили, що породжує почуття любові» [4].
Оркестровий колектив засобами мистецтва виховує студентів та надає їм широкі можливості для реалізації творчих планів. При цьому його основне завдання – прищеплення естетичних смаків. У зв’язку з цим
найважливішою особливістю формування морально-естетичних якостей студентів кафедри народних
інструментів на заняттях в оркестровому колективі є
психолого-педагогічна підготовка. За означених умов
керівник передусім виконує роль педагога, який уводить оркестрантів у складний світ художнього мистецтва, допомагає оволодіти виконавськими навичками.
Його мета – залучити вихованців до мистецтва через
їхню безпосередню участь в оркестрі.
Пошуки оптимального варіанта характеристики
формування морально-естетичних якостей студентів
кафедри народних інструментів на заняттях в оркестровому колективі, який відповідав би всім критеріям
професійної діяльності, вимагають значних зусиль,
що зумовлено специфікою роботи керівника народного оркестру. Проте ця актуальна проблема ще не
знайшла свого комплексного відображення в наукових
дослідженнях. Лише в деяких працях спостерігаються
спроби висвітлити її окремі аспекти, при цьому фактично не досліджено специфічні особливості роботи зі
студентським оркестром народних інструментів.
Так, у праці В. Лапченка узагальнено теоретичні
погляди, що розкривають соціально-педагогічні функції народної музики [3], а Й. Гофман та Л. Ауер насамперед розглядають роль психологічного чинника
диригентсько-виконавської діяльності. Питання взаємодії диригента та очолюваного ним оркестру порушуються в працях Г. Берліоза та Г. Єржемського [2].
На сьогодні проблема формування моральноестетичних якостей студентів є однією з найактуальніших. А. Хачатурян після тривалих досліджень зробив висновок, що для того, аби молодий спеціаліст
відповідав вимогам обраної професії, у його навчанні
важливе місце має посідати загальнопедагогічна підготовка, яка включає в себе педагогічну спрямованість мислення [6].
Аналіз вищеозначених та інших наукових праць,
присвячених дослідженню різних аспектів професійно-педагогічної підготовки та практичному досвіду
роботи зі студентським оркестром, дає змогу сформувати власне розуміння назрілих проблем та більш
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глибоко розкрити специфічні особливості формування морально-естетичних якостей у студентів кафедри
народних інструментів у процесі занять в оркестровому колективі.
Цей процес вимагає від керівників широкопрофільної підготовки, яка охоплює:
- знання методики формування морально-естетичних якостей у студентів;
- знання історії музики;
- знання та вміння оркестрового диригування;
- володіння принципами художньо-образного
мислення.
У нашій статті специфічні особливості формування морально-естетичних якостей студентів кафедри народних інструментів на заняттях в оркестровому колективі розглядатимуться у відповідних
структурних аспектах, зокрема:
- оркестровий колектив створюється на засадах
зацікавленості, в основу яких покладено особисте
бажання учасників, що породжує певну специфіку
відносин із колективом;
- у музичному колективі беруть участь студенти
з різними здібностями, рівнем підготовки та різного
віку. Тому керівник у своїй педагогічній діяльності
має враховувати особливості різних категорій вихованців, уміти знайти підхід до них та ефективні форми спілкування з ними;
- необхідно усвідомлювати, що творчій діяльності колективу притаманні певні специфічні форми
впливу на емоційну сферу оркестрантів завдяки засобам розучуваного репертуару, що створює сприятливі умови для формування їх морально-естетичних
якостей;
- специфічною рисою педагогічної діяльності в
народному оркестрі є вільний вибір методики навчання й організації музично-навчального процесу.
Це пов’язано з тим, що в практиці інструментальної творчості відсутні офіційно закріплені програми
навчання студентів. Тому надзвичайно важливим питанням є вибір методу навчання, оскільки від цього
залежить темп і якість оволодіння виконавськими
навичками, за допомогою яких студенти зможуть реалізувати свої творчі здібності.
Перелічені вище специфічні особливості такої
діяльності переконують у багатофункціональності
професійної роботи керівника оркестрового колективу. Як бачимо, формуванню морально-естетичних
якостей студентів кафедри народних інструментів на
заняттях в оркестровому колективі підпорядковано
основні види роботи, тому до структури педагогічної діяльності керівника потрібно підходити як до
системи, що включає декілька компонентів морально-естетичного виховання. Зокрема, вітчизняні психолого-педагогічні дослідження виокремлюють такі
структурні компоненти педагогічної діяльності:
- гностичний або дослідницький – один із провідних у професійній діяльності педагога, оскільки
передбачає постійний пошук необхідної інформації й
аналіз як власного, так і передового досвіду навчально-виховної роботи;
- конструктивний, що включає планування педагогічної діяльності та прогнозування її результатів;
- організаторський – полягає в підпорядкуванні
всіх видів освітнього процесу основному організатору-керівнику;
- комунікативний – охоплює процес налагодження контактів педагога зі студентами, колегами.

Сучасна методика роботи з оркестровим колективом пропонує різноманітні форми виховання естетичних смаків, до основних з яких відносяться: прослуховування музики, ознайомлення із творчістю видатних
композиторів і музикантів, стилем написання їхніх
творів. Така робота охоплює увесь колектив і відбувається під час занять з оркестром. Тематика занять
може бути найрізноманітнішою – від творчості окремих композиторів до проблем музичного мистецтва:
- уміння знаходити ефективні форми і методи
навчання учнів основам виконавської майстерності. Керівникові колективу здебільшого доводиться
розпочинати свою роботу із формування в учасників елементарних навичок виконавської діяльності.
Отже, важливою проблемою нашої публікації є творчий розвиток студентів, що передбачає вміння докладно аналізувати твір, який вивчається на заняттях.
На основі цього аналізу необхідно визначити ефективні методи подальшого вдосконалення формування
морально-естетичних якостей у студентів;
- уміння забезпечити власний професійний і моральний престиж (авторитет). Авторитет керівника
сприяє проведенню цілеспрямованої навчальновиховної діяльності. Як засвідчує практика роботи з
оркестром, цей авторитет виявляється у двох аспектах: професійному та моральному.
Висновки. Отже, професійний аспект керівника
оркестрового колективу, який є ключовим у формуванні морально-естетичних якостей студентів кафедри народних інструментів на заняттях в оркестровому колективі, полягає в досконалому знанні питань,
пов’язаних із володінням інструментом, диригентською технікою, знанням теорії музики, розвитком
музичного слуху. Компетентність керівника включає
в себе й глибокі методичні знання (володіння сучасними методами навчання, вміння правильно, з урахуванням індивідуальних особливостей, розвивати
виконавські навички в учасників народного оркестру
тощо). У музичному колективі підвищенню авторитету керівника сприяє врахування ним специфічних
особливостей роботи зі студентами та виявлення педагогічного такту.
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
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У статті окреслено термін «соціально-педагогічні передумови розвитку спортивної культури».
Виокремлено та коротко охарактеризовано важливі
соціально-педагогічні передумови розвитку спортивної культури студентів – майбутніх фахівців фізичного виховання, доведено, що вони є результатом дослідження соціальних проблем сучасної молоді.
Ключові слова: спортивна культура, соціально-педагогічні передумови, виховання, розвиток,
спорт, цінності, здоров’я студентів.
В статье обозначен термин «социально-педагогические предпосылки развития спортивной культуры». Выделены и кратко охарактеризованы важные
социально-педагогические предпосылки развития
спортивной культуры студентов – будущих специалистов физического воспитания, доказано, что они
являются результатом исследования социальных
проблем современной молодежи.
Ключевые слова: спортивная культура, социально-педагогические предпосылки, воспитание, развитие, спорт, ценности, здоровье студентов.
In article is offered the definition of the concept “social and pedagogic preconditions for the development of
sports culture”. Highlighted and summarized important
social and pedagogic preconditions for the development
of sports culture of students – future specialists in physical education. Everyone preconditions for the development of sports culture elements are interrelated. The described social and pedagogic preconditions are the result
of the study of social problems of modern youth.
Social and pedagogic preconditions for the development sports culture of student youth – these are persistent,
objective causes (factors) and socially significant circumstances that raised the problem of the development sports
culture of students – future specialists in physical education.
To important social and pedagogic preconditions
for the development sports culture of students belong
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the following: lack of motivation in student youth for
physical education and sports; lack of social maturity of
students; high level of demographic crisis in Ukraine and
other.
The article focuses attention on the need to prevent
the spread of social illnesses student youth. Among the
widespread social illnesses of students are the following:
smoking, computer addiction, internet addiction, depressive states and other mental disorders. We think, to avoid
the spread of these social illnesses, it is necessary to form
a healthy social consciousness of the younger generation based on sports-oriented learning technologies. In
higher educational establishments should be implemented purposeful sports and recreation activity as an effective means of eliminating social illnesses of students. The
development of sports culture of the younger generation
should embrace the positive traditions of Ukrainians,
their experience regarding in educating national consciousness and dignity.
Description of social and pedagogic preconditions
for the development sports culture of students is a strategically important stage of the scientific research. This
stage of research will help to systematize methodological
support for the development of sports culture of students –
future specialists in physical education.
Key words: sports culture, social and pedagogic
preconditions, education, development, sports, values,
student health.
Постановка проблеми. Відомо, що в питаннях
державотворення та якісних змінах, що відбуваються
в суспільстві, ключову роль завжди відігравало студентство, яке, однак, далеко не завжди адекватно оцінювалося правлячою верхівкою країни.
Сучасна студентська молодь – це важлива соціальна група, яка завжди перебуває на вершині прогресивної суспільної думки, володіє потужним інтелектуальним потенціалом, пропагує актуальні цінності
становлення демократичних засад і моральних норм
© Галатюк М., 2019
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поведінки, а отже, є не лише рушійною силою країни,
а й упевненим ініціатором різноманітних нововведень, докорінної «ломки» давно застарілих і недієвих
соціокультурних стереотипів, що суперечать розвитку успішної життєтворчості особистості.
Ми переконані, що спортивно-орієнтований підхід
до фізичного виховання, а також адекватна підтримка
студентської соціальної служби та соціально-психологічної служби закладу вищої освіти, сприятиме запобіганню низки проблем, які турбують сучасних студентів – майбутніх фахівців фізичного виховання.
Аналіз наукових досліджень і публікацій доводить, що актуальними на сьогодні є розвідки, які
передусім стосуються питань теорії і практики соціально-педагогічної роботи з молоддю. Так, проблеми
професійного становлення майбутнього фахівця порушують у своїх наукових працях Є. Зеєр, К. Абульханова-Славська, В. Ананьєв, Л. Божович, С. Чистякова та ін.
Окремі аспекти моделі спортивно-орієнтованого
фізичного виховання у закладах вищої освіти окреслено в дослідженнях В. Сторярова, В. Бальсевича,
О. Ольхового, Ж. Козіної, Ю. Петренка та ін.
Мета статті – проаналізувати дефініцію «соціально-педагогічні передумови розвитку спортивної
культури»; визначити та коротко охарактеризувати
основні соціально-педагогічні передумови розвитку
спортивної культури сучасних студентів, а саме –
майбутніх фахівців фізичного виховання.
Для досягнення поставленої мети нами були використані такі методи дослідження, як теоретичний
аналіз і синтез, а також аналогію й узагальнення.
Виклад основного матеріалу. Для характеристики основних соціально-педагогічних передумов
розвитку спортивної культури сучасного студентства
насамперед нам необхідно визначитися із розумінням
самого терміна «передумова».
Опираючись на представлені в словникових та
довідникових джерелах [1; 4] визначення понять «передумова» й «умова», сформулюємо власне визначення дефініції «соціально-педагогічні передумови».
Таким чином, у контексті нашого дослідження
під соціально-педагогічними передумовами розвитку спортивної культури студентів – майбутніх
фахівців фізичного виховання молоді розумітимемо
стійкі, об’єктивні причини (чинники) та соціально
значущі обставини, які спричиняють виникнення нагальної потреби в чомусь, зокрема у нашому випадку –
проблему розвитку спортивної культури студентів.
Коротко окреслимо зміст деяких, найбільш важливих, на нашу думку, соціально-педагогічних передумов розвитку спортивної культури майбутніх фахівців фізичного виховання.
Перша передумова – відсутність у студентів
мотивації до фізкультурного самовдосконалення та
занять спортом. Означену передумову пов’язуємо
передусім з утрудненнями, які виникають у процесі визначення студентом пріоритетних мотивів навчальнотренувальної та змагальної діяльності. Студент –
майбутній фахівець фізичного виховання повинен
навчитися планувати, аналізувати, здійснювати рефлексію своїх дій, прогнозувати близькі та далекі перспективи власного фізичного вдосконалення. Запорукою високої продуктивності у навчально-тренувальній і змагальній діяльності є його вміння ставити
мету, чітко усвідомлювати свої прагнення стосовно
того, яких спортивних результатів він прагне досягти.

Досягнення проміжних цілей під час навчально-тренувальної та змагальної діяльності сприяє набуттю
досвіду – підвищенню спортивної майстерності в обраному виді спорту.
Ключову роль у формуванні мотивації до занять
спортом відіграють вольові якості студента, до яких
найперше варто віднести: цілеспрямованість, сміливість, ініціативність, витримку тощо. При цьому
пріоритет, звичайно, надається цілеспрямованості
як здатності студента використовувати специфічні
знання, вміння і навички, умінню подолати труднощі
за рахунок докладання чималих фізичних та моральних зусиль. Наприклад, здійснювати постановку конкретних задач, визначати шляхи, методи та засоби їх
розв’язання, адекватно оцінювати досягнуті результати навчально-тренувальної і змагальної діяльності.
Відзначимо, що складнощі у формуванні цілеспрямованості у ході навчально-тренувальної діяльності
нерідко стають загрозою для прояву інших важливих
вольових якостей студента [7].
Друга передумова – наявність недостатньої соціальної зрілості студентів – майбутніх фахівців фізичного виховання. У наукових розвідках, що акцентують
увагу на соціальній зрілості як вершині акмеологічного
розвитку особистості, йдеться про існування модальності цілісності людини, що проявляється в готовності
продуктивно й чітко діяти в різних життєвих ситуаціях. Модальність цілісності особистості передбачає
активізацію внутрішніх рушійних сил, які спонукають
до конкретних дій. Таким чином, у будь-який момент
свого життя особистість перебуває в одній зі складових
модальності власної цілісності, а саме: «хочу» → «потрібно» → «повинен» → «можу» → «вмію» → «досягну» → «зроблю» [6].
Розвиваючи думку далі, варто зауважити про наявність логічного зв’язку між поняттями соціальної
зрілості та готовності особистості реалізовувати кожну складову власної модальності як цілісності. Зважаючи на це, зауважимо, що під поняттям «соціальна
зрілість» слід розуміти соціальні якості особистості,
її життєвий досвід, учинки та дії, а також визначає
її місце в суспільстві. У цьому контексті до соціальних якостей особистості, як правило, відносять: активність, інтереси, відповідальність, спрямованість,
самооцінка тощо.
Отже, зважаючи на чималий теоретичний здобуток [5; 6], соціальну зрілість визначають як певний
ступінь розвитку особистості, що надає їй можливість компетентнісно підходити до розв’язання різноманітних задач у будь-якій сфері життєдіяльності.
Феномен соціальної зрілості не має однозначного
потрактування та визначається передусім на основі
особливостей взаємодії соціокультурного досвіду.
Часткове усунення проблеми недостатньої соціальної зрілості студентської молоді можливе завдяки
забезпеченню педагогічного захисту студентів – майбутніх фахівців фізичного виховання. На нашу думку, неабиякий потенціал здійснення педагогічного
захисту студентів закладено в реалізації дидактичної
системи розвитку спортивної культури. У цьому контексті педагогічний захист студентів повинен організовуватися в таких напрямах: фізіологічному, фізичному, психологічному та соціальному.
Третя передумова – наявність демографічної
кризи як проблеми українського суспільства. Зрозуміло, що наявний на сьогодні рівень розвитку спортивної культури майбутніх фахівців фізичного виховання
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не вирішить означеної проблеми, адже сягає своїм
корінням значно глибше, ніж розв’язання питань, що
стосуються розвитку спортивної культури загалом та
гармонійного розвитку підростаючого покоління зокрема. Незважаючи на те, що ми не в змозі миттєво
усунути цю надзвичайно актуальну та болючу проблемо, однак питання демографічної кризи в Україні
повинні постійно перебувати серед стратегічно важливих питань українського суспільства. Якщо ж розвиток спортивної культури підростаючого покоління
хоча б частково здатен вплинути на вирішення порушеної проблеми, то ми в жодному разі не повинні
замовчувати її.
Спробуємо коротко окреслити зв’язок між розвитком спортивної культури студентів та проблемою
демографічної кризи. На наше глибоке переконання,
важливою складовою демографічної кризи в країні
є низький рівень здоров’я українців. По-іншому, в
країні відсутня конструктивна ідеологія здоров’я і
спортивного стилю життєдіяльності підростаючого
покоління. У зв’язку з цим Т. Яковенко відзначає, що
однією з основних причин наявної в Україні демографічної кризи є криза здоров’я нації як найбільш
значуща складова поняття «якість життя населення».
Систематичне знищення традицій вітальних цінностей, нездатність людини самостійно дбати про своє
здоров’я – ось що негативно впливає на зростання
показників захворюваності українців [8]. На нашу
думку, розвиток спортивної культури підростаючого
покоління (зокрема майбутніх фахівців фізичного виховання) допоможе у вирішенні питань низької «якості життя населення» [8]. Звичайно, це повною мірою
не вирішить проблему деформації соціально-економічного стану країни, однак, переконані, може бути
важливим позитивним чинником, що вплине на сучасну демографічну ситуацію в Україні.
Четверта передумова полягає в необхідності
профілактики поширення соціальних хвороб серед
студентів. Зміст означеної передумови тісно взаємопов’язаний із попередньою, третьою, передумовою,
адже поширення соціальних хвороб детермінує рівень демографічної кризи в країні. Так, до найбільш
розповсюджених соціальних негараздів варто віднести: наркоманію, тютюнопаління, ігроманію, інтернет-залежність, депресивні стани та інші психічні
розлади.
Ми переконані: для того, щоб уникнути поширення вищеозначених соціальних хвороб, потрібно
формувати здорову суспільну свідомість підростаючого покоління, зокрема розробляти дієві соціальні механізми, які б формували «корисне» соціально-культурне середовище перебування студентів, яке
передбачає наявність таких складових, як: гнучка
система освітньо-інформаційних заходів; поширення
традиційних національних цінностей і звичаїв; пропаганда спортивної діяльності та активного дозвілля
молоді; діяльність творчих спілок тощо.
Дослідивши зміст феномена спортивної культури
студентської молоді [2; 3], ми дійшли висновку, що
спортивна культура наділена могутнім ціннісним потенціалом, адже розвиток цінностей спортивної культури школярів і студентів є одним з найефективніших
шляхів профілактики поширення соціальних хвороб
серед підростаючого покоління. Наприклад, науково
доведено, що біг як спосіб фізичної активності приносить людині неабияку користь, покращує пам’ять,
знижує ризик нейродегенеративних захворювань.
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П’ята передумова передбачає реалізацію основних завдань Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, зокрема розвиток
спортивної культури на засадах національно-патріотичного виховання школярів і студентів (дотримання
традицій українців, їх досвід щодо виховання національної свідомості, гідності та патріотизму).
Переконані, що цільовий елемент дидактичної
системи розвитку спортивної культури майбутніх
фахівців фізичного виховання насамперед повинен
ураховувати проблему виховання самодостатнього
громадянина-патріота України. З цією метою зміст
проблемно-змістового забезпечення розвитку спортивної культури студентів варто доповнити проблемно-змістовим забезпеченням, спрямованим на гармонійний розвиток особистості, утвердження цінностей
здорового способу життя з урахуванням принципів
національно-патріотичного виховання.
Шоста передумова пов’язана з наявністю потреби в цілеспрямованому відборі найбільш здібних студентів до занять конкретними видами спорту. Аналіз
практики організації навчання у сучасних європейських закладах вищої освіти свідчить про позитивну
діяльність центрів студентського спорту. Означена
робота передусім спрямована на те, щоб молоді люди
могли поєднувати навчально-пізнавальну діяльність зі
спортивною. Зауважимо, що такі центри є стратегічною основою для підготовки майбутніх професійних
спортсменів. Вони здійснюють відбір фізично обдарованих студентів, готують їх до участі у Всесвітніх універсіадах та змаганнях європейського рівня. Саме тут
широко задіяні механізми розвитку спортивної культури студентської молоді, використовуються сучасні
спортивно-орієнтовані технології підготовки, реалізується індивідуальний підхід до кожного вихованця.
Важливою перевагою використання спортивноорієнтованих технологій навчання є можливість актуалізувати та максимально виявити задатки та якості,
закладені в молодій людині природою, розвинути здібності до занять конкретним видом спорту. Рівень розвитку спортивної культури студентів (зокрема майбутніх фахівців фізичного виховання) – це той «місток»,
який визначить шлях подальшого вдосконалення їх
майстерності з конкретного виду спорту, спрямує до
максимально можливих спортивних досягнень.
Таким чином, усі вищенаведені передумови розвитку спортивної культури майбутніх учителів фізичного виховання є суттєвою складовою наших творчих
пошуків, що стосуються опису спортивної культури
студентів як системи. Зміст розкритих передумов розвитку спортивної культури враховуватиметься під час
обґрунтування і розробки теоретичної моделі (професіограми) сучасного вчителя фізичного виховання.
Висновки і перспективи дослідження. У статті
нами були проаналізовані лише деякі з пріоритетних
соціально-педагогічних передумов розвитку спортивної культури студентів – майбутніх фахівців фізичного виховання. Відзначимо, що кожна з представлених
передумов не є штучно сформованим утворенням. Усі
вони – результат дослідження і вивчення низки важливих соціальних проблем сучасної молоді, а також запропонованих у науковій літературі шляхів вирішення.
Отже, виокремлення соціально-педагогічних передумов – важливий етап нашого дослідження, результати якого допоможуть обґрунтувати подальшу
стратегію дій щодо розробки методичного забезпечення розвитку спортивної культури майбутніх фахівців фізичного виховання.
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ЦІННІСНОГО
КОМПОНЕНТА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
У статті представлено концептуалізацію інтелектуально-ціннісного (когнітивного) компонента
здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури. Розробка когнітивного компонента
здійснюється на основі запитів практики, врахування
специфіки післядипломної освіти та з використанням
елліністичних ідей софросіне (з дав.грец. σωφροσύνη
– здоровий глузд, «чистий розум», поміркованість,
гармонійність) і діаноетичних (мисленнєвих) чеснот
Арістотеля, а також концепцій аутопоезису У. Матурани та Ф. Варели, холістичних уявлень про цілісність
психіки і ціннісний та етичний виміри розуму. Інтелектуально-ціннісний компонент має складну структуру
і представлений здоров’язбережувальними: інтенційністю, мисленням, уявленнями, інтелектуальними орієнтирами, проблематизацією, прогнозуванням, передбаченням (антиципацією), когнітивними цінностями,
когнітивними установками, когнітивними стратегіями, когнітивними навичками, наративами, дискурсив© Федорець В., 2019

ними і діалогічними практиками, візіями, рефлексіями,
інтерпретаціями та ін. Здоров’язбережувальна інтенційність визначається як професійно орієнтована
спрямованість свідомості вчителя, що проявляється в
його здатності до виокремлення, актуалізації, бачення, розуміння феноменології людини, репрезентованої
у форматі збереження її життя та здоров’я, а здоров’язбережувальне мислення – як практично орієнтована інтелектуальна здатність педагога до актуалізації, аналізу, інтерпретацій проблематики людини
як панорами нормативних та патологічних феноменів,
що здійснюється на основі використання вітальних,
життєтворчих і гуманістичних стратегій, а також
екзистенційного й культурного потенціалів.
Ключові слова: інтелектуально-ціннісний компонент здоров’язбережувальної компетентності
вчителя фізичної культури, післядипломна освіта, інтенційність, інтелект, здоров’язбережувальне мислення, здоров’язбережувальні уявлення, методологія.
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В статье представлена концептуализация интеллектуально-ценностного (когнитивного) компонента здоровьесберегающей компетентности
учителя физической культуры. Разработка когнитивного компонента осуществляется на основе запросов практики, учета специфики последипломного образования и с использованием эллинистических
идей софросине (от давнегреч. σωφροσύνη – здравый
смысл, «чистый разум», умеренность, гармоничность) и дианоэтических (мыслительных) добродетелей Аристотеля, а также концепций аутопоэзиса
У. Матураны и Ф. Варелы, холистических представлений о целостности психики, ценностных и этических измерениях ума. Интеллектуально-ценностный
компонент имеет сложную структуру и представлен здоровьесохраняющими: интенциональностю,
мышлением, представлениями, интеллектуальными
ориентирами, проблематизацией, прогнозированием,
предвидением (антиципацией), когнитивными ценностями, когнитивными установками, когнитивными
стратегиями, когнитивными навыками, нарративами, дискурсивными и диалогическими практиками,
видениями, рефлексией, интерпретациями и др. Здоровьесохраняющая интенциональность определяется как профессионально ориентированная направленность сознания учителя, которая проявляется в его
способности к выделению, актуализации, видению,
пониманию феноменологии человека, представляемого в формате сохранения его жизни и здоровья, а
здоровьесохраняющее мышление – как практически
ориентированная интеллектуальная способность
педагога к актуализации, анализу, интерпретации
проблематики человека как панорамы нормативных
и патологических феноменов, которое осуществляется на основе использования витальных, жизнетворческих и гуманистических стратегий, а также
экзистенциального и культурного потенциалов.
Ключевые слова: интеллектуально-ценностный
компонент здоровьесохраняющей компетентности
учителя физической культуры, последипломное образование, интенциональность, интеллект, здоровьесохраняющее мышление, здоровьесохраняющее
представление, методология.
The article conceptualizes the intellectual-value
(cognitive) component of the health preserving competence of a Physical Education teacher. The development of the cognitive component is carried out based on
practical needs, taking into consideration the specifics
of post-graduate education and using the Ancient Greek
ideas of sophrosyne (Ancient Greek σωφροσύνη – common sense, «clear mind», moderation, harmony) as
well as the dianoethical (cognitive) values of Aristotle,
autopoiesis concepts of U. Maturana and F. Varela, holistic understandings about the complexity of psychics
as well as the value and ethical dimensions of the mind.
The intellectual-value component has a complex structure and is presented in the form of health preserving intentionality, way of thinking, understanding, intellectual
orientation, problematics, forecasting, anticipation, cognitive values, cognitive orientations, cognitive strategies,
cognitive skills, narratives, discourse and dialogue practices, visions, reflections, interpretations etc. Health preserving intentionality is determined as the professionally
related orientation of a teacher’s consciousness, which
manifests itself in his/her ability to define, actualize, see,

understand the phenomenology of a person, which is
represented in the form of preserving their life and health.
The health preserving way of thinking represents a practically oriented intellectual capacity of an educator to
detect, actualize, analyze, interpret the problematics of
person viewed as a spectrum of normative and pathological phenomena, which is carried out based on the vital,
life-forming and humanistic strategies using the existential and cultural potentials.
Key words: intellectual-value component, health
preserving competences of a Physical Education teacher,
post-graduate education, intentionality, intellect, health
preserving way of thinking, health preserving understanding, methodology.
Racio nihil aliud est, quam, in corpus
humanum pars divini spiritus mersa1
Постановка проблеми. Традиційно в структурі здоров’язбережувальної компетентності [15], як і в
будь-якій іншій при її конструюванні, формується когнітивний компонент. У системі зазначеного когнітивного компонента в процесі його розвитку відбувається
діяльнісно орієнтована специфікація (конкретизація)
інтелектуально-мнестичної сфери особистості. В рамках інтелектуальної сфери проходить виокремлення
певного «професійного» «інтелектуально-здоров’язбережувального» патерну (чи функціональної системи
– за П. Анохіним). Представлений патерн формується
на основі цільової консолідації мислення, знань, ментальних досвідів, когнітивних установок, спрямованих
на реалізацію діяльності, цінностей і смислів. Зважаючи на це, означені складові об’єднуються в одну
«когнітивно-діяльнісно-ціннісну» цілісність. Формування когнітивного компонента сприяє специфічному
«професійно-здоров’язбережувально» орієнтованому
структуруванню інтелектуальної діяльності педагога.
При розробці когнітивного компонента важливим
є врахування практичного питання ефективного вирішення складних педагогічних ситуацій, пов’язаних зі
збереженням здоров’я і життя. У практиці збереження
здоров’я значимим є те, що, незважаючи на наявність
типових схем і алгоритмів, кожна практична ситуація
має «розв’язуватися» «особистісно зорієнтовано»,
аналітично, ціннісно спрямовано та співвідносно до
її феноменології, тобто феноменологічно орієнтовано.
Передусім це стосується профілактики гострих порушень [17] (тобто таких, що з’являються неочікувано,
без якихось попередніх ознак) серцево-судинної системи. Такі порушення без адекватного «феноменологічно орієнтованого» та інтелектуального за своєю
сутністю втручання вчителя можуть завершитися летально. На це вказує, наприклад, наявність трагічних
випадків на заняттях із фізичної культури як в Україні,
так і інших провідних країнах світу [17].
У розробленій нами «Антропологічній моделі
здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури» [15] консолідується когнітивний компонент вказаної компетентності. Представлена модель
здоров’язбережувальної компетентності формується
на основі інтенцій та ідей професіоналізації, інтелектуалізації, аксіологізації, гуманізації, езистенціоналізації, антропологізації, феноменологізації та філософізації професійної діяльності педагога як «ключового»
суб’єкта, який безпосередньо визначає результативність та якість збереження життя і здоров’я учнів.

Розум – це ніщо інше, як частинка божественного духу, занурена в людське тіло (лат.).
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Із методологічних позицій надскладний, аутопоезисний [7], ціннісний, етичний та багатомірний [8] характер феномену людини та її здоров’я визначає багаторівневість і складність «інтелектуального інструмента»,
яким є когнітивний компонент здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури.
Необхідність розробки складного, ціннісно та
етично орієнтованого «інтелектуального інструментарію» (когнітивного компонента компетентності)
обумовлена також соціальним, культурним та естетичним вимірами феномену здоров’я. Окрім того «інтелектуально-етично-ціннісна» специфіка когнітивного
компонента здоров’язбережувальної компетентності
вчителя фізичної культури визначається необхідністю
формування глибоких та різносторонніх знань і розумінь феноменології тіла, тілесності та рухової сфери.
У науковій педагогічній літературі, незважаючи на
наявність значної кількості робіт, присвячених проблематиці розвитку здоров’язбережувальної компетентності,
питання розробки її когнітивного компонента на основі врахування ціннісно-смислової, етичної, естетичної,
соціальної природи людини та її багатомірності [8] і поліонтологічності, а також складної феноменології людського організму, здоров’я та рухової активності, розкрито недостатньо. Не повним є також висвітлення питання
розвитку когнітивної складової здоров’язбережувальної
компетентності на основі практично орієнтованих знань
і розумінь людини в її крайових формах – у стані стресу і патології, а також шляхом антропологічно-ціннісної
рефлексії складних педагогічних ситуацій, пов’язаних зі
збереженням здоров’я. Окреслене вище, включаючи значення розробки даної проблеми для збереження життя і
здоров’я дітей, визначає її як актуальну.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Розробка когнітивного компонента здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури презентується у дисертаційному дослідженні
І. Мамакіної [6]. Питання концептуалізації когнітивного компонента розкривається в контексті більш ширшої
проблематики, а саме – формування здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури. У
зв’язку з цим актуальними є роботи: С. Гаркуші, С. Романової, Л. Щура, М. Козуба, М. Сентизової. В. Данилко, Є. Кучергана, М. Носко, А. Матусевича, А. Петрова, Є. Сливки [15], С. Кодимського, В. Лобачева,
О. Литвинеко, І. Іваній, О. Безкопильного, О. Радіонової, В. Федорця [16], Н. Бишевець, В. Омельяненка,
І. Омельяненко [10], Н. Мацоли, Н. Чайченко, П. Джуринського. Для нашої методології важливим є також
концепт здоров’яорієнтованого мислення, який свого
часу був розроблений І. Платоновою [12].
Метою нашого дослідження є концептуалізація
інтелектуально-ціннісного компонента здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури,
що включає актуалізацію і розробку таких його структурно-функціональних складових, як здоров’язбережувальні: інтенційність, мислення та уявлення.
Завдання дослідження:
1. Визначити основні структурно-функціональні
складові когнітивного компонента, вказавши на методологічні основи його формування.
2. Уточнити концепти здоров’язбережувальної
інтенційності та здоров’язбережувального мислення, що розглядаються як структурно-функціональні
складові когнітивного компонента.
3. Розкрити сутність концепту здоров’язбережувальних уявлень, що входить до складу когнітивного
компонента.

Виклад основного матеріалу. Системоорганізуючим аспектом розробки когнітивного компонента здоров’язбережувальної компетентності вчителя
фізичної культури є традиційне (ще з елліністичних
часів) для європейської раціональності розуміння розуму як специфічного антропологічного феномену,
в якому визначаються виразні ціннісний та етичний
виміри [1, с. 55]. Зважаючи на «дух» вказаних традицій і керуючись практичною необхідністю, загальноприйнятний і традиційний когнітивний компонент
визначається нами як інтелектуально-ціннісний.
При формуванні інтелектуально-ціннісного компонента ми використовуємо: компетентнісну парадигму [13]; холістичну ідеєю цілісності свідомості; елліністичні концепт софросіне (із давньогрец.
σωφροσύνη) [5; 11, с. 296–326, 428], що інтерпретується як «чистий розум», гармонійність; Арістотелеву ідею діаноетичних (із давньогрец. διανοητικὴ)
(мисленнєвих) чеснот (із давньогрец. ἀρετῆ) [1, с.
55]; підходи і бачення розуму, розроблені в рамках
когнітивістики [9]; смислову парадигму [3]; феноменологічні візії [2], системний підхід та концепцією
аутопоезису [7] У. Матурани (з ісп. Humberto Maturana)
і Ф. Варели (з ісп. Francisco Varela), в системі смислів якої життя розглядається як когнітивний процес,
невіддільний від діяльності та активності. Враховуючи вищевказані концепції [1, с. 55; 3; 5; 7; 9;
11, с. 296–326, 428; 13] та традиції, інтелектуально-ціннісний компонент ми концептуалізуємо як гармонійний, добрий, милосердний, етичний, «чистий»
розум, що має специфічне професійне спрямування.
При цьому варто виокремити систему складових
(структурно-функціональних складових), до яких відносимо здоров’язбережувальні: інтенційність, мислення, уявлення, інтелектуальні орієнтири, проблематизацію, прогнозування, передбачення, когнітивні
цінності, когнітивні установки, когнітивні стратегії,
когнітивні схеми, когнітивні навички, алгоритми,
наративи, дискурсивні та діалогічні практики, візії,
рефлексії, ідеї, ідеології, ідеали, міфи, метафори, розуміння, інтерпретації, інтелектуальні контексти, здоровий глузд, здоров’язбережувальний фронезис (практична мудрість), софросіне (із давньогрец. σωφροσύνη
– «чистий розум», поміркованість, гармонійність),
знання. Визначальними і системоорганізуючими серед
вказаних структурно-функціональних складових інтелектуально-ціннісного компонента є: інтенційність,
мислення, когнітивні стратегії, наративи, ідеї, інтерпретації і знання. Таким чином, при формуванні когнітивного компонента особлива увага приділяється саме
їм. У даному дослідженні ми представимо визначення та розкриємо освітню феноменологію перших
трьох (із представлених вище) структурно-функціональних складових, а саме здоров’язбережувальні:
інтенційність, мислення та уявлення.
Здоров’язбережувальна інтенційність – особлива професійно орієнтована спрямованість свідомості
вчителя, що проявляється в його здатності до виділення, актуалізації, бачення, розуміння феноменології людини, репрезентованої у форматі збереження
її життя та здоров’я як актуальної проблематики та
найвищої цінності, а також включає вміння виділяти здоров’яорієнтовані зони пізнання та діяльності.
Актуальним аспектом, який розкриває здоров’язбережувальну інтенційність в антропологічно-ціннісному
вимірі, є те, що вона спрямовує свідомість на значиму пізнавальну «зону», якою є людина, її життя і здоров’я, тобто вона є проявом антропологічного.
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Наприклад, в учителя має бути пізнавальна зона
«профілактики раптової серцевої смерті», яка формується завдяки відповідній інтенційності. У даному
аспекті важливим є не «пасторальне» і міфологізоване уявлення про те, що всі діти здорові тому, що тренуються, загартовуються і мають відповідні довідки,
а професійне знання конкретних реально існуючих
антропологічних феноменів і ситуаційних проблем.
Відповідно знання та розуміння життєво важливих
проблем існують в актуальній зоні психіки вчителя й
«автоматизовано» «висвітлюються» та «утримуються» завдяки наявності здоров’язбережувальної інтенційності, яку ми цілеспрямовано формуємо.
У контексті підвищення ефективності здоров’язбереження чи іншої діяльності актуальним є те, що компетентна особистість відрізняється від непрофесіонала
наявністю сформованої і професійно орієнтованої інтенційності, завдяки якій фахівець є постійно спрямованим на специфічну «пізнавально-ціннісну» «зону»,
що представляється для певної діяльності як актуальна. В означеній здоров’язбережувальній компетентності такою «зоною» є феноменологія здоров’я, життя і
людини. Наявність сформованої чи точніше розкритої
інтенційності дає можливість постійно спрямовувати
інтелектуальну діяльність, а також увагу на конкретні
проблеми людини і її здоров’я.
Для прикладу, інтенції збереження життя визначають спрямованість свідомості на профілактику гострої
серцево-судинної патології, яка хоча і є специфічним
та вузькопрофесійним фрагментом здоров’язбережувальної діяльності, однак водночас представляється як
первинна та найбільш значима. Що може бути більш
важливим за збереження життя дитини під час рухової активності?! Тому особливого значення для професійної діяльності набуває інтенційність свідомості,
яка визначає спрямування мислення, знань, розумінь,
інтерпретацій, уваги фахівця саме на ті зони пізнання і
діяльності, які є найбільш актуальними та значимими.
Свідомість людини відповідно до її природи є інтенційною. Тобто перед тим і для того, щоб ефективно,
швидко і професійно пізнавати, мислити, інтерпретувати чи діяти мають бути наявними відповідні інтенції.
Концепт здоров’язбережувальної інтенційності
сформований нами на основі антропологічно-ціннісної рефлексії і рецепції феноменологічної філософії
Е. Гуссерля [2] та екзистенційних й антропологічних
ідей М. Хайдеггера, К. Ясперса, О. Больнова [16].
Здоров’язбережувальне мислення є формою професійного мислення, що спрямоване на збереження
життя та здоров’я і формується на основі інтеграції
та здоров’яорієнтованої трансформації феноменологічного, критичного, аналітичного, прогностичного,
екзистенційного мислення й спеціальних знань та
практик і являє собою практично орієнтовану інтелектуальну здатність педагога до виокремлення,
актуалізації, аналізу, інтерпретації проблематики
людини як панорами нормативних та патологічних
феноменів. Здоров’язбережувальне мислення реалізується також шляхом використання вітальних, життєтворчих і гуманістичних стратегій із застосуванням
екзистенційного і культурного потенціалів.
Визначальною специфікою здоров’язбережувального мислення є його феноменологічний вимір, у змістовно-смислових і пізнавальних межах якого розкривається інтелектуальна здатність учителя до бачення й
розуміння людини, певних педагогічних ситуацій, ризиків і проблем як специфічних феноменів. Актуальними є співвідносні до зазначених бачень інтелектуальні
вміння, які полягають у здатності до використання

198

загальних і спеціальних засобів впливу, що спрямовані
на мінімізацію та і профілактику патологій.
Зокрема, падіння дитини навіть за умов хорошого страхування є ризиком розвитку струсу серця. У
зв’язку з цим при розробці тренувальних режимів
і рухових дій необхідно врахувати феноменологію
серця загалом та знання специфіки такої патології,
як струс серця (із лат. сommotio cordis) зокрема [17].
Удар, вібрація чи падіння для серця є однозначними
і прямими чинниками, які значно збільшують ризики
розвитку раптової серцевої смерті.
Здоров’язбережувальне мислення є феноменологічним, тобто таким, що визначає здатність до
виокремлення й осмислення нормативних і патологічних феноменів. Вказане мислення також за своєю
суттю є темпоральним і прогностичним. Наприклад,
швидке та інтенсивне проведення розминки (особливо
зранку) значно збільшує ризики виникнення раптової
серцевої смерті. Тому прогноз інтенсифікації тренувального процесу буде в такому випадку однозначно
негативним. Таким чином, прогностичний і феноменологічний виміри здоров’язбережувального мислення
визначають його як специфічне і таке, що відрізняється від аналітичного й критичного, в яких недостатньо
враховується знання конкретних феноменів, ситуацій
та темпоральний чинник. Тобто, для ефективного збереження здоров’я і життя наявність досить розвинутої
логіки та вміння аналізувати навіть для фахівця є недостатнім. Потрібно мати інтелектуальну здатність до
«оперування» знаннями конкретних антропологічних
феноменів, які за своєю суттю є темпоральними, просторовими і такими, в яких відображене життя.
Здоров’язбережувальні уявлення ми розуміємо в
таких двох значеннях: 1) як наочний, виразний, репрезентативний, метафоризований і певною мірою чуттєвий образ певної проблеми, пов’язаної зі збереженням
життя і здоров’я; 2) як загальні і поверхневі знання за
вказаним напрямом. Прикладом першого розуміння
здоров’язбережувальних уявлень, які ми використовуємо в освітній практиці, є формування виразних і водночас трагічних у своїй сутності уявлень про можливі
небезпеки для життя дітей, які можуть виникнути за
умов непрофесійної організації тренувального процесу. Це робиться для того, щоб уявлення і знання про загрози життю дітей існували у свідомості педагога виразно, репрезентативно, вітально значимо, проблемно
та діяльнісно орієнтовано, постійно і «якраво». Такий
чуттєвий і «живий» формат знань є методологічною та
антропологічною умовами ефективного й діяльнісно
орієнтованого їх «включення» в когнітивну сферу та
професійну діяльність педагога.
Неактуальні на даний час проблеми ми розглядаємо на рівні поверхневих знань чи точніше уявлень.
Наприклад, учителю фізичної культури знання про
малярію потрібні переважно у форматі загальних
уявлень тому, що вказана проблема для нашої місцевості не є актуальною. Водночас поверхневі знання
та загальні уявлення є когнітивним і проблематизуючим «ключем», який за необхідності розкриває
можливості поглибленого вивчення цієї проблеми.
Така необхідність може виникнути тоді, коли в класі буде навчатися дитина, що приїхала з місцевості,
де є поширеною малярія, та має відповідні проблеми
зі здоров’ям. Тому залежно від домінування певних
здоров’язбережувальних проблем структура знань
про збереження здоров’я, на основі яких формується інтелектуально-ціннісний компонент, може бути
змінена. Відповідно структура знань про збереження
здоров’я визначається наявною специфікою ризиків
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і можливих статистично та життєво значимих патологій. Як наслідок – знання, які в результаті зміни
структури ризиків і патологій стануть неактуальними, перейдуть у формат уявлень (у даному контексті
вони інтерпретуються як поверхневі знання).
Водночас уявлення при їх розширенні, деталізації, конкретизації стають професійно значимими або
й системоорганізуючими знаннями. Так сталося і зі
знаннями про раптову серцеву смерть [17] та СНІД,
які колись були неактуальними, а сьогодні є значимими та визначальними в здоров’язбережувальній
діяльності вчителя фізичної культури.
Висновки
1. Концептуалізація  інтелектуально-ціннісного
(когнітивного) компонента здоров’язбережувальної
компетентності вчителя фізичної культури здійснюється на основі запитів практики, врахування специфіки
післядипломної освіти та з використанням елліністичних ідей софросіне (від давньогрец. σωφροσύνη –
здоровий глузд, «чистий розум», поміркованість, гармонійность) і діаноетичних (розумових чи мисленнєвих) чеснот Арістотеля, а також ідей когнітивістики і
тілесної когнітивістики, концепції аутопоезису У. Матурани та Ф. Варели, холістичних уявлень про цілісність психіки і ціннісний та етичний виміри розуму.
2. Відповідно до вказаної методологічної основи та співвідносно складності феноменології людини і її здоров’я інтелектуально-ціннісний компонент
формується як складна ціннісно й етично орієнтована структура. Як актуальні складові вказаного компонента нами визначаються здоров’язбережувальні:
інтенційність, мислення, уявлення, інтелектуальні
орієнтири, проблематизація, прогнозування, передбачення, когнітивні цінності, когнітивні установки, когнітивні стратегії, когнітивні навички, знання тощо.
3. Здоров’язбережувальна інтенційність нами
розуміється як професійно орієнтована спрямованість свідомості вчителя, що проявляється в його
здатності до виокремлення, актуалізації, бачення,
розуміння феноменології людини, репрезентованої у
форматі збереження її життя та здоров’я.
4. Здоров’язбережувальне мислення являє собою
практично орієнтовану інтелектуальну здатність педагога до виділення, актуалізації, аналізу, інтерпретацій проблематики людини як панорами нормативних
та патологічних феноменів, що здійснюється на основі використання вітальних, життєтворчих і гуманістичних стратегій із застосуванням екзистенційного і
культурного потенціалів.
Перспективи подальших наукових досліджень
у даному напрямі плануємо спрямувати на концептуалізацію і репрезентацію окреслених в означеному
дослідженні аспектів (складових) когнітивного компонента здоров’язбережувальної компетентності,
які не були нами висвітлені, зокрема розкрити зміст
здоров’язбережувальних когнітивних стратегій, когнітивних схем, когнітивних навичок, алгоритмів, наративів, візій, рефлексій, знань та інших складових.
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ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ
У НАУКОВО-МЕТОДИЧНОМУ ЖУРНАЛІ
«НОВА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА»
Науково-методичний журнал «Нова педагогічна
думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань
теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти,
статті про діячів науки та освіти тощо.
Згідно з Постановою Президії ВАК України від
15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України», до друку
приймаються лише наукові статті, де наявні такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному
вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями; аналіз наукових досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постановка завдань); виклад
основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших
розвідок у даному напрямі. Стаття повинна відповідати тематиці журналу і сучасному стану науки.
Стаття подається українською мовою обсягом не
менше 10 сторінок машинописного тексту, на аркушах білого паперу стандартного формату з використанням шрифту Times New Roman 14 розміру текстового редактора Word через півтора інтервала.
Для авторів, які не мають наукового ступеня,
обов’язково потрібно додати зовнішню рецензію.
На окремому аркуші слід вказати повні імена всіх
авторів та короткі відомості про них: місце роботи,
посада, науковий ступінь, вчене звання, повна назва
установи, де працює автор, адреса, телефони. У правому верхньому кутку першої сторінки розміщується
ім’я та прізвище автора, у лівому – визначений код
Універсальної Десяткової Класифікації (УДК).
На початку статті подається короткий виклад
її змісту (анотація) та ключові слова відповідно
до тематики трьома мовами – українською, російською та англійською. Анотація англійською мовою разом із ключовими словами має містити не
менше 1800 друкованих знаків.
Матеріали підготовлені до друку кабінетом
редакційно-видавничої діяльності
Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
Завідувач кабінету
редакційно-видавничої діяльності
Володимир ІЛЬНИЦЬКИЙ
Коректори:
Леся ЗАВОДНА, Віта ПРИХОДЬКО
Комп’ютерне складання:
Леся ЗАВОДНА, Віта ПРИХОДЬКО

Якщо у тексті наявні рисунки, вони повинні мати
підписи, відповідно кожна таблиця – заголовок.
Поля сторінок рукопису – 20 мм.
Текст статті повинен бути вичитаний і надрукований чітким контрастним шрифтом. Рукописи
мають бути відрецензовані.
У тексті статті мають бути посилання на використані джерела із зазначенням у квадратних дужках
порядкового номера і сторінки цитованого джерела
(наприклад, [3, с.15]). При повторному посиланні
у тексті на те ж саме джерело вказують його номер
згідно зі списком (зазначається в списку один раз),
змінюючи при потребі номери сторінок, томів, частин. Неприпустимі посилання на неопубліковані та
незавершені роботи. Відповідальність за вірогідність фактів, цитат, власних імен, оголошень несуть автори публікацій.
Бібліографічний список подається так: Список
використаної літератури – і надалі нумерований та в
алфавітному порядку із зазначенням автора (прізвище, ініціали), місця видання, видавництва та року, обсягу (кількості сторінок), при посиланні на статтю –
сторінок, на яких її вміщено у виданні.
Статті, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються.
Редакція залишає за собою право скорочувати
статті та здійснювати літературне редагування,
що не впливає на їх зміст.
Усі автори платять за друк статті в журналі – за
один стандартний аркуш (А4) машинопису через півтора інтервала – 50 грн.

Оплату вартості статті потрібно здійснювати лише після затвердження публікації до
друку.

Автори, які мають науковий ступінь доктора наук,
вчене звання професора та академіка галузевих наук,
мають право на безоплатній основі подати до квартального номера одну публікацію. Черговість друку
безкоштовних публікацій визначається датою її подачі до кабінету редакційно-видавничої діяльності.
Матеріали надсилайте на адресу кабінету редакційно-видавничої діяльності Рівненського ОІППО
(redakciya_roippo@ukr.net; тел. 0(362) 64-96-72).

Підписано до друку 10.12.2019 р.
Формат 60x84 1/8
Ум. друк. арк. 00,000
Тираж 100 примірників
Замовлення №
Надруковано в
ТзОВ «Гедеон-Прінт»
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи
до державного реєстру видавців № 51
серія РВ від 22.01.2009 р.

