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УДК 378 
Л. Б. АДАРЮКОВА  (ст. викл.) 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
 

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОРІЄНТИР РОЗВИТКУ 
МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ 

 
Стаття розглядає некомпетентність старої системи освіти, яка не здатна 

підготувати спеціалістів майбутнього, обгрунтовує необхідність відмови від 
старого, знання-центристського підходу як такого що не виправдовує очікування та 
вимоги нового інформаційного суспільства. Акцентується увага на занепокоєності у 
зв’язку з невідповідністю «попиту» суспільства та «пропозицією» освіти існує на 
міжнародному рівні, що можна бачити в міжнародних конвенціях та що є 
орієнтиром вдосконалення та модернізації системи освіти в напрямку 
компетентнісного підходу. Праця також аналізує та узагальнює точки зору 
провідних спеціалстів у галузях педагогіки, методики та аналітики. 

Ключові слова: модернізація, компетентністний підхід, система освіти 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Збереження та розвиток системи освіти та 
підвищення її якості є пріоритетним шляхом реалізації державної політики у галузі 
вищої освіти. Початок третього тисячоліття є для нашої держави складним 
перехідним періодом, коли старі та віджилі ідеологічні й психологічні стереотипи 
змінюються на нову систему поглядів і цінностей. [1, c. 9] Економічний та соціальний 
розвиток України аналізується та проектується в контексті інтеграції з країнами 
Європи. Затверджена на національному рівні Стратегія інтеграції України до 
Європейського Союзу передбачає реформи в багатьох галузях. Але освіта серед 
напрямків європеїзації є чи не основним пріоритетом, який впливає не тільки на 
сучасність нашої країни, але і є чи не найвагомішим внеском в майбутнє. Інтеграція 
освіти полягає у впровадженні європейських норм та стандартів, що буде в кінцевому 
результаті спрацьовуватиме на «підвищення в Україні європейської культурної 
ідентичності та інтеграцію до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього та 
науково-технічного середовища» [3, c. 4]. Отже, оновлення змісту сучасної освіти та 
технологій навчання має бути пріоритетним шляхом розвитку національної освіти, 
який базується на досвіді провідних освітніх систем Європейської спільноти. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Концептуальні засади 
глобальних змін у суспільстві та освіті як її частини аналізуються в працях Ф. 
Фукуями, 3. Бжезинського, Г. Кіссінджера, І. Валлерстайна, Дж. Белла, Е. Тоффлера, 
В. Іноземцева, Й. Масуди.  

Різноманітні аспекті реформування, актуальні проблеми модернізації системи 
вищої освіти в контексті входження України до європейського освітнього простору 
розглядаються в роботах В. Ащрущенка, В. Астахової, В. Беха, В. Вікторова, П. 
Гнатенка, Д. Дзвінчука, А. Джуринського, М. Згуровського, С. Клепка, Н. 
Коломінського, К. Корсака, И Кушерця, В. Лугового, М. Лукашевича, В. Лутая, О. 
Навроцького, С Ніколаєнка, Н. Ничкало, В. Огаренка, Н Огнев'юка, М. Романсика, В. 
Ткаченка, І. Утюж, В. Шинкарука та інших вітчизняних науковців. 

                                                
© Адарюкова Л.Б., 2015 
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Найважливішим джерелом інформації щодо тенденцій світового та вітчизняного 
освітнього суспільство були документи міністерства освіти України та 
уповноважених груп міністерств освіти інших країн та законопроекти щодо 
впровадження нового змісту та технологій освіти. [3], [8] 

Формулювання цілей статті. Метою статті є освітлення ситуації на 
міжнародному та національному освітньому просторах, а також підкреслення 
необхідності модернізації національної системи освіти на основі досвіду провідних 
європейських держав. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відомий сучасний американський 
філософ Алвін Тоффлер, аналізуючи феномен трансформації сучасних суспільств, 
стверджує, що «світ, який швидко утворюється від зіткнення нових цінностей і 
технологій, нових геополітичних відносин, нових стилів життя й засобів сполучення, 
вимагає зовсім нових ідей і аналогій, класифікацій і концепцій». [5, c. 14] Ці зміни та 
загальносвітова тенденція розвитку культури, яка полягає в переході від 
постіндустріального суспільства до інформаційного, вимагають нових фахівців – не 
просто освічених та активних, але й самостійних, впевнених, відповідальних, здатних 
працювати в нових технологічних та соціальних умовах. І тому постає гостре питання 
ролі освіти у наданні суспільству спеціалістів необхідного рівня та відповідності 
цілей сучасної освітньої системи до потреб суспільства.  

Педагоги, психологи, аналітики та спеціалісти багатьох інших сфер, на жаль, 
відмічають відставання освіти від потреб суспільства. І це не дивно. Важко уявити, з 
якими тенденціями вітчизняного чи світового ринку праці зіткнуться випускники 
вищих навчальних закладів завтра або через 5 років. Не кажучи вже про школярів, які 
повинні будуть працювати в середині 21 сторіччя, коли, за словами Лебедєва О.Є., не 
тільки школа, а й навіть футурологи не можуть передбачити майбутнє. [7, c. 3] 

Все це вимагає нового рівня розуміння самого поняття «освіта» та її цілей, тому 
що вона є основним компонентом формування світогляду особистості.  «Сучасний 
учитель повинен навчати своїх учнів бути відкритими, готовими долати труднощі, 
орієнтуватися у новому інформаційному суспільстві, постійно самовдосконалюватися 
та прагнути самореалізації.» [1, c. 10] «Гармонійно розвинена особистість має бути 
головною метою і змістом усієї системи освіти. Замість пріоритету держави в 
освітянському просторі на перше місце має бути поставлена людина... орієнтація на 
людину, фундаментальні цінності, рішуча демократизація освіти – ось ті підвалини, 
на яких має базуватися освіта третього тисячоліття», – підкреслює В. Г. Кремень. [6, 
c. 240] 

Отже, необхідність модернізації освіти – це безперечний факт. Але 
модернізація – це не тільки необхідність, але й єдиний логічний крок, який 
зумовлений еволюційною сутністю будь-якої життєздатної системи. В умовах 
сучасного світу вона не може не відреагувати на світові інтеграційні процеси, 
глобалізацію, демократизацію та створення єдиного інформаційного простору і не 
пристосуватися до цих нових умов. О.Є. Лебедєв [7, c. 4] підкреслює, що модернізація 
освіти, тобто «забезпечення відповідності запитам та можливостям суспільства», в 
той чи іншій мірі здійснювалася завжди. І це залежало від здатності системи освіти до 
змін. В свою чергу ця здатність залежить від підходу до постановки цілей, відбору 
змісту, організації освітнього процесу, оцінки результатів. Зараз  формування освітніх 
цілей носить глобальний, інтеграційних характер. Вони формуються не на рівні 
держав, а на міждержавному рівні, коли базові пріоритети проголошуються в 
міжнародних конвенціях та служать стратегічними орієнтирами міжнародної 
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спільноти. Так, на приклад, на саміті тисячоліття Організації Об’єднаних Націй 2000 
р., був проголошений рівний доступ до якісної освіти, зокрема до початкової, що є 
одним з основних компонентів прийнятої на саміті декларації «Цілі розвитку 
тисячоліття». [8] 

У Європі 1999 рік став початком наймасштабнішого проекту в сфері освіти – 
Болонського процесу. Його метою є створення єдиного освітнього простору для країн 
Європейського континенту з метою розвитку мобільності громадян. Україна, 
приєднуючись до цього проекту, взяла на себе низку зобов’язань щодо реформування 
української системи освіти в межах Болонської системи. І воно повинно окрім 
універсалізації вирішити ще декілька гострих питань: знищити відірваність освіти від 
потреб країни, перетворити її у ресурс розвитку на різних рівнях (особистому, 
суспільному та державному), та забезпечити відповідність принципам ринкової 
економіки.  

Лебедєв О.Є. [7, c. 2] в аналізі стану російської освіти наводить приклад 
докладу спеціалістів Міжнародного банку. Окрім переваг традицій радянської 
системи освіти, відмічалося, що вона повинна формувати таку якість, як професійний 
універсалізм – здатність змінювати сфери та засоби діяльності. І загальна формула 
подальших досліджень виводиться вченим наступним чином: потрібен перехід від 
гарного спеціаліста до гарного співробітника. Звичайно, співробітник включає якості 
гарного спеціаліста, але крім того, потрібен працівник, який здатен приймати 
самостійні рішення, ініціативний, відкритий до інновацій.  

Щодо ситуації в Україні, за даними дослідження Фонду «Демократичні 
ініціативи» ім. І. Кучеріва, 70,5% респондентів оцінюють якість вищої освіти в 
Україні як низьку та середню. Результати соціологічного опитування, проведеного 
Інститутом економіки та прогнозування НАН України, свідчать: понад 70% 
майбутніх фахівців в університетах опановують певну сукупність знань, можуть їх 
шаблонно застосовувати, але не здатні вирішувати нестандартні завдання; 20% 
випускників українських ВНЗ дуже погано орієнтуються в обраних професіях через 
небажання вчитися; і лише 10% випускників досконало володіють методом 
самонавчання і самовдосконалення. [4]  

У зв’язку з цим цікавим є висновок Лебедєва щодо причин невідповідності 
освіти та вимог сьогодення. Традиційною реакцією школи на зміни в суспільстві був 
завжди так званий екстенсивний розвиток школи, тобто збільшення об’єму учбового 
матеріалу: зміна програм або нові предмети (Навчальна воєнна підготовка, 
Конституція СРСР, інформатика та ін.). Але ресурси часу на шкільну освіту завжди 
лімітовані. Учений бачить інший вихід з цієї тупикової ситуації – зміну характеру 
зв’язків та відносин між учбовими дисциплінами. І тут потрібно по-новому визначити 
цілі освіти, які повинні відображати очікуваний результат. Традиційний підхід 
формував цілі через терміни особистісних новоутворень: учні повинні здобути певні 
поняття, правила, вміння, повинні сформувати відповідні якості, погляди тощо. З цих 
позицій, чим більше знань здобув учень, тим вище був рівень його вченості. Але 
сьогодні вченість не визначається ні об’ємом знань, ні їх енциклопедичністю. Вона 
визначається здатністю вирішувати проблеми різного рівня складності на основі 
знань. Тобто, потрібен новий підхід, який дасть відповідь не на питання «що нового 
учень вивчив в школі», а «чому він навчився». [7, c. 4] 

Підкреслимо, що 70% кваліфікованих, але майже ні на що не здатних фахівців 
– це результат освітньої системи, яка фактами доводить свою недієздатність. Це 
змушує по-новому дивитися на стандарти освіти. І традиційного, знання-
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центристського підходу, як показує статистика, вже недостатньо. Нові стандарти 
передбачають розвиток в учнях набору так званих компетенцій. На думку багатьох 
вчених саме вони відображають готовність учня-випускника до життя, його 
подальшого розвитку та життєдіяльності в суспільстві. Інформаційне суспільство 
пропонує нові ролі, і щоб успішно з ними справитися молодь повинна оперувати 
новими технологіями та знаннями. 

Протягом останнього десятиліття розвинені країни Європи та світу, серед яких 
Австрія, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія, Німеччина, Франція, деякі країни 
Східної Європи: Угорщина, Румунія, Молдова, Литва, Латвія та ін. – розпочали 
ґрунтовну дискусію, яка й досі триває на міжнародному рівні, навколо того, як дати 
людині належні знання, вміння та компетентності для забезпечення її гармонійної 
взаємодії з технологічним суспільством, що швидко розвивається. [2, c. 6] 

Як показує аналіз досвіду освітніх систем багатьох країн, одним із шляхів 
узгодження змісту навчання із сучасними проблемами є орієнтація навчальних 
програм на компетентнісний підхід та на створення механізмів його запровадження. 
Ці проблеми вивчаються такими міжнародними організаціям, як ЮНЕСКО, 
ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада Європи, Організація європейського співробітництва та 
розвитку, Міжнародний департамент стандартів тощо. 

На думку спеціалістів, саме компетентності можуть забезпечити можливість 
орієнтуватися в сучасному світі, ринку праці, що постійно змінюється, подальшому 
самонавчанні. Компетентнісний підхід у сфері реформації освіти та її цілей стає 
пріоритетним орієнтиром міжнародної освіти та породжує безліч дискусій на всіх 
рівнях.  

В сучасній педагогіці існують як відомі та вже традиційні підходи 
(традиційний – знання-центристський, системний, комплексний, особистісно-
орієнтований та ін.), так і нові, які нещодавно почали визивати інтерес педагогічного 
суспільства (ситуаційний, контекстний, поліпарадигмальний, інформаційний, 
ергономічний, та ін.). Компетентнісний підхід відноситься до останніх. І якщо 
традиційні підходи розробляються з позицій педагогіки, філософії, психології, нові 
стратегії не мали достатньо уваги до останнього часу, тому вони досі залишаються 
новими та невизначеними.  

Українська педагогічна громадськість не має такого досвіду праці з цим 
підходом, як наші закордонні колеги: немає достатньо книг або статей, присвячених 
дослідженню теоретичного та/або практичного вивчення цієї проблеми. Детальне та 
ґрунтовне дослідження поняття компетентнісного підходу та його характеристики 
необхідне для запровадження цього підходу у практиці національної школи. 

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Вливання України у міжнародну спільноту вимагає реалізації 
складових цілісного освітнього простору, де зміст характеризується розбудовою на 
компетентнісно-орієнтованій основі. Це зумовлено багатьма причинами, які є 
предметом подальшого дослідження. 
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Компетентностный подход как ориентир развития международной системы 
образования 

Статья рассматривает некомпетентность старой системы образования, 
которая не способна к подготовке специалистов будущего, обосновывает 
необходимость отказа от старого, знание-центристского подхода как 
неоправдывающего ожидания нового информационного общества. В статье 
подчеркивается, что беспокойство несоответствием «спроса» общества и 
«предложения» образования существует на международном уровне, проявляя себя в 
международных конвенциях и являясь ориентирами улучшения и модернизации 
системы образования в направлении компетентностного подхода. Статья 
анализирует и обобщает взгляды ведущих специалистов в сферах педагогики, 
методики, аналитики. 

Ключевые слова: модернизация, компетентностный подход, система 
образования 

 
L. Adaryukova 
Donetsk National Technical University 
Competence-based approach as the direction of the international educational system 
development 

The article examines the current situation in the sphere of education from the point of 
view of its ability to ‘produce’ specialists that are ready to work in the present conditions of 
the informational society. The article presents the views of the leading educationalists, their 
theoretical and practical contribution into the process of modernization of the outdated 
educational system. It now cannot meet the demand of ever-changing and developing world 
of work and communication. Mostly it is due to the fact that it is next to impossible to 
imagine which skills and competences will be of the biggest importance to the employees of 
the middle of XXI century – present-day school children. The article also defines 
modernization of the educational system as the only logical step further of any viable 
system. 

The international educational community has been concerned about the problem, 
which reveals itself in numerous international conventions. Year 1999 signaled the 
beginning of the international reformation process in the sphere of education – Bologna 
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process. Modernisation of the knowledge-centred educational system must be carried out in 
the direction of competence-centred one, which is now the main priority of the world 
educational community.  

Key words: modernisation, competence-based approach, educational system 
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ДВНЗ «Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля» 
 

ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ  
В ІЗРАЇЛІ: УМОВИ ТА ДОСВІД 

 
В статті зроблено загальний аналіз організації системи роботи з 

обдарованими дітьми та молоддю в Ізраїлі. Розглянуто деякі питання організації 
педагогічної та соціальної підтримки обдарованих школярів на рівні держави, а 
саме: роботу департаменту обдарованих учнів Міністерства освіти, 
запровадження спеціальної підготовки педагогічних кадрів, проведення уніфікованого 
загальнодержавного тестування школярів на обдарованість, розробку спеціальних 
програм для обдарованих дітей та молоді.  

Встановлено необхідність вивчення педагогічного та наукового досвіду роботи 
з обдарованими школярами в Ізраїлі та можливі шляхи запозичення теоретичного 
знання та практичного досвіду виховання та навчання обдарованих задля розвитку 
вітчизняної педагогічної науки.      

Ключові слова: Ізраїль, навчання та розвиток обдарованих, обдаровані 
школярі, педагогічна підтримка.      

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Вітчизняна педагогічна наука 
розвивається, в тому числі, завдяки вивченню та запозиченню науково-педагогічного 
досвіду інших країн. Порівняльна педагогіка (компаративістика) займається 
безпосередньо вивченням міжнародного досвіду становлення теорії і практики освіти. 
Одним із завдань порівняльної педагогіки є вивчення та опис досвіду закордонних 
країн щодо педагогічної та соціальної підтримки обдарованих дітей та молоді. 
Обдаровані діти – це особлива цінність будь-якого суспільства, тому необхідно всіма 
можливими засобами підтримувати таких дітей в їх розвитку, вихованні, навчанні, 
вирішенні додаткових навчально-розвивальних потреб, суспільній інтеграції, 
вирішенні психологічних проблем обдарованих тощо. Особливу увагу слід приділяти 
досвіду ідентифікації обдарованих дітей за кордоном, формам та методам їх розвитку 
та навчання, рівню підготовки до роботи з обдарованими педагогічних кадрів країни 
вивчення, організації роботи спеціальних державних органів, створених для 
вирішення освітніх питань обдарованих.  

З точки зору розвитку рівня роботи з обдарованими, великий інтерес викликає 
держава Ізраїль. Країна багато в чому є унікальною, зокрема в науково-педагогічному 
вирішенні проблем обдарованих дітей. Особливу увагу в Ізраїлі приділяють питанню 
виявлення обдарованих школярів та їх розвитку за допомогою спеціальних шкільних 
програм та спеціального позашкільного розвитку. В Ізраїлі діє багато спеціальних 

                                                
© Алфімов В.М., 2015 
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програм для обдарованих учнів. Такі програми розроблено з врахуванням віку учня та 
типу обдарованості: загально пізнавальної, інтелектуальної, творчої, спортивної, 
музичної, соціальної.   

Вивчення, аналіз та запозичення позитивного педагогічного досвіду щодо 
роботи з обдарованими є важливим для розвитку вітчизняної педагогічної науки, 
зокрема в питаннях щодо роботи з обдарованими школярами.    

Аналіз наукових досліджень і практичного стану системи роботи з 
обдарованими в Ізраїлі показав, що існують певні питання, що потребують вивчення 
та можуть бути використаними для розвитку української педагогіки, зокрема 
педагогіки обдарованості.   

Аналіз останніх досліджень та публікації в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Вивченням досвіду різних 
країн щодо педагогічної підтримки обдарованих, а також питаннями запозичення 
закордонного педагогічного досвіду займаються такі вітчизняні науковці як І. Є. 
Бабенко, Я. М. Бельмаз, О. А. Бочарова,  Л. В. Кокорина, П.О. Тадеєв та інші.    

В Ізраїлі питання обдарованості та обдарованих пов`язано з іменами таких 
науковців та педагогів як Ден Бітан (Dan Bitan), Еріка Ландау (Erika Landau),  Барух 
Нево (Baruch Nevo), Хава Видергор (Hava Vidergor), Рачмел Шломіт (Rachmel 
Shlomit) та інші.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з тим, 
теоретичний аналіз наукових досліджень з питання педагогічної підтримки 
обдарованих учнів та аналіз останніх досліджень щодо навчання та розвитку 
обдарованих школярів в Ізраїлі показали, що питання організації педагогічної 
підтримки обдарованих школярів в Ізраїлі ще не було предметом спеціального 
наукового дослідження вітчизняними науковцями.  

Формулювання цілей статті. Мета статті - встановити рівень педагогічної 
підтримки обдарованих школярів Ізраїлю шляхом аналізу умов існування та розвитку 
системи роботи з обдарованими в країні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Історія формування та розвитку 
сучасної системи роботи з обдарованими дітьми в Ізраїлі налічує кілька десятиліть. За 
цей час істотно змінювалась загальна система освіти в країні, проводились важливі 
освітні реформи, приймалися відповідні закони та розпорядження. Лише протягом 
останнього десятиліття завдяки державним освітнім новаціям повністю змінились 
деякі підходи в роботі з обдарованими школярами та молоддю. А саме, Указ 
Міністерства освіти Ізраїлю про навчання обдарованих 2010 р., згідно якого повністю 
змінюються вимоги до вчителів, що бажають працювати з обдарованими школярами; 
прийнята у 2009 році Президентська програма для обдарованих «Майбутні науковці 
та винахідники» (‘Future Scientists and Inventors’), що є унікальною та багато в чому 
інноваційною; відкриття спеціалізованих класів та шкіл для обдарованих; робота 
департаменту зі справ обдарованих Міністерства освіти Ізраїлю; проведення 
міжнародних конференцій з питань обдарованих (‘Excellence in Education: theory, 
research, practice’. Jerusalem, July, 2012) [1] та інше. Проаналізуємо деякі найбільш 
важливі аспекти роботи з обдарованими в Ізраїлі, що мають найбільший та 
найважливіший вплив на її існування та розвиток.      

Справами навчання та розвитку обдарованих дітей та молоді в Ізраїлі 
опікується спеціально створений у 1971 році департамент зі спав обдарованих дітей 
Міністерства освіти (the Department for Gifted Children). Департамент є 
відповідальним за просування та культивування обдарованих та видатних учнів в 
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Ізраїлі» [6]. Департамент є головним координатором з питань обдарованих в державі. 
Основними напрямками його роботи є:  

- участь в організації щорічного загальнодержавного тестування на 
виявлення обдарованих серед школярів молодших класів;  

- спеціальна  дворічна підготовка вчителів до роботи з обдарованими 
учнями;  

- розробка та впровадження спеціальних освітніх програм для 
обдарованих;  

- організація спеціальних заохочувальних та змагальних заходів 
(конкурси, олімпіади, турніри, змагання);  

- інформаційна та просвітницька діяльність всередині країни (семінари, 
конференції, робота з випуску фахових видань);  

- діяльність та співпраця на міжнародному рівні (конференції, зустрічі, 
обміни, членство у Всесвітній Організації обдарованих та талановитих дітей) тощо.  

Питання ідентифікації обдарованих також є вирішеним в Ізраїлі на рівні 
держави. Щорічно проводиться загальнодержавне тестування на обдарованість учнів 
другого класу. Зміст тесту є закритим. Його розробкою вже понад сорок років 
займається Інститут Солд (the Szold Institute) [4]. Заклад відповідає за розробку та 
складання тестів, проведення тестування, перевірку тестів та оцінювання щодо 
наявності й рівня обдарованості дітей, а також індивідуально пропонує програму 
подальшого розвитку обдарованих. Впливу на результати тестування не мають ані 
батьки, ані держава, ані вчителі. Тож ці результати вважаються досить точними, 
остаточними та такими, що мають довіру в суспільстві. Таким чином, систему 
виявлення обдарованих в Ізраїлі можна вважати централізованою, уніфікованою та 
досить закритою. 

Окремим напрямком роботи з обдарованими школярами слід вважати роботу 
щодо спеціальної підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями. До 2010 
року вчителі самостійно вирішували питання фахової підготовки до роботи з 
обдарованими школярами. Але згідно Указу Міністерства освіти за 2010 рік, всі 
вчителі, стаж роботи з обдарованими яких не перевищує десяти років, повинні 
проходити дворічну підготовку, що надає їм право працювати з обдарованими 
учнями. З 2014-15 учбового року всі вчителя, що працюють з обдарованими, є 
такими, що пройшли курс спеціальної теоретичної та практичної підготовки. Такий 
підхід значно підвищує професійний рівень роботи педагогів, а відтак і рівень 
розвитку та підготовки обдарованих школярів для подальшого навчання та роботи на 
благо країни.  

В Ізраїлі працюють десятки програм для обдарованих дітей та молоді. Школи, 
університети, центри розвитку постійно займаються їх розробкою, впровадженням та 
вдосконаленням. Право на розробку таких програм мають не лише державні, а й 
приватні заклади виховання та освіти. Найбільш поширеними є програми збагачення, 
дистанційного навчання, програми позашкільного навчання (pull-out centers) [2].  

Останніми роками в країні діє Президентська програма навчання обдарованих 
школярів «Майбутні науковці та винахідники» (the President’s Program «Future 
Scientists and Inventors»), ініціатором якої є сам президент країни Шимон Перес 
(Shimon Peres) [3]. Програма є прикладом використання новітніх технологій навчання 
та розвитку обдарованих учнів, оскільки передбачає не лише надання додаткової 
освіти, а й співпрацю з провідними університетами країни з ціллю залучення 
школярів до участі в сучасних наукових та дослідницьких програмах. 
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Організація педагогічної підтримки обдарованих є соціально обумовленою. 
Ізраїль забезпечує таку підтримку як на рівні держави, так і на рівні громадських 
організацій та благодійних фондів. В суспільстві культивується розуміння того, що 
юні таланти та обдарування – це справжній скарб країни, що його потрібно всебічно 
підтримувати та розвивати. Сьогодні Ізраїль має одну з самих потужних систем 
освіти в світі. За даними Організації економічної співпраці та розвитку за 2013 рік, 
Ізраїль посідає друге місце серед самих освічених країн світу з 46% населення, що має 
вищу освіту [5]. Ізраїль займає перше місце в світі за кількістю наукових публікацій, 
наукових робіт та зареєстрованих патентів на душу населення. Все це є результатом 
десятиліть поміркованої та свідомої політики держави щодо виховання, розвитку та 
навчання дітей та молоді, в тому числі й окремої освітньої політики щодо 
обдарованих школярів.  

Таким чином, педагогічна підтримка обдарованих школярів в Ізраїлі 
здійснюється на найвищому державному рівні. 

  Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Загальний аналіз системи роботи з обдарованими учнями в 
Ізраїлі доводить, що рівень педагогічної підтримки обдарованих в країні є дуже 
високим завдяки, перш за все, всебічній підтримці держави. В ізраїльському 
суспільстві склалося чітке розуміння необхідності підтримувати юні обдарування, що 
є запорукою майбутнього процвітання країни. Держава й приватні установи та фонди 
приймають активну участь в розробці освітніх програм, організації, проведенні та 
фінансуванні конференцій та семінарів, лекцій та зустрічей, підвищенні матеріально-
технічної бази шкіл та вищих навчальних закладів, налагодженні зв’язків між 
середніми та вищими навчальними закладами країни, поширенні міжнародної 
співпраці тощо заради високих результатів у справі ідентифікації, розвитку та 
навчання обдарованих дітей та молоді. Звісно не всі аспекти закордонного досвіду 
можна перекласти на національну систему освіти, але слід вивчати та враховувати 
найкращий досвід інших держав.  

Рівень педагогічної підтримки обдарованих школярів в Ізраїлі є таким, що 
заслуговує на його всебічне вивчення та ретельний аналіз вітчизняними науковцями 
та педагогами. Практичні рекомендації щодо можливості запозичення позитивного 
педагогічного досвіду роботи з обдарованими учнями в Ізраїлі мають бути розглянуті 
на основі його глибокого наукового дослідження вітчизняними фахівцями з 
урахуванням українських національних традицій та цінностей виховання й навчання 
обдарованих.          
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Педагогическая поддержка одарённых школьников в Израиле: условия и опыт 

В статье сделан общий анализ организации системы работы с одарёнными 
детьми и молодёжью в Израиле. Рассмотрены некоторые вопросы организации 
педагогической и социальной поддержки одарённых школьников на уровне 
государства, а именно: работу департамента одарённых учащихся Министерства 
образования, введение специальной подготовки педагогических кадров, проведение 
унифицированного общегосударственного тестирования школьников на 
одарённость, разработка специальных программ для одарённых детей и молодёжи.  

Установлена необходимость изучения педагогического и научного опыта 
работы с одарёнными школьниками в Израиле и возможные пути заимствования 
теоретических знаний и практического опыта воспитания и обучения одарённых с 
целью развития отечественной педагогической науки. 

Ключевые слова: Израиль, обучение и развитие одарённых, одарённые 
школьники, педагогическая поддержка. 
 
V. Alfimov 
US ‘Volodymyr Dahl East Ukrainian National University’ 
Pedagogical Support of the Gifted Schoolchildren in Israel: Conditions and Experience 

Ukrainian schoolmasters and scientists are constantly trying to find new and more 
efficient ways of gifted and talented development. From this point of view one of the most 
interesting countries for research is Israel. This country has very rich experience of 
identifying and nurturing gifted and talented. The most interesting point for studying is the 
Israeli system of working with the gifted schoolchildren.   

The goal of the article is to set the level of pedagogical support of the gifted 
schoolchildren in Israel observing the main conditions of development of Israeli system of 
nurturing of the gifted.  

Israel is a well-known expert and one of the world leaders of identifying and 
nurturing of the gifted. The article observes some of the most important aspects of work with 
the gifted students in Israel that have the biggest influence on its being and development. 
The research shows that these aspects are: the work of the Department for Gifted Children 
of the Ministry of Education; the process of identification of the gifted – the annual 
nationwide testing for giftedness; the teachers training courses for working with the gifted; 
implementing of special programs for the gifted schoolchildren. Most of these activities as 
for the gifted are inspired with the state. It is state that cares about the gifted and talented 
children and youth and that makes the Israeli society understand the importance of the 
gifted nurturing. The state of Israel gives efficient pedagogical and social support for the 
gifted understanding that gifted children are its future growth and prosperity.   

The research proves that studying of Israeli experience of working with the gifted is 
of current interest. It is worth to be studied because Israel has a great experience of 
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identification, nurturing and educating of the gifted. So the system of pedagogical support is 
rather developed and high in Israel. It has to be studied by Ukrainian scientists with the 
purpose of borrowing its best achievements.   

Key words: Israel, education and development of the gifted, gifted schoolchildren, 
pedagogical support.  
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ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
У статті на основі аналізу тенденцій розвитку промисловості в умовах 

інформатизації суспільства, наукових підходів до оновлення змісту інженерної 
освіти, навчально-методичних комплексів базових інженерних напрямів підготовки 
та спеціальностей виявлено недостатню розробленість проблеми проектування 
змісту інженерно-технічної освіти в умовах інформатизації промисловості. 
Висунуто гіпотезу про можливість розробки технології проектування змісту 
освітньо-професійної підготовки майбутніх інженерів на основі узагальненого 
об’єкта професійної діяльності інженера як об’єкта наукового дослідження і добору 
відповідних методологій наукового пізнання, що дозволяють всебічно вивчити його 
внутрішні та зовнішні властивості. 

Ключові слова: інформатизація промисловості, зміст інженерної освіти, 
об’єкт професійної діяльності, методологія наукового пізнання. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Глибина і характер соціально-
економічних трансформацій, викликаних інформатизацією суспільства, обумовлює 
необхідність системного оновлення змісту освітньо-професійної підготовки фахівців 
промислової сфери. Необхідність переходу вищої освіти на якісно новий рівень 
визначається Законом України «Про вищу освіту» (2014), Законом України «Про 
національну програму інформатизації» (1998), Державною національною програмою 
«Освіта» («Україна XXI століття», 1993), Концепцією державної системи професійної 
орієнтації населення (2008) й іншими нормативними документами Міністерства 
освіти і науки України та віддзеркалюється в проектах «Стратегії реформування 
вищої освіти в Україні (2014) і «Концепції розвитку освіти України на період 2015 – 
2025 років (2014).  

Аналіз результатів попередніх науково-педагогічних досліджень за обраною 
проблематикою показав, що: модернізація системи вищої інженерно-технічної освіти 
на основі існуючого змісту програм підготовки майбутніх інженерів, сформованого в 
умовах індустріалізації, не дозволяє усунути суперечність між фактичним 
результатом освітньо-професійної підготовки студентів базових інженерних 
спеціальностей і вимогами інформаційного суспільства до фахівців промислової 
сфери; для системного оновлення змісту інженерно-технічної освіти має бути 
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розроблена технологія його проектування, яка дозволить не тільки оперативно 
усувати суперечності, що виникають при переході від індустріального до 
інформаційного суспільства, але й запобігати їх виникненню. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Концептуальні питання 
інформатизації як еволюційного процесу розкрито в працях В. Вернадського, 
Е. Тоффлера, М. Хардта, A. Негрі та ін. Проблему інформатизації освіти розглядали 
Н. Апатова, В. Биков, І. Булах, В. Глушков, А. Єршов, О. Меняйленко, І. Роберт та ін.. 
Окремі аспекти підготовки майбутніх фахівців в умовах інформатизації освіти 
досліджували А. Ардєєв, О. Артеменко, І. Баштанар, О. Буйницька, М. Бондаренко, 
Ю. Брановський, А. Горемичкін, Т. Гудкова, М. Жалдак, Р. Коканова, Ю. Корнієнко, 
О. Лавровська, Е. Матосов, Л. Межведилова, С. Семеріков, О. Співаковський, 
Т. Цуникова, С. Яйлаханов та ін. Шляхи розв’язання актуальних проблем професійної 
підготовки майбутніх інженерів запропоновано в роботах Н. Багдасар’ян, Е. Зеєра, 
Ю. Зіньковського, М. Кабанець, Н. Ничкало, Ю. Трофімова та ін. Особливе місце в 
наукових розвідках, присвячених досліджуваній проблемі, посідають теоретичні 
засади професійної педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів 
(О. Коваленко, Н. Брюханова, О. Мельниченко), концептуальні дидактичні засади 
розробки поліізоморфного змісту загальноінженерних дисциплін (М. Лазарєв) і 
концепція природного розвитку знань (Е. Лузик).  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з тим, 
проблема розробки технології проектування змісту інженерно-технічної освіти в 
умовах інформатизації промисловості не була предметом спеціального наукового 
дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення базових принципів 
розробки технології проектування змісту інженерно-технічної освіти в умовах 
інформатизації промисловості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес інформатизації 
суспільства не обмежується такими зовнішніми ознаками, як нарощування парків 
комп’ютерної техніки, розробка і впровадження нового програмного забезпечення, 
розширення доступу до мережі Інтернет, перехід до безпаперового документообігу 
тощо. Інформатизація є глобальним еволюційним процесом, що викликає докорінні 
соціально-економічні та соціокультурні трансформації в постіндустріальному 
суспільстві. Ці трансформації виявляються доволі суперечливими. З одного боку 
людство переходить на новий цивілізаційний рівень, з іншого – процес 
інформатизації супроводжується серйозними економічними та геополітичними 
потрясіннями світового масштабу. Сфера інформаційних технологій стає 
надприбутковою, що викликає кризові явища в промисловому й аграрному секторах.  

М. Хардт і A. Негрі [2, с. 268 – 272] вважають, що процеси модернізації та 
індустріалізації свого часу призвели не тільки до переходу визначальної ролі в 
економіці від сільського господарства до промисловості, але й до трансформації усіх 
елементів суспільного устрою. Науковці констатують, що в наш час модернізація 
завершилась і промислове виробництво більш не головує над іншими формами 
економічного життя та соціальними явищами. При цьому М. Хардт і A. Негрі 
зауважують, що перебування світової економіки в стадії постмодернізації та її рух в 
бік інформаційної економіки не призведе до зникнення промислового виробництва 
або припинення його важливої ролі навіть в найбільш розвинутих регіонах планети. 
На думку науковців так само як процеси індустріалізації трансформували сільське 
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господарство і підвисили його продуктивність, так й інформаційна революція змінює 
промислове виробництво, змінюючи й оновлюючи виробничий процес.  

Таким чином, очевидно, що для забезпечення сталого розвитку України, як 
держави з достатньо розвинутою промисловою сферою, система вищої технічної 
освіти має відповідати на виклики сучасності докорінним і системним оновленням 
змісту програм підготовки майбутніх фахівців промислової сфери. 

Актуальність цього завдання підтверджується винесеними Міністерством 
освіти і науки України в 2014 році на широке громадське обговорення проектами 
«Стратегії реформування вищої освіти в Україні» і «Концепції розвитку освіти 
України на період 2015 – 2025 років» [4, 5]. Так, в Концепції [5, с. 2 – 4]  серед 
численних проблем системного характеру, що протягом усього періоду існування 
незалежної України накопичувалися в освітньому секторі країни, виділено, у тому 
числі, повільне і безсистемне оновлення змісту освіти. На думку розробників 
Концепції, в результаті реформування освіта мусить перетворитися на систему, 
здатну до саморегуляції – відповідно до викликів суспільного розвитку, які постійно 
змінюються.  

Сьогодні на практиці зміст професійної підготовки майбутніх фахівців 
визначається державними галузевими стандартами освіти, нормативними 
документами Міністерства освіти і науки України та ВНЗ, що складають навчально-
методичний комплекс спеціальності. При цьому системоутворюючим чинником, що 
визначає зміст освітньо-професійної підготовки фахівця за відповідним напрямом або 
спеціальністю, слугує об’єкт його майбутньої професійної діяльності. Результати 
аналізу складників чинних державних галузевих стандартів для базових інженерних 
напрямів підготовки та спеціальностей дозволяють виявити суттєву суперечність між 
відповідністю визначеному об’єкту майбутньої професійної діяльності змісту 
професійної та практичної підготовки і «відірваністю» від нього змісту гуманітарної, 
соціально-економічної та природничо-наукової підготовки. Такий характер змісту 
навчальних дисциплін, що не входять до циклу професійної підготовки, можна було б 
«виправдати» подвійним завданням вищого навчального закладу, а саме: надання 
студенту відповідного освітнього рівня і відповідної кваліфікації. Однак, саме при 
такому підході завдання виховання фахівця, здатного до максимальної самореалізації 
та ефективної трудової діяльності, спрямованої на укріплення та процвітання своєї 
країни, підмінюється традиційним для індустріального суспільства завданням 
відтворення «людей-гвинтиків» для виробничих технологічних схем. 

Протягом багатьох років після набуття Україною незалежності модернізація 
гуманітарного циклу підготовки майбутніх інженерів зводилась до перейменування 
навчальних дисциплін і вилучення з них тих питань, які, як радянська спадщина, 
втратили актуальність. Пізніше з метою гуманітаризації технічної освіти в цикл 
гуманітарної підготовки було введено низку нових навчальних дисциплін, наприклад: 
«Релігієзнавство», «Інформаційна культура», «Соціологія», «Психологія», «Основи 
педагогіки» тощо. При цьому, нажаль, проблеми панування технократизму і 
відсутності міцних зв’язків між дисциплінами різних циклів програм підготовки не 
була вирішена. Вірогідно це і стало причиною того, що в 2010 році цикл гуманітарної 
та соціально-економічної підготовки знов було скорочено на користь дисциплін 
професійного спрямування. 

Результати аналізу змін, які протягом останніх десятиліть вносились у 
програми навчальних дисциплін циклів професійної та природничо-наукової 
підготовки майбутніх інженерів, показують, що ці зміни, нажаль, носять переважно 
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формальний характер. Формальний підхід до оновлення змісту інженерної освіти 
можна проілюструвати на прикладі навчальної дисципліни «Хімія» програми 
підготовки студентів за напрямом «Машинобудування». Так, програма навчальної 
дисципліни «Хімія» до розробки і впровадження в освітню практику державних 
галузевих стандартів передбачала опанування студентами розділу «Будова речовин» з 
відповідними темами. Згідно освітньо-професійної програми підготовки, чинної з 
2004 року, відповідний блок змістових модулів залишив ідентичну назву й об’єднав 
такі змістові модулі: «Будова атомів», «Хімічний зв'язок і будова молекул», «Класи 
неорганічних сполук». Згідно проекту освітньо-професійної програми підготовки 
2014 року матеріал розглянутого розділу (блоку змістових модулів) деталізовано 
шляхом розділення на три блоки, а саме: «Основні поняття і закони хімії. 
Стехіометричні розрахунки»; «Електронна структура атома. Будова атомів і 
періодичний закон»; «Хімічний зв'язок». На перший погляд, в результаті деталізації 
оновлена програма збагатилась, порівняно з попередніми, такими важливими 
питаннями, як основні поняття і закони хімії та стехіометричні розрахунки. Однак, ці 
питання в усі часи викладання хімії в технічних навчальних закладах ретельно 
вивчались майбутніми інженерами в межах усіх організаційних форм навчального 
процесу (розглядались на лекціях і в процесі самостійної роботи, підлягали 
опановуванню студентами під час практичних і лабораторних занять) як 
фундаментальні основи теорії та практики хімічної науки. Аналогічні результати дає 
порівняльний аналіз решти розділів і блоків змістових модулів. Отже, очевидно, що 
«жонглювання словами» не призвело до системних змін у змісті програми навчальної 
дисципліни «Хімія». Тут слід зауважити, що такий результат є цілком природнім, 
оскільки протягом останніх десятиліть в наукових уявленнях про будову речовини, 
термодинаміку і кінетику хімічних процесів, загальні властивості розчинів 
електролітів та неелектролітів, фізичні та хімічні властивості металів тощо не 
відбулось революційних змін.  

Результати ретроспективного аналізу змісту навчально-методичних комплексів 
підготовки майбутніх інженерів у контексті інформатизації промисловості 
дозволяють припустити, що процес інформатизації промисловості не змінює і не 
може змінити природу речовини або вплинути на механізм хімічних, біологічних, 
біохімічних процесів, що використовуються у виробничих технологіях. Тому, 
вірогідно, змістові модулі програм підготовки майбутніх інженерів, що 
віддзеркалюють внутрішні властивості та зв’язки технічних об’єктів, взагалі не 
потребують докорінного оновлення. У той же час, характер професійної діяльності 
інженера і його роль в соціально-економічному та соціокультурному розвитку 
суспільства, внутрішня структура промисловості та її місце в економічних системах 
різного рівня (глобального, державного, регіонального) в умовах інформатизації 
змінюються. Крім того, в змісті проектів освітньо-кваліфікаційної підготовки 
фахівців інженерного профілю не з’явилось нових змістових модулів, що могли б 
слугувати своєрідними містками між змістом навчальних дисциплін професійної та 
практичної підготовки, з одного боку, і циклами гуманітарної та соціально-
економічної і природничо-наукової та математичної підготовки – з іншого, 
необхідних для формування у студентів уявлень про свою майбутню роль як фахівця 
в розвитку громадського демократичного суспільства, підвищенні рівня економічного 
розвитку держави, збереження національних культурних цінностей тощо. 

Слід також звернути увагу на те, що основою для розробки державних 
галузевих стандартів освіти є кваліфікаційні характеристики робітників [1], що 
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відповідають сьогоденним потребам ринку праці. При цьому більшість працюючих 
підприємств потребують проведення суттєвих реорганізаційних заходів для 
приведення їх у відповідність вимогам інформаційного суспільства. Очевидно, що 
підготовка фахівців за програмами, що відповідають потребам ринку праці часів 
індустріалізації, цілком задовольняє вимогам індустріального суспільства і може 
забезпечити підтримку промислових підприємств на фактичному рівні, але не може 
задовольнити зростаючу потребу у фахівцях нового покоління, здатних проектувати й 
організовувати виробництва та промислові підприємства, що випереджували б час і 
були б життєздатними в умовах інформаційного суспільства. Тому для визначення 
основних принципів проектування змісту інженерно-технічної освіти необхідно 
спиратись не тільки на сучасні науково-педагогічні уявлення про форми та методи 
професійної підготовки майбутніх інженерів і концептуальні положення філософії 
освіти, але й на наукові погляди на процес інформатизації через призму філософії та 
історії розвитку техніки, інженерної діяльності та інженерної психології. 

Серед науково обґрунтованих підходів до проектування змісту інженерної 
освіти на особливу увагу в контексті досліджуваної проблеми заслуговують розробки 
Н. Брюханової, М. Лазарєва, Е. Лузик.  

Так, Н. Брюханова [7, с. 75-147], констатуючи недостатню ефективність 
існуючого підходу до формування набору навчальних курсів професійної підготовки 
майбутніх інженерів-педагогів на основі двох факторів – структури об’єкту вивчення 
галузі та структури професійної діяльності фахівця, пропонує прийняти за основу 
формування компонентів змісту освіти модель фахівця, яка будується на основі 
аналізу професійно-обумовленої структури особистості. Такий підхід може стати 
ефективним інструментом для встановлення зв’язків між гуманітарними та 
інженерно-технічними дисциплінами. Однак, його придатність для системного 
оновлення змісту інженерно-технічної освіти викликає сумніви через недостатню 
увагу до об’єкту професійної діяльності фахівця, оскільки в умовах інформатизації 
неможна ігнорувати ті зміни об’єкта професійної діяльності, що вже відбуваються, і, 
ще більшою мірою, ті, що мають відбутись для переходу промисловості на такий 
рівень, що забезпечить її існування і сталий розвиток в інформаційному суспільстві. 
Якщо ж за основу проектування брати кваліфікаційні характеристики робітників та 
професіограми для відповідних спеціальностей, що відповідають вимогам сучасного 
ринку праці, система вищої технічної освіти буде продовжувати відтворення фахівців 
«зразка часів індустріалізації» для заповнення існуючих вакансій, у той час, як 
суспільство має потребу в таких молодих спеціалістах, що здатні створювати нові 
робочі місця. 

М. Лазарєв [3] визначає зміст загально-інженерних дисциплін як систему 
поліізоморфних моделей знань, які є одночасно ізоморфними: системі матеріальних 
об’єктів, процесів та явищ предметної галузі загальноінженерної дисципліни; системі 
діяльності фахівця з певної галузі знань; системі природних психічних процесів, 
механізмів і явищ сприйняття та засвоєння інформації людиною; онтогенезу людини. 
В контексті досліджуваної проблеми концепція підвищення інтенсивності навчальної 
діяльності студентів засобами змісту М. Лазарєва, яка ґрунтується на принципі 
єдності змістового і процесуального аспектів навчального процесу, заслуговує на 
детальне вивчення з точки зору можливості її застосування для оновлення змісту не 
тільки загальноінженерних дисциплін, але й освітньо-професійних програм 
підготовки майбутніх інженерів у цілому. 



ISSN 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». № 1 (16), 2015.0     
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія        

20 

Найбільш ефективним у контексті досліджуваної проблеми може стати підхід, 
запропонований Е. Лузик [6, с. 42-60]. Автор, виходячи із структури науки (об'єкт-
метод), висуває гіпотезу про нову якість знань, суть якої полягає в тому, що процес 
поступового накопичення знань повинен бути побудований з урахуванням дії законів 
природи і, зокрема, законів діалектики, які пояснюють, у найбільш загальному 
вигляді, зв'язок і розвиток явищ природи і процесів її пізнання. Основні положення 
гіпотези Е. Лузик окреслює так: структура і зміст освіти повинні, по можливості, 
відповідати структурі і змісту науки (зокрема, структура інженерної освіти – 
структурі природознавства), яка, в свою чергу, може повністю або частково 
відображати предмет свого дослідження і суть процесів, що відбуваються в природі; 
критерієм оптимальності структури і змісту освіти можуть бути пропорції 
фундаментальних характеристик різних динамічних систем, які існують у природі і 
мають здатність до саморозвитку.  

Отже, можна припустити, що при проектуванні змісту освітньо-професійної 
підготовки студентів інженерних спеціальностей узагальнений об’єкт професійної 
діяльності інженера можна визнати об’єктом наукового дослідження і, визначивши в 
результаті всебічного аналізу його властивості та зв’язки з іншими технічними, 
природними, соціальними об’єктами, проводити добір не відповідних знань з різних 
наукових галузей, а методів наукового пізнання, що дозволяють вивчати відповідні 
властивості цього об’єкта. 

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Результати проведеного дослідження дозволяють висунути таку 
гіпотезу: для розробки технології проектування змісту інженерно-технічної освіти в 
умовах інформатизації промисловості необхідно визнати узагальнений об’єкт 
професійної діяльності інженера об’єктом наукового дослідження та визначити його 
статичні (задані природою речовини та процесів її перетворення) і динамічні 
(зумовлені зміною умов його існування, зокрема в процесі інформатизації) 
властивості; провести оцінку придатності сучасних методологій наукового пізнання 
(як в технічній, так і гуманітарній, інформатичній, економічній, природничій галузях 
науки) для всебічного вивчення об’єкта професійної діяльності інженера. 

Подальше дослідження передбачає уточнення поняття узагальненого об’єкта 
професійної діяльності інженера, визначення його структури, властивостей і зв’язків з 
іншими об’єктами техніки, природи, соціуму та класифікацію виявлених 
властивостей. 
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имени Владимира Даля  
Обновление содержания инженерно-технического образования в условиях 
информатизации промышленности  

В статье на основе анализа тенденций развития промышленности в условиях 
информатизации общества, научных подходов к обновлению содержания 
инженерного образования, учебно-методических комплексов базовых инженерных 
направлений подготовки и специальностей выявлено недостаточную 
разработанность проблемы проектирования содержания инженерно-технического 
образования в условиях информатизации промышленности. Выдвинута гипотеза о 
возможности разработки технологии проектирования содержания образовательно-
профессиональной подготовки будущих инженеров на основе обобщенного объекта 
профессиональной деятельности инженера как объекта научного исследования и 
подбора соответствующих методологий научного познания, позволяющих 
всесторонне изучить его внутренние и внешние свойства. 

Ключевые слова: информатизация промышленности, содержание 
инженерного образования, объект профессиональной деятельности, методология 
научного познания. 

 
S. Belkina 
Eastern Ukrainian National University, Institute of Chemical Technologies  
Updating the Content of Engineering and Technical Education in Conditions of 
Informatization of Industry 

In the article informatization is regarded as a global evolutionary causing social and 
economic transformations process that leads to significant changes in the industrial sector. 
Based on the analysis of trends of development of industry in conditions of informatization 
of society and of state policy in the field of higher education the urgency of the problem of 
system updating the content of engineering education is substantiated. 

According to results of a retrospective analysis of teaching educational complexes 
for basic engineering training areas and specialties the changes made to the content of 
engineering education during all the years of independence of Ukraine are evaluated as 
superficial. The inability to solve the problem of updating the content of engineering 
education based on the qualifications of workers is substantiated by their compliance to 
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current needs of the labour market and discrepancy to perspective requirements of the 
Information society. 

The need to develop the designing the content of engineering education technology 
which allows not only to eliminate, but also to prevent contradictions caused by the process 
of informatization of industry is revealed. 

On the basis of the results of analysis of scientific approaches to updating of 
engineering education content is advanced the hypothesis about the possibility of 
developing of the designing the content of engineering education by recognizing the of 
generalized object of professional activity of engineer as the the object of scientific 
research, allocating its static and dynamic properties in conditions of informatization of 
industry and selecting of appropriate methodologies scientific cognition  of these properties 
(including methodologies of technical, natural, humanitarian, economic, information 
sciences). 

Keywords: informatization of industry, the content of engineering education, the 
object of professional activity, the methodology of scientific cognition. 
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ДІАГНОСТИКА РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ  

ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ 
  

Стаття присвячена висвітленню комплексної методики діагностики рівнів 
сформованості професійного іміджу майбутніх учителів технологій, яка включає 
спостереження, тестування, опитування, експертну оцінку, самооцінку.  
 Ключові слова: імідж, професійний імідж, майбутній учитель технологій, 
діагностика, рівнь сформованості професійного іміджу майбутніх учителів 
технологій  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. У сучасних соціально-економічних 
умовах зростає потреба у висококваліфікованих спеціалістах, здатних до мобільності 
та конкурентної боротьби на мінливому ринку праці. Цю тенденцію мають 
ураховувати освітні установі, які опікуються підготовкою фахівців усіх 
спеціальностей, у тому числі і педагогічних. Сучасні непрості економічні та соціальні 
реалії переміщують відповідальність за самореалізацію фахівця та його життєву та 
професійну траєкторію з суспільства та держави на саму особистість. Майбутні 
вчителі технологій мають усвідомити з першого року навчання, що їхні професійні 
успіхи, карʼєрне зростання, особистісна самореалізація залежать тільки від власних 
зусиль та професійної компетентності. За таких умов професійний імідж фахівця 
набуває особливої значущості. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання проблеми. Наразі в педагогічній науці зʼявляється все більше робіт з 
питань, повʼязаних з формуванням іміджу, оскільки в педагогічному розумінні 
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поняття імідж тісно переплітається з проблемами виховання, навчання, формування 
гармонійно розвиненої особистості, а також особистісного і професійного 
самовдосконалення. Дослідженню проблем формування професійного іміджу свої 
роботи присвятили Ю. В. Андрєєва, А. А. Бірюкова, В. А. Жебіт, М. А. Єлагін, 
О. В. Ємельянова, Н. А. Тарасенко, О. Л. Пикулева та ін. Професійний імідж фахівців 
педагогічної галузі досліджували Л. Ю. Донська, А. Жаманкулова, Л. П. Іноземцева, 
А. А. Калюжний, О. Ю. Камишева, Л. П. Качалова, О. О. Ковальова, В. Г. Купцова, 
А. К. Минбаєва, І. В. Размолодчикова, М. А. Сперанська-Скарга, Н. А. Тарасенко, 
О. А. Ткаченко, В. Н. Черепанова, О. В. Щербакова, С. Д. Якушева та ін.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується означена стаття. Проблеми формування професійного іміджу 
педагогів досить широко висвітлені у наукових працях зарубіжних та вітчизняних 
вчених. Втім, питання діагностики рівня сформованості професійного іміджу 
майбутніх учителів технологій залишилися поза увагою грунтовних педагогічних 
досліджень.  

Метою статті є висвітлення комплексної методики діагностики рівнів 
сформованості професійного іміджу майбутніх учителів технологій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вимірювання рівня сформованості 
професійного іміджу майбутніх учителів технології є складним завданням, оскільки, 
по-перше, безпосередньому спостереженню та фіксації піддаються тільки зовнішні 
елементи іміджу, а робити висновок про сформованість інших компонентів можна 
лише на підставі непрямих даних; по-друге, в умовах навчання у вищому 
навчальному закладі майже неможливо змоделювати ситуації, подібні до тих, з якими 
вчитель зіткнеться у своїй професійній діяльності; по-третє, передбачити реакцію та 
оцінку іміджу майбутнього вчителя технологій різними групами реципієнтів, що 
може відрізнятися від оцінки іміджу викладачем або іншими студентами, також є 
складною задачею. 
 За результатами аналізу досліджень з психології іміджу та педагогічної 
іміджелогії можна стверджувати, що наразі не існує загальноприйнятого 
інструментарію вимірювання рівня сформованості професійного іміджу вчителя.  

Комплекс діагностичних методик було розроблено на основі системи критеріїв 
та показників, що роблять можливим їх вимірювання. Кожному критерію та його 
показникам відповідають певні методи діагностики: 

 габітарний → культура зовнішнього вигляду, наявність елементів спецодягу 
вчителя технологій → спостереження, опитування; 

 предметно-технологічний → академічна успішність та портфоліо майбутнього 
вчителя технологій → спостереження; 

 особистісно-аксіологічний → сформованість «Я-концепції», самооцінка → 
тестування; 

 професійно-мотиваційний → сформованість професійної спрямованості 
особистості → тестування; 

 мовленнєвий → культура мовлення → експертна оцінка; 
 комунікативний → рівень комунікативної поведінки → тестування; 
 когнітивний → рівень засвоєння знань з іміджелогії → опитування, 

тестування; 
 мотиваційний → рівень мотивації до створення власного професійного іміджу 

→ спостереження; 
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 рефлексивний → рівень сформованості рефлексивних умінь → самооцінка; 
 діяльнісний → наявність досвіду іміджоформувальної діяльності → 

тестування; 
 креативно-діяльнісний → рівень креативності особистості → тестування. 

Ступінь прояву показників габітарного критерію оцінюється викладачами та 
керівниками педагогічної практики студентів за підсумками спостереження, яке 
проводиться за наступними ознаками: 

 Відповідність костюма вимогам ділового стилю одягу (елегантність, гармонія 
кольорів, стриманість, почуття міри у використанні фурнітури, прикрас тощо) та 
відповідність одягу ситуації (діловий стиль для теоретичних занять, батьківських 
зборів, виховних заходів, засідань педагогічної ради тощо, застосування спеціального 
одягу для проведення практичних занять, використання засобів захисту очей, рук 
тощо). 

 Відповідність костюма індивідуальним особливостям учителя, елегантність 
(відповідність віку, особливостям фігури, посаді, відчуття стилю тощо). 

 Охайність зовнішнього вигляду вчителя (чистота одягу та взуття незалежно 
від погоди та місцевості проживання). 

 Зручність і гігієнічність одягу з урахуванням специфіки провідної діяльності 
на уроці та виконання професійних операцій. 

 Помірне використання косметики жінкою-вчителем. 
 Охайний вигляд обличчя чоловіка-вчителя. 
 Ретельно доглянута зачіска, відповідність її вимогам безпеки праці. 
 Правильна постава вчителя. 
 Помірна виразність міміки вчителя. 
 Культура рухів учителя, доцільне та помірне використання жестикуляції. 
 Наявність елементів спецодягу вчителя технологій, їх доцільність та охайність, 

використання захисних елементів одягу. 
 Результати спостереження фіксуються в таблиці, ступінь прояву кожного 
показника оцінюється за три- або двобальною шкалою. За результатами 
спостереження робиться висновок про рівень культури (високий, середній, низький). 

Для самооцінки професійного іміджу за габітарним критерієм студентам 
пропонується анкета «Габітарний імідж вчителя технологій». Анкета складається з 
п’яти запитань із трьома варіантами відповідей, з яких потрібно обрати один. Під час 
обробки результатів набрані бали підсумовуються, в результаті чого оцінюється 
габітарний імідж майбутнього вчителя технологій (позитивний, задовільний, 
незадовільний). 

Ступінь прояву показників предметно-технологічного критерія оцінюється 
викладачами та керівниками педагогічної практики студентів за підсумками 
спостереження, яке спрямоване на оцінку портфоліо вчителя технологій, що 
складається з практичних робіт, результатів творчої діяльності, нагороди, свідоцтва, 
дипломи, сертифікати, дизайн-проекти тощо. Портфоліо вчителя оцінюється за 5-
бальною шкалою (де 0 балів означає відсутність портфоліо, 5 балів – відмінну та 
повну презентацію досягнень вчителя). До цієї оцінки додається середній бал 
успішності студента, який округляється до цілих.  

Для оцінки сформованості показників особистісно-аксіологічного критерію 
визначається сформованість «Я-концепції» за методикою Кемпбелла SCC, яка 
з’ясовує її ясність. Кемпбелл і його колеги вивчили зв’язок між такою 
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характеристикою самосвідомості, як «ясність уявлення про себе» (Self-Concept-Clarity 
– SCC), яка відображає те, наскільки чіткими і визначеними є уявлення людини про 
себе, наскільки вони внутрішньо узгоджені та стабільні. Ця риса вважається стійкою 
характеристикою особистості, що має певне значення для рівня самоповаги. 
Дослідники виявили значущі зв’язки між досліджуваною рисою і екстраверсією, 
дружелюбністю і сумлінністю. 

Опитувальник дозволяє визначити ясність Я-концепції та використовується для 
дослідження ступеня усвідомленості уявлення про самого себе. Він містить 
дванадцять тверджень, які оцінюються студентом із використанням 5-бальної шкали: 
1 – абсолютно не згоден; 2 – не згоден; 3 – частково згоден, частково не згоден; 4 – 
згоден; 5 – абсолютно згоден. Отримані бали підсумовуються та робиться висновок 
про ясніть Я-концепції. 

Ще одним показником особистісно-аксіологічного критерію є самооцінка 
особистості, яка оцінююється за методикою С. А. Будассі. У запропонованій методиці 
дослідження самооцінки її рівень і адекватність визначаються як відношення між «Я 
ідеальним» і «Я реальним». Уявлення людини про себе, як правило, здаються їй 
переконливими незалежно від того, чи базуються вони на об’єктивному знанні або на 
суб’єктивній думці, чи є вони істинними або помилковими. Якості, які людина 
приписує самій собі, далеко не завжди адекватні. Процес самооцінювання може 
відбуватися двома шляхами: 1) шляхом зіставлення рівня своїх домагань з 
об’єктивними результатами своєї діяльності і 2) шляхом порівняння себе з іншими 
людьми. Однак незалежно від того, чи лежать в основі самооцінки власні судження 
людини про себе або інтерпретації суджень інших людей, індивідуальні ідеали або 
культурно-задані стандарти, самооцінка завжди носить суб’єктивний характер; при 
цьому її показниками можуть виступати адекватність і рівень. 

Студенту пропонується список з 48 слів, що позначають властивості 
особистості, з яких йому необхідно вибрати 20, які найбільшою мірою 
характеризують еталонну особистість (його власний ідеал). Список містить як 
позитивні, так і негативні якості. З відібраних властивостей особистості студент будує 
суб’єктивний ряд d2, в якому розташовує дані властивості в міру спадання їх 
вираженості у нього особисто (20-й ранг – якість, властива йому найбільшою мірою, 
19-й – якість, характерна для нього дещо менше, ніж перша, і т.д.). Результат 
заноситься в протокол дослідження. 
   Мета обробки результатів – визначення зв’язку між ранговими оцінками 
якостей особистості, що входять до уявлення «Я ідеальне» і «Я реальне». Міра зв’язку 
встановлюється за допомогою коефіцієнта рангової кореляції. За результатами 
тестування визначається рівень вираженості показників самооцінки, яка може бути: 
високою неадекватною, високою адекватною, середньою адекватною, низькою 
адекватною, низькою неадекватною. 

Показником професійно-мотиваційного критерію є сформованість 
професійної спрямованості особистості, яка визначається за допомогою тестування. 
Для студентів, що проходять підготовку за освітньо-професійним рівнем «бакалавр», 
застосовується методика вивчення мотивації навчання у вузі Т. І. Ільїної. При 
створенні даної методики автор використовувала ряд інших відомих методик. У ній є 
три шкали: «Набуття знань» (прагнення до набуття знань, допитливість); «Оволодіння 
професією» (прагнення оволодіти професійними знаннями та сформувати професійно 
важливі якості); «Отримання диплому» (прагнення придбати диплом при 
формальному засвоєнні знань, прагнення до пошуку обхідних шляхів при здачі 
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іспитів і заліків). В опитувальник, для маскування, автор методики включила ряд 
фонових тверджень, які в подальшому не обробляються.  Переважання мотивів за 
першими двома шкалами свідчить про адекватний вибір студентом професії і 
задоволеність нею. 

Отже, в аспекті нашого дослідження будемо вважати, що професійна 
спрямованість: 

 сформована, якщо результати методики покажуть переважання мотивів за 
шкалами «Набуття знань» та «Оволодіння професією»; 

 несформована, якщо результати методики покажуть переважання мотивів 
за шкалою «Отримання диплому». 

 Професійна спрямованість студентів-магістрантів оцінюється під час 
педагогічної практики за допомогою методики М. П. Фетіскіна [1], що застосовується 
для оцінки ефективності професійної діяльності вчителя. Методика містить у собі 12 
шкал: 

1. Мовна компетентність викладача, вчителя. 
2. Інтонаційна компетентність педагога. 
3. Інформативність заняття. 
4. Стиль педагогічного керівництва. 
5. Хapaктер практичної діяльності учнів на заняттях. 
6. Продуктивність практичної діяльності учнів на даному занятті. 
7. Домінуюча цілевизначаюча спрямованість учнів. 
8. Задоволеність учнів заняттями з даного предмету. 
9. Діяльнісний стан учнів. 
10. Спрямованість розумової діяльності учнів. 
11. Дидактична компетентність. 
12. Методична компетентність викладача. 

Тестованим пропонується 12 тверджень, за якими вони повинні оцінити свою 
діяльність на уроці, а також діяльність викладача, вибравши 1-2 із запропонованих 
варіантів відповіді. При аналізі та інтерпретації отриманих результатів враховуються 
якісні та кількісні критерії досліджуваних шкал. Істотне місце в ході аналізу 
виявлених результатів займає зіставлення взаємозв’язків між усіма шкалами.  

Для магістрантів також важливо мати змогу здійснити самооцінку,  на що 
спрямована ще одна методика М. П. Фетіскіна «Самооцінка професійно-педагогічної 
мотивації». Тест містить наступні шкали: професійна потреба, функціональний 
інтерес, допитливість, що розвивається, показна зацікавленість, епізодична цікавість, 
байдуже ставлення. 

Методика дозволяє визначити, на якому щаблі мотиваційної драбинки 
знаходиться досліджуваний. А саме: чи має місце байдужість, або епізодичне 
поверхневе цікавість, або в наявності зацікавленість, або розвивається допитливість, 
або складається функціональний інтерес, або досягається вершина – професійна 
потреба свідомо вивчати педагогіку і опановувати основи педагогічної майстерності 
[1]. 

За мовленнєвим критерієм оцінці підлягає культура мовлення вчителя 
технологій. На основі ознак, розроблених В. Г. Пасинок [2], був розроблений план 
спостереження для експертної оцінки  культури мовлення майбутніх учителів 
технологій. При оцінюванні культури мовлення студента експерт звертає увагу на 
критерії прояву мовленнєвих умінь: зміст мовлення (новизна, актуальність, 
конкретність, цільова спрямованість); структура мовлення (тривалість звучання, 
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використання мовленнєвих засобів); комунікативні ознаки (інформативність, логіка, 
точність, чистота); звукове оформлення (орфоепічні норми, морфологічні і 
синтаксичні норми, ритміко-інтонаційна виразність); практична спрямованість 
мовлення (привертати увагу слухачів до потрібної інформації, утримувати інтерес до 
неї, переконувати, спонукати до дії, здійснювати корекцію позиції [2]. Це дозволило 
нам визначити окремі компоненти процесу формування мовленнєвих умінь та оцінні 
критерії прояву цих програма визначаючи якісні ознаки культури мовлення, враховує 
як суто мовні особливості (міра оволодіння діючими нормами), так і позамовні 
(знання законів мислення, досвід мовця, його психічний стан, спрямованість і мету 
мовлення тощо). 

Ступінь прояву показників мовленнєвого критерію оцінювався викладачами та 
керівниками педагогічної практики студентів за підсумками спостереження, яке 
проводилося за наступними ознаками: правильність, точність, логічність, чистота, 
доречність, ясність, виразність, варіативність, адекватність меті, емоційність.  
Оцінка професійного іміджу майбутнього вчителя технологій за комунікативним 
критерієм передбачає визначення рівня комунікативної  поведінки за допомогою 
тестування за методикою «Комунікативні та організаторські схильності» 
В. В. Синявського та  В. А. Федорошина [1] (для бакалаврської підготовки). Методика 
містить 40 запитань, на які студент має відповісти «так» чи «ні». Опитувальник має 
питання, за аналізом відповідей на які можна оцінити окремо комунікативні здібності 
та організаторські здібності.  

Для магістерської підготовки використовується модифікований варіант анкети 
О. О. Леонтьева для діагностики ефективності педагогічних комунікацій [1]. 
Діагностична мета методики полягає у визначенні «аудиторної атмосфери», 
активності, вираженості пізнавального інтересу в учнів, а також деяких проявів стилю 
педагогічної діяльності. Експертам, які мають досвід спілкування з аудиторією, 
пропонується карта комунікативної діяльності. Кожен експерт працює незалежно, 
після чого знаходиться усереднена оцінка. Після оцінювання підраховується 
усереднена експертна оцінка. На основі середньої оцінки експертів робиться висновок 
про ступінь комунікативної ефективності. 

За показниками когнітивного критерія з’ясовується рівень засвоєння знань з 
іміджелогії. На це спрямований залік, що проводиться наприкінці вивчення спецкурсу 
«Імідж сучасного вчителя технологій», результати якого оцінюються за 
чотирьохбальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 
 Ступінь прояву показників мотиваційного критерію оцінювався за підсумками 
спостереження, яке проводилося за наступними ознаками: 

 Прагнення студента створити власний позитивний професійний імідж, 
підтримувати його та адаптувати відповідно до зовнішніх та внутрішніх умов, що 
змінюються. 

 Готовність студента пізнавати себе та працювати над професійним та 
особистісним самовдосконаленням. 

 Ініціативні дії особистості, спрямовані на самовдосконалення (робота над 
професійним та особистсісним самовдосконаленням без спонукання ззовні; 
застосування різноманітних, а також нетрадиційних засобів та прийомів для 
професійного та особистісного зростання; надання переваги творчим підходам). 

 Розвиток діяльності із створення власного професійного іміджу з ініціативи 
суб’єкта діяльності (продовження діяльності після досягнення поставленої ззовні 
мети; виконання завдань у більшому, ніж вимагалося, обсязі; прагнення виконувати 
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необов’язкові завдання; інтерес до процесу самовдосконалення; використання 
додаткових джерел інформації; зацікавленість у процесі діяльності). 

Рівень сформованості рефлексивних умінь за рефлексивним критерієм 
оцінюється за допомогою самооцінка, для чого використовується методика 
«Самооцінка рівня онтогенетичної рефлексії» [1, с. 224-225]. Методика націлена на 
вивчення рівня онтогенетичної рефлексії, що припускає аналіз минулих помилок, 
успішного і неуспішного досвіду життєдіяльності. Опитувальник містить 15 запитань, 
на які студент може відповісти «так», «ні» або «не знаю». Студент відповідає на 
запитання, підраховує кількість балів та визначає рівень онтогенетичної рефлексії. 

Діяльнісний критерій передбачає оцінку наявності досвіду іміджоформувальної 
діяльності за допомогою опитування: 

1. Чи намагалися ви створити власний особистісний імідж? 
2. Якщо так, чи була ця діяльність результативною? 
3. Чи намагалися ви створити власний професійний імідж? 
4. Якщо так, чи була ця діяльність результативною? 
5. Чи допомагали ви комусь зі своїх знайомих створити або удосконалити 

їхній імідж? 
За результатами опитування робиться висновок, чи має студент досвід 

іміджоформувальної діяльності, чи не має. 
 Рівень креативності особистості, що відповідає креативно-діяльнісному 
критерію, з’ясовувався за допомогою опитувальника креативності, розробленого 
Джозефом С. Рензуллі та Робертом К. Хартманом (в адаптації О. Тунік) [3], та 
адаптованого до застосування в роботі з майбутніми вчителями технологій. 
Опитувальник є експрес-методом, який дозволяє швидко та якісно проводити 
діагностику в умовах обмеженого часу. Він складається з десяти пунктів, які є 
характеристиками творчого мислення та поведінки, доступними для спостереження. 
Кожен пункт оцінюється експертом на основі спостереження за поведінкою студента 
в різних ситуаціях, опитувальник може бути запропонований як викладачам, 
кураторам, так і студентам для самооцінки. В якості експертів виступають куратори 
та викладачі, які працюють в групах, та які відповідають таким вимогам, як 
компетентність, позитивне ставлення до експертизи, креативність, об’єктивність, 
аналітичність та широта мислення. 
 Кожен пункт опитувальника оцінюється за шкалою, яка містить чотири 
градації: 4 – постійно, 3 – часто, 2 – іноді, 1 – рідко. Загальна оцінка креативності є 
сумою балів за десяти пунктами (мінімальна можлива оцінка – 10, максимальна – 40 
балів). 

Творчі характеристики 
1. Надзвичайно допитливий у найрізноманітніших галузях: постійно ставить 

запитання про щось і про все. 
2. Висуває велику кількість різних ідей або рішень проблем; часто пропонує 

незвичайні, нестандартні, оригінальні відповіді. 
3. Вільний та незалежний у вираженні своєї думки, іноді гарячий у суперечках; 

завзятий та наполегливий. 
4. Здатний ризикувати; заповзятливий та рішучий. 
5. Надає перевагу завданням, пов’язаним із «грою розуму»; фантазує, має уяву 

(«цікаво, що буде, якщо...»); маніпулює ідеями (змінює, ретельно розробляє їх); 
любить займатися застосуванням, удосконаленням та зміною правил і об’єктів. 
Проявляє здатність до педагогічної та технічної творчості. 
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6. Має тонке почуття гумору і бачить кумедне в ситуаціях, які не здаються 
смішними іншим. 

7. Усвідомлює свою імпульсивність та приймає це в собі, більш відкритий до 
сприйняття незвичайного в собі (вільне виявлення «типово жіночих» інтересів для 
юнаків; дівчата більш незалежні та наполегливі, ніж їхні однолітки); проявляє 
емоційну чутливість. 

8. Має почуття прекрасного; надає перевагу більш раціональним, «красивим» 
способам розв’язання завдань; приділяє увагу естетичним характеристикам речей та 
явищ. 

9. Має власну думку та здатен її відстоювати; не боїться бути несхожим на 
інших; індивідуаліст, не цікавиться деталями; спокійно ставиться до творчого 
безладдя. 

10. Критикує конструктивно; не здатен покладатися на авторитетні думки без їх 
критичної оцінки. 

За результатами експертної оцінки робиться висновок про рівень креативності 
(дуже високий, високий, середній, низький, дуже низький). 
 Вимірювання показників проводилося за різними шкалами, як того вимагали 
методики. З метою уніфікації вимірювань та переходу до узагальненого показника, а 
також із міркувань доцільності та зручності підрахунку кількість набраних балів або 
отриманий результат за кожною з методик переводився в умовні одиниці. 
 Згідно із запропонованою методикою залежно від кількості набраних умовних 
одиниць ми розподілили студентів за трьома рівнями сформованості професійного 
іміджу майбутнього вчителя технології: гармонійний, прийнятний та недостатньо 
виражений: 

1) гармонійний рівень; 
2) прийнятний рівень; 
3) недостатньо виражений рівень. 

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Підсумовуючи, зазначимо, що професійний імідж майбутнього 
вчителя технологій є складним утворенням з розгалуженою стурктурою. Досвід 
практичного застосування системи формування професійного іміджу вчителів у 
педагогічному університеті дав нам змогу розробити комплексну методику 
діагностики рівня сформованості професійного іміджу майбутніх учителів 
технологій. яка є функціональною та зручною у користуванні з точки зору 
педагогічної практики. Подальшої розробки потребують питання моніторингу 
ефективності системи формування професійного іміджу майбутніх учителів 
технологій. 
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Статья посвящена освещению комплексной методики диагностики уровней 
сформированности профессионального имиджа будущих учителей технологий, 
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РОЛЬ МОТИВАЦІЇ У РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ  

ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ  
 

У статті розкрито сутність поняття «мотивація» та розглянуто її роль у 
розвитку здібностей обдарованих учнів. Встановлено, що мотивація є одним із 
найважливіших компонентів процесу підтримки розвитку здібностей обдарованих 
учнів. Вона є складником всіх теоретичних концепцій обдарованості і розуміється як 
прагнення до самоствердження або зростання значимості власної особистості.  

Оскільки обдаровані учні працюють швидше, більше, виконують найскладніші 
завдання, ніж їх однолітки, то у такому випадку мотивація  є рушійною силою і 
умовою у досягненні успіху. Основними мотиваторами є: батьки, школа, вчителі, 
однолітки, знайомі та сама особа, як суб'єкт своїх дій.  

Найбільш важливим найсприятливим середовищем для розвитку здібностей є 
домашня атмосфера. Спеціально розроблені індивідуальні навчальні програми і 
діяльність школи мають другорядного  значення. 

Ключові слова: мотивація, мотиви, обдарований учень, здібності, потреби. 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливим 

науковими чи практичними завданнями. Упродовж двадцяти років в Україні 
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спостерігається систематичне зростання ініціатив, спрямованих на підтримку 
обдарованих учнів як в академічному середовищі (збільшення кількості наукових 
досліджень і опублікованих наукових праць), так і шкільному (розробка 
індивідуальних навчальних програм, проведення занять для обдарованих учнів, 
організація конференцій, тренінгів, майстер-класів для учителів). Збільшення 
кількості дисертаційних робіт, проведених наукових досліджень і впровадження 
інновацій свідчать про необхідність перебудови системи освіти обдарованих учнів. 
На думку української дослідниці О.І. Кульчицької, залежно від міри свого таланту і 
його спрямованості кожна людина робить свій внесок у зміни, що відбуваються у 
світі: одна – менший і в якійсь певній галузі, інша – більший, а хтось здатний 
глобально змінити, зламати правила, порядки, старі принципи, досягнення. В наш час 
стало ясно: талановиті і обдаровані люди – це золотий скарб держави, її майбутнє, її 
висока духовність і розвинута економіка [3, с. 269; 277]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Аналіз наукової 
літератури стосовно теми дослідження засвідчує, що проблемі обдарованості 
вітчизняні й зарубіжні науковці приділяють належну увагу, зокрема таким її 
аспектам, як проблемі визначення підходів до розуміння психологічних основ та 
структури обдарованості (Дж. Гілфорд, Дж. Рензуллі, Г. Гарднер, Ф. Ганьє, Ф. Монкс, 
К. Хеллер, Н. Лейтес, В. Моляко,); психологічним концепціям інтелекту й творчості 
(Дж. Гілфорд, Ф. Монкс); розвитку інтелектуального й творчого потенціалу 
особистості (Т. Коцовський, О. Кульчицька, О. Матюшкін, В. Моляко); виділенню 
сфер та видів обдарованості (Т. Гіза, Ю. Гільбух, С. Гончаренко); розвитку 
обдарованості на різних вікових етапах (О. Кульчицька, Н. Лейтес, В. Лімонт, О. 
Токаж); виявленню й розвитку обдарованості учнів (О. Кульчицька, Б. Теплов). 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Предметом дослідження 
є розгляд мотивації як необхідного компоненту розвитку здібностей обдарованих 
учнів.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Поняття «розвиток» належить до ключових 
психолого-педагогічних понять. Його метою є «самореалізація» людини, або 
прагнення до виконання того завдання, яке найкраще виходить. Таке розуміння 
поняття ґрунтується на тому, що кожна дитина має певний потенціал, який можна 
розпізнати в процесі навчання та активізувати. На думку голландського психолога 
Ф. Монкса, потенціал людини – це здібності, які дозволяють досягти високих успіхів 
Розвиток є результатом двох процесів: дозрівання та навчання. Дозрівання – це 
біологічний процес, пов'язаний зі змінами в анатомії та фізіології людини. Шкільний 
період є найвищою стадією розвитку здібностей, формування умінь і навичок учнів. 
Розвиток здібностей учнів пов'язаний з задоволенням потреб, які мають ієрархічну 
структуру [7, с. 102].  

На думку українського педагога С.У. Гончаренко, потреба – це стан людської 
особистості, що виражає необхідність у чомусь, залежність від об’єктивних умов 
життєдіяльності і є рушійною силою їхньої активності [1, с. 266]. Найвища потреба - 
це самореалізація людини. Потреба нерозривно пов’язана з таким поняттям як 
«підтримка». Освітня підтримка розвитку обдарованих учнів охоплює процеси 
навчання, виховання та самовиховання. Ф. Монкс зазначає, що обдаровані учні 
потребують підтримки і здібностей та мотивації до успіху [7, с. 96]. Мотивація – це 
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система мотивів, або стимулів, яка спонукає людину до конкретних форм діяльності 
або поведінки [1, с. 266]. Мотив – спонукальна причина дій і вчинків людини, що 
штовхає її до дії. Основою мотивів людини є її різноманітні потреби [Там само, с. 
129]. Мотивація є складовою більшості теоретичних моделей обдарованості, 
структурно-інтерактивних моделях (Дж. Рензуллі, Ф. Монка, С. Попека) та 
універсальних (Ф. Ганьє, Дж. Піїрто, К. Хеллера). Ці моделі містять різні види 
здібностей і залежать від впливу особистісних змінних і навколишнього середовища. 
Існування самого потенціалу у вигляді загальних, спеціальних або творчих здібностей 
є недостатніми для досягнення успіху в будь-якій галузі без постійної мотивації. 
Польська дослідниця В. Лімонт зазначає, що в освітній практиці застосовуються різні 
концепції навчання обдарованих учнів,  в яких вказується на взаємозв'язок між 
навчанням і існуванням певних властивостей учня, які включають: загальні, 
спеціальні або творчі здібності, риси характеру та мотивацію [4, с. 17]. 

Таким чином, мотивація відіграє важливого значення для розвитку здібностей 
людини. Вона розуміється як прагнення до самоствердження або зростання 
значимості власної особистості. Існує два види мотивації: внутрішня та зовнішня. 
Перша – сприяє отриманню задоволення від роботи, викликає інтерес, зацікавлення, 
підвищує самоповагу до особистості. Розрізняють: пізнавальну та соціальну 
мотивації. Пізнавальна мотивація пов’язана з захопленнями та інтересами та 
виражається у прагненні людини до інтелектуальної майстерності. Зовнішня 
мотивація заснована на заохоченнях, покараннях та інших видах стимуляції, які або 
спрямовують, або гальмують поведінку людини; формується під впливом очікувань 
нагород, перемог та високих оцінок. По мірі реалізації потреб зовнішня мотивація 
слабшає, внутрішня, навпаки зростає, задоволення однієї потреби спонукає до 
задоволення іншої. Мотивація, зазвичай, супроводжується позитивними емоціями 
(надія, гордість), які впливають на наполегливість у прагненні до мети. Яскравим 
прикладом задоволення потреб і мотивації є обдаровані діти, які характеризуються 
темпом праці, відрізняються якістю виконання завдань і швидким інтелектуальним 
розвитком. Обдаровані діти потребують мотивації, особливо під час навчання в 
школі. Саме у цей період вони наполегливо і багато працюють, концентруючись на 
виконанні складних завдань. Кількісні дані польської дослідниці Т. Гізи свідчили про 
те, що дванадцятирічні обдаровані учні присвячували щотижнево стільки часу 
розвитку своїм здібностям, скільки їх однолітки проводили біля телевізору. 
Талановиті діти зайняті багато годин на тиждень в бібліотеках, відвідують гуртки, 
читають багато книжок і завжди зосереджені на своїй справі [4, с. 17].  

Оскільки доведено, що обдаровані учні працюють швидше, більше, виконують 
найскладніші завдання, ніж їх однолітки, то мотивація, у такому випадку є рушійною 
силою і умовою у досягненні успіху. Мотивація до успіху може бути різною: бажання 
влади, матеріального благополуччя, грошей, самоствердження. Але для творця, 
творчого генія матеріальна мотивація не є провідною, головний мотив – реалізація 
ідеї, бажання здійснити мрію. Тобто життя такої людини підпорядковано одному 
пристрасному бажанню – реалізувати ідею, і цьому підкорена воля, мислення, 
діяльність [3, с. 272].  

Польська дослідниця О. Токаж сформулювала принципи стимулювання 
мотивації, що сприяють творчій активності учнів: 

1. У роботі з учнями потрібно брати до уваги ті потреби, які існують і ті, які 
потрібно задовольнити. 
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2. Завжди повинен бути тісний зв'язок між активністю і уміннями, можливостями 
і навичками. 

3. Запропоновані завдання мають бути цікавими для учнів. 
4. Створена ситуація повинна моделювати самостійну або інструментальну 

мотивації. 
5. У роботі з учнями необхідно вміло оперувати такими поняттями як: покарання 

і нагороди. 
6. Коли мотивація є слабкою стимуляція автономної мотивації є неможливою. 
7. Низька мотивація у виконанні конкретних видів діяльності вимагає зовнішніх 

нагород, які можуть її підвищити. 
8. Джерелом стимулювання автономної мотивації є створення ситуації, яка 

викликає зацікавлення у дитини та прояв її фантазії [10, с. 44-45]. 
Мотивація обдарованих учнів залежить від батьків та шкільного середовища. 

Важливу роль відіграє також самоосвіта обдарованих учнів. Самоосвіта є синонімом 
таких понять, як саморозвиток, саморегуляція та самореалізація. Обдаровані учні 
раніше, частіше, ніж їх однолітки займаються самоосвітою. На мотивацію впливає 
також матеріальний стан родини. У дітей з родин з низьким матеріальним статком 
простежується як пізнавальна, так і соціальна мотивації, які тісно пов'язані з 
прагненням до досконалості. У дітей з сімей з високим матеріальним статком – лише 
соціальна, яка пов'язана з конкуренцією та прагненням до переваг.  

Поряд з питанням, що мотивує діяльність та потенціал людини можна 
поставити питання – хто мотивує. 

Статистичні дані польської дослідниці Т. Гізи свідчать, що 29,2 % дітей не 
отримують спеціальної допомоги з боку батьків; 30,4 % - батьків приплачують за 
додаткові заняття; 40,4 % учнів отримують лише емоційну підтримку [4, с. 17].  

На думку австрійського дослідника А. Залхера, лише третина батьків бажає і 
здатна допомогти дитині розвинутися. На його думку, існує дві категорії учнів:  

1) покинуті батьками, занедбані, залишені напризволяще (які мають єдиний 
шанс для розвитку – власну внутрішню мотивацію);  

2) навантажені обов'язками, на яких батьки покладають занадто великі надії та 
очікування (у яких домінує зовнішня мотивація і конкуренція) [9, с. 67]. 

Дослідження впливу школи як середовища підтримки здібностей учнів 
свідчить, що найбільш сприятливі умови забезпечують добре оснащені навчальні 
заклади у містах (особливо у невеликих). Школа пропонує широкий спектр освітніх 
послуг, особливо обдарованим у навчанні дітям. Обдаровані учні невеликих, погано 
оснащених сільських шкіл досягають успіху завдяки своїй наполегливій праці, 
самоосвіті та відповідальності. Положення сформульоване Н.С. Лейтесом: 
«Обдарованість – це працьовитість» підтверджує той факт, що обдарованій у будь-
якій сфері діти – це завжди великі працелюбці [3, с. 287]. 

Великого значення для підтримки здібностей має учитель. Мабуть він є також 
мотиватором. Кажуть, що нобелівського лауреата може виховати лише нобелівський 
лауреат, а творчого учня може виховати лише творчий учитель. 

За егалітарною концепцією канадського дослідника Ф. Ганьє, 25-30% людей є 
обдарованими, за елітарною Дж. Рензуллі – ця цифра дорівнює лише – 3-5%. Дуже 
часто трапляються випадки, коли в одній школі обдарований учень по-різному 
сприймається вчителями. Широке чи вузьке визначення дефініції може призвести до 
зменшення кількості обдарованих учнів (в моєму класі / моїй школі немає 
обдарованих учнів) або до її збільшення (у разі визнання захоплень або інтересів 
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учнів за здібності). У такому випадку учням пропонуються додаткові заняття, на яких 
обдаровані учні, перебуваючи серед однолітків з середнім рівнем здібностей не 
зможуть отримати відповідної допомоги. 

Отже, завданням сучасного вчителя є розвиток і підтримка дитини, оскільки 
«кожна наділена якимись здібностями». Такому вчителеві суспільство висуває високі 
вимоги, від нього очікують певних результатів. Він є професіоналом у своїй сфері, 
досконало знає свій предмет, відрізняється творчим підходом, креативним 
мисленням. Для визначення такого вчителя застосовують різні терміни: експерт, 
майстер, ментор, наставник, які навіть уже в своїй назві містять глибокий сенс. На 
думку Б. Блума, першим учителем обдарованого учня є шкільний учитель. Саме він 
викликає інтерес, зацікавлення, формує позитивну мотивацію (внутрішню (нагороди 
та похвала) до важкої праці, наполегливість та працездатність. Другий учитель є 
спеціалістом у своїй галузі. Він суворий, вимагає порядку та підпорядкування. Третій 
учитель-майстер, яких дуже мало. Він відкриває двері до успіху, але вимагає активної 
участі дитини та фінансової підтримки батьків. Отже, на різних етапах розвитку 
здібностей учня повинні працювати різні вчителі, які мають власну апробовану 
методику, мотивацію, бажання працювати з цією категорією учнів [4, с. 17].  

І як наслідок, особливу увагу набуває питання підготовки педагогів для роботи 
з обдарованими учнями. Європа та Сполучені штати Америки мають великий досвід у 
цій галузі. Прикладом є підготовка спеціалістів для роботи з обдарованими учнями в 
різних типах навчальних закладів в межах програми «Європейський диплом» („ECHA 
Diploma”), яку координує Європейська рада обдарованості (European Council for High 
Ability) в Німеччині, Голландії, Швейцарії [Там само, с. 17]. Цікавим для сучасної 
української теорії і практики є використання американського досвіду у виявленні 
здібностей обдарованих учнів, а також у визначенні ролі учителя обдарованого учня. 
Упродовж тривалого часу в Сполучених Штатах Америки діє так звана Модель 
«Обертових дверей». Це спеціально розроблена діагностична програма, яка 
складається з психометричних тестів, спостережень та оцінки учителя, думки батьків, 
успіхів у навчанні, аналізу продуктів (творчих робіт) учня. 15% учнів навчаються за 
трьома типами програм: І тип – на основі досвіду вчителя відбувається збір даних та 
виявлення інтересів учнів; ІІ тип – за допомогою спеціальних дослідницьких 
процедур визначаються здібності учня; ІІІ тип – робота над дослідницькими 
проектами, що реалізуються індивідуально або в невеликих групах учнів з подібними 
інтересами. З кожною групою учнів працюють спеціально підготовлені вчителі. 
Учитель першого контакту (regular teachers) працює з усіма учнями. Його завданням є 
раннє виявлення здібностей і встановлення контакту з учителем-спеціалістом (special 
teacher), який є експертом в даній галузі. Такий учитель є тренером, опікуном учня, 
його партнером, спільно працює з ним над проектом, використовуючи в роботі 
професійні методи вирішення проблем. Відбір вчителів, які працюватимуть з групами 
обдарованих учнів відбувається на основі професійних компетенцій, досвіду та 
професійних знань [Там само, с. 17].  

Безсумнівно, освітні потреби обдарованих учнів значно відрізняються від 
потреб звичайних дітей та залежать від рівня здібностей, віку та рівня освіти. Тому 
вони потребують такого вчителя, який би був своєрідною ланкою в системі шкільної 
освіти, мав позитивний або негативний вплив на розвиток учня. Успіхи учнів на 
міжнародних олімпіадах свідчать про наполегливу роботу вчителя. Такі вчителі є так 
званими «самородними талантами», які у своїй діяльності нерідко спираються на 
власний досвід та інтуїцію. 
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В Україні, учитель, який працює з обдарованими учнями має загальну 
професійну підготовку. Він змушений самостійно набувати знання про здібності, 
відпрацьовувати роками шляхом власних проб та помилок методику та набувати 
власний досвід. Варто підкреслити, що кількість таких учителів-ентузіастів з кожним 
роком збільшується, про що свідчать результати учнів в Міжнародних та 
Всеукраїнських олімпіадах, участь дітей в роботі Малої академії наук. Однак це не 
вирішує загальної проблеми, пов’язаної зі спеціальною підготовкою вчителя до 
роботи з обдарованими учнями. Набуття знань з проведення діагностичних процедур 
з цією категорією учнів повинно відбуватися як під час навчання у спеціальних 
педагогічних закладах, так і на курсах з підвищення кваліфікації або післядипломного 
навчання. Процес підготовки майбутніх учителів повинен бути спрямований на 
створення у вищих педагогічних навчальних закладах сприятливих умов для 
повноцінного прояву і розвитку здібностей студентів відповідно до їх схильностей, 
набуття високого рівня професіоналізму.  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
напряму. Отже, ніхто не народжується з історичними, біологічними, художніми або 
музичними здібностями. Важливу роль відіграють захоплення та інтереси. Саме вони 
концентрують активність людини на певних видах діяльності… Все інше – це праця і 
це раз наполеглива праця, до якої додається тісна та наполеглива співпраця в 
учителем-професіоналом та мотивація. 
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Е. Бочарова 
Краковская Академия имени Анджея Фрыча Моджевского 
Роль мотивации в развитии способностей одаренных учеников  

Мотивация является одним из важнейших компонентов процесса поддержки 
способностей одаренных детей и одной из составляющих теоретических концепций 
одаренности. Мотивация рассматривается как стремление к самоутверждению или 
увеличения значимости собственной личности. 

Доказано, что одаренные дети работают быстрее, больше, выполняют 
сложнейшие задание, чем их ровесники. В таком случае мотивация выступает 
движущейся силой и главным условием для достижения успехов. Основными 
мотиваторами одаренного ученика являются: родители, учителя, ровесники, 
знакомые и сама личность, как субъект своих действий. 

Также важным для развития способностей является приятная домашняя 
атмосфера. Специально разработанные индивидуальные учебные программы и 
деятельность школы имеют второстепенное значение. 

Ключевые слова: мотивация, мотивы, одаренный ученик, способности, 
потребности. 

 
O. Bocharova 
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University 
Role of Motivation in the Development of Abilities of Gifted Pupils 

The article discovers the basis of motivation of gifted pupils and examines its role in 
the development of abilities. Motivation is one of the crucial components of supporting the 
development of gifted pupils’ abilities. It is a part of every theoretical concepts of 
giftedness; means as a desire for self-affirmation or growth of value of own identity. 

It is proved that gifted pupils work faster, more, solve the most complex tasks than 
their peers, and the motivation, in this case, is the motive force and circumstance to achieve 
success. The main motivators are: parents, school, teachers, peers, friends and the same 
person as the subject of his activities. 

Statistical data of Polish researcher T. Giza show that 29,2% of children don’t get 
special help from parents; 30,4% - parents pay additional classes; 40,4% of pupils receive 
only emotional support. 

The most important skills development environment is favorable home atmosphere. 
Specially developed customized training programs and activities of the school are the 
secondary importance. 

The research of influence of the school as environment supporting abilities of pupils 
argues that well-equipped schools provide the most favorable conditions (especially in 
small towns). The school offers a wide range of educational services, especially in teaching 
gifted children. Gifted children of small, poorly equipped rural schools make progress 
because of their hard work, self-education and responsibility. Proposition formulated by 
N.S. Leites: "Talent - is hard-working" confirms the fact that gifted in any sphere children - 
are always great diligent people. 

Key words: motivation, motive, gifted student, abilities and needs. 
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Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 
 

ДЕКОДУВАННЯ ІНШОМОВНОГО ТЕКСТУ: КОГНІТИВНИЙ РАКУРС 
 

У статті йдеться про когнітивні особливості розуміння іншомовного тексту. 
Розуміння визначається як когнітивний процес, який вимагає здійснення послідовних 
ментальних операцій, котрі приводять для розпізнавання авторських інтенцій і 
відтворення малюнку загального сенсу тексту. Виконувані процедури, спрямовані на 
проникнення у смисли твору, вважаються інтерпретацією. Вони передбачають 
використання певних кодів, урахування відповідних умов, рівнів, модулів і когнітивних 
полів розуміння. Особливу увагу в статті приділено проникненню в герменевтичне 
коло тексту, розрив якого передбачає застосування відповідної моделі та 
дотримання певних етапів. Для глибинного розуміння іншомовного тексту 
пропонується використовувати релевантні евристики, або дослідні установки, які 
сприяють декодуванню зашифрованої в тексті інформації та розкриттю 
авторського задуму. Евристики розуміння тексту висвітлюють мовний, 
когнітивний, породжувальний і ситуаційний аспекти процесу комунікації між 
продуцентом і реципієнтом твору. 

У статті постулюється ідея, що адекватне розуміння іншомовного тексту 
залежить від широти знаннєвого простору студентів, рівня сформованості їхньої 
комунікативно-когнітивної компетенції, розвитку мовної особистості, картини 
світу, стилів пізнання, множинного інтелекту, індивідуальних когнітивних 
відмінностей, які виявляються в ході опрацювання тексту, тощо.  

Ключові слова: розуміння тексту, комунікативно-когнітивна компетенція, 
інтерпретація тексту, коди, рівні, модулі, етапи, когнітивні поля, умови й евристики 
розуміння, герменевтичне коло  

Постановка проблеми. Оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю 
традиційно починається зі сприйняття й опрацювання текстів, на матеріалі яких 
моделюється навчальне спілкування. У процесі оброблення текстів студенти 
виявляють себе як текстові особистості з розвиненою комунікативно-когнітивною 
компетенцією – інтегративною здатністю до здійснення ефективної когнітивно-
комунікативної діяльності, що виявляється в ході розв’язання проблемних задач 
мовними й когнітивними засобами в різних модельованих умовах особистісної, 
соціокультурної та професійної взаємодії [6, с. 280]. Така здатність може 
розглядатись і як результат, і як передумова когнітивно-комунікативної діяльності. 
Водночас, вона буде ефективною за умови адекватного розуміння базового тексту. 
Метою цієї статті є висвітлення когнітивних аспектів процесу розуміння 
іншомовного твору. 

Виклад основного матеріалу. Сприймаючи текст, індивід розпізнає: слова, 
словоформи та словосполучення, розрізняючи три рівні значення [11, с. 216]: 
1) лексичне (семантичний зміст слів і словосполучень); 2) структурне (відношення 
між словами й частинами слів, порядок слів тощо); 3) соціокультурне (оцінка, яку 
реципієнт надає словам і словосполученням відповідно до установок власної 
культури), і встановлює смислові зв’язки в реченні та між реченнями, завдяки чому й 
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досягається розуміння змісту тексту. Такий рівень розуміння є поверхневим: він не 
передбачає декодування авторського задуму, розкриття основного змісту й виведення 
на його основі глибинних смислів. Для глибинного розуміння, яке базується на 
декодуванні тексту, науковцями пропонується використовувати відповідні  коди [2, с. 
413-423]: код дій (характеризує послідовність дій); семантичний код (об’єднує 
ключові для розуміння тексту поняття); код культури (включає необхідні відомості 
про культуру певної епохи, потрібні для того, щоб думка продуцента могла бути 
зрозумілою для реципієнта); герменевтичний код (містить питання, які порушуються 
в тексті, а також можливі відповіді на них); символічний код (створює тло глибинних 
психологічних мотивів, що замкнене в тексті у прихованому вигляді).  

Як система закодованих смислів текст існує у трьох основних відношеннях: 
автор – текст, текст – реципієнт, текст – реальність [4, с. 177-179]. Це означає, що 
адресат не просто здобуває інформацію, зашифровану в тексті, він порівнює значення 
прочитаного зі своїм досвідом, наявною інформацією й ментальним контекстом. 
Виведені у процесі опрацювання тексту смисли, які приводять до розуміння твору, є, 
власне, когнітивними одиницями, які формують образ світу реципієнта, що створює 
орієнтовне підґрунтя для подальшої діяльності (мовленнєвої, когнітивної, текстової), 
адже засвоєння нової мови є переходом на новий образ світу. Завдяки новому образу 
світу в реципієнта формується особлива здатність осягати іншу ментальність, а отже й 
інший спосіб осмислення інформації.  

Осягнення іншої ментальності, а одтак і адекватність та глибина розуміння 
тексту, детермінується певними умовами [4, с. 98; 6, с. 321-322]. Перша умова є 
мнемічною. Індивід розуміє тільки те, що має в пам’яті відповідні еталони. Тому 
попередні знання й досвід становлять базу розуміння. Друга умова є цільовою. 
Людина спроможна осягти лише те, що відповідає її внутрішнім установкам, 
експектаціям і гіпотезам. Тут реалізується принцип економії психічної енергії, який 
означає, що індивід завжди орієнтується на найбільш правдоподібні події. Чим 
незвичайнішою й несподіванішою є подія, тим більше зусиль потребується для її 
розуміння. Третя умова є емпатичною. Неможливо зрозуміти іншу людину, не 
вступивши з нею в особистісні стосунки. Мається на увазі не обов’язково особисте 
спілкування, а афективно-емоційне ставлення до об’єкта розуміння. Четвертою 
умовою є ціннісно-нормативна, адже розуміння завжди ґрунтується на людському 
уявленні про належне. Індивід зіставляє наявну ситуацію з тією, яка мала б бути 
згідно з його уявленнями. Особисте уявлення завжди суб’єктивне, тому одна й та сама 
подія чи факт сприймається по-різному залежно від того, в який контекст 
особистісного знання люди включають предмет розуміння. Цим пояснюється, чому 
іноді одна людина не розуміє іншу: тому що її висловлювання та вчинки не 
співпадають з уявленнями суб’єкта про те, якими вони мають бути відповідно до 
певних норм. Власне, це й є суттю розуміння, яке завжди включає в себе зіставлення 
наявного й належного. 

Оскільки розуміння є когнітивним процесом, гіпотетично можна припустити, що 
воно відбувається у певних когнітивних полях [4, с. 238-239]. У полі 1 безпосередньо 
представлені соціальні ситуації, в яких індивід існує. Тут важливе місце мають 
особисті відчуття, предмети й відношення між ними. Дійсність у цьому полі 
представлена фрагментарно, певну кількість зв’язків потрібно ще домислити й 
добудувати у свідомості. У полі 2 панують абстрактні, але досить міцні логічні 
конструкції й розгортається послідовність доказових суджень. Тут істотну роль 
відіграють відношення між поняттями. У полі 3 відбувається розуміння послідовності 
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дій/подій. Особливе значення тут надається стосункам між людьми. Автономність 
цих когнітивних полів є відносною, а процеси розуміння, які в них відбуваються, 
доповнюють один одного, що може привести до несподіваних результатів, інсайту, 
або евристичності розуміння. Фактично, процес розуміння тексту можна порівняти з 
матрицею, яка складається з незаповнених клітин. Суб’єкт пізнання усвідомлює, що 
він щось розуміє, коли клітини матриці заповнені приблизно наполовину. Коли 
матриця заповнена на дев’яносто відсотків, він майже повністю розуміє текст. Якщо в 
матриці залишаються порожні клітинки, це означає, що розуміння є неповним. 
Виходячи з цього, можна припустити, що заповнення клітин матриці, а отже й 
глибина розуміння, залежать від багатства досвіду й широти знань реципієнта тексту. 
Таке трактування розуміння дозволяє розглядати його як процес, котрий складається з 
декількох послідовних рівнів [4, с. 140]: рівня «монтажу», коли текст ніби монтується 
у свідомості індивіда з речень, абзаців і розділів; рівня перецентрування, що 
передбачає переміщення уявного центру ситуації від одного елемента до іншого на 
кшталт «фігура – фон»; рівня формування концепту тексту, або його інформаційного 
згустку.  

Згадані рівні ще раз доводять, що розуміння є когнітивним процесом, який 
вимагає здійснення послідовних ментальних операцій, котрі приводять для 
розпізнавання авторських інтенцій і відтворення малюнку загального сенсу тексту. 
Іншими словами, має місце входження в його герменевтичне коло. Це метафора, яка 
передбачає продуктивний рух думки герменевта в межах герменевтичної 
реконструкції, або відтворення смислу тексту, що забезпечує розуміння тексту «на 
основі діалектики частин і цілого». Така особливість розуміння базується на його 
циклічному характері: «процес розуміння принципово не може бути завершеним, і 
думка безкінечно рухається колом, що розширюється. Повторне повернення від 
цілого до частин і від частин до цілого змінює й поглиблює розуміння смислу частин, 
підпорядковуючи ціле постійному розвитку» [10, с. 67]. 

Розрив герменевтичного кола тексту здійснюється впродовж таких етапів: 
1) передрозуміння, або створення попереднього смислу тексту; 2) інтерпретації, що 
включає активне опрацювання навчального матеріалу тексту; 3) власне розуміння як 
кінцевий результат, що передбачає глибоке проникнення в задум і світ автора. 
Входження у внутрішній світ автора відбувається через процедури фіксації змістового 
та граматичного планів тексту, що створює умови для емпатії, завдяки чому 
відбувається проникнення в суб’єктивний світ адресанта й відтворення його думки [8, 
с. 240]. Проникнення в герменевтичне коло передбачає застосування певної моделі, 
яку умовно можна вважати й моделлю розуміння тексту. Згідно з цією моделлю 
найменшою значущою одиницею тексту є слово. Проте, слово неможливо правильно 
зрозуміти й інтерпретувати, не розуміючи смислу речення. У свою чергу, речення не 
буде цілком зрозумілим, якщо незрозуміле значення хоч одного з його значущих слів. 
У цьому випадку речення є цілим, а слово – його частиною. Розуміння, вочевидь, 
відбувається в межах герменевтичного кола. Однак, речення не є кінцевим цілим 
(текстом), а лише його частиною. На шляху до розуміння тексту реципієнт стикається 
з такими бінарними опозиціями «частин» і «цілого», які розростаються циклічно у 
процесі розуміння тексту: слово – речення; речення – надфразова єдність; надфразова 
єдність – текст [7, с. 39]. 

Для глибшого розуміння та входження в герменевтичне коло тексту фахівцями 
пропонуються певні стратегії, або евристики розуміння тексту, котрі можна 
розглядати як дослідні установки, методи розв’язання проблеми й отримання нового 
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знання. Вони представлені загальним комплексом евристик, серед яких варто 
виокремити: авторські евристики, темпоральні евристики й  евристики дій. Їхнє 
застосування у процесі опрацювання дозволяє розірвати герменевтичне коло тексту й 
увійти в понятійний і концептуальний світ автора. До авторських евристик відносять 
телеологічну авторську й телеологічну адресатну евристики. (Телеологічний: від 
грецьк. telos – мета + logos – вчення – означає «спрямований на досягнення певної 
мети»). Темпоральні евристики представлені контекстною авторською й контекстною 
адресатною евристиками. Евристики дій складаються з евристики лінгвістичного 
значення, сутнісної евристики, евристики універсальних категорій, дискурсивної 
евристики й евристики творчого розуміння. Герменевтичні евристики розуміння 
тексту висвітлюють мовний, когнітивний, породжувальний і ситуаційний аспекти 
процесу комунікації між адресантом і адресатом [1, с. 316]. Зупинимося на цих 
евристиках докладніше. 

Мовний аспект комунікації реалізується трьома взаємозв’язаними евристиками, 
зокрема, евристикою лінгвістичного значення, сутнісною евристикою й евристикою 
універсальних категорій. Перше, з чим стикається адресат у процесі сприйняття 
тексту – це його мовний аспект. Він досліджується за допомогою евристики 
лінгвістичного значення, що вимагає від адресата уважного оброблення тексту з 
опорою на семантичний аналіз слів, словосполучень і речень та смислу граматичних 
категорій і синтаксичних конструкцій. Опора на лінгвістичний складник плану змісту 
тексту приводить до застосування сутнісної евристики, яка має на меті 
реконструкцію відображуваної ситуації за лінгвістичним значенням. Це, у свою 
чергу, уможливлює розуміння прихованих інтенцій автора та входження в його 
концептуальний світ. Евристика універсальних категорій спрямовує увагу реципієнта 
на загальні поняття, які є основою концептуального світу автора й тексту. Метою цієї 
евристики є привернути увагу реципієнта до загально гуманітарних понять, на яких 
базується світ. 

Когнітивний аспект комунікації реалізується за допомогою двох 
взаємозв’язаних евристик: телеологічної авторської й телеологічної адресатної. 
Когнітивні установки в розумінні зв’язують процедуру аналізу тексту з 
концептуальними системами автора твору та його адресата. У першому випадку 
застосовується телеологічна авторська евристика, відповідно до якої входження в 
герменевтичне коло тексту та його інтерпретація залежать від того, якою мірою 
реципієнт проник у задум автора, світ його переживань, установок і уявлень. Для 
цього адресату варто ознайомитись з інформацією про автора й епоху породження 
тексту, а також про місце тексту в часі та культурному просторі цієї епохи. 
Телеологічна авторська евристика викликає читацьку рефлексію, а одтак допомагає 
осягнути модель світу автора, що позначається й на рівні розумінні тексту. 
Телеологічна адресатна евристика допомагає простежити залежність розуміння від 
цілей і намірів реципієнта. Поряд із авторською телеологічна адресатна евристика 
орієнтується на когнітивні механізми мислення індивіда.  

Породжувальний аспект представляється дискурсивною евристикою й 
евристикою творчого розуміння. Оскільки механізми породження твору настільки ж 
важливі, наскільки й механізми його аналізу, то дискурсивна евристика дозволяє 
розглядати розуміння тексту як процес комунікативної взаємодії між адресатом і 
смислом тексту: розуміння відбувається поступово, поки адресат знаходить відповіді 
на свої запитання у процесі сприйняття твору. Евристика творчого розуміння досить 
широко розширює можливості інтерпретації тексту (хоч і обмежується 
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інтелектуальними спроможностями інтерпретатора). Розуміння тут є «відображеним 
світлом творчості» [5, с. 58]. Оскільки у творчості не існує меж, то й розуміння як 
прояв творчості також безмежне.  

Ситуаційний аспект досліджується за допомогою контекстної авторської й 
контекстної адресатної евристик. Ситуаційні чинники впливають як на процес 
створення тексту, так і на його розуміння як кінцевий результат сприйняття твору. 
Зосередження уваги на історичних, соціальних, культурних та інших умовах 
створення тексту приводить до реалізації контекстної авторської евристики, а за 
аналогічних умов його інтерпретації – до контекстної адресатної евристики. Теза про 
залежність розуміння від конкретної ситуації представляється ще й пізнавальною 
установкою кумулятивного знання, згідно з якою інтерпретація кожного окремого 
тексту має спиратися на результати аналізу аналогічних, близьких або ідентичних за 
темою текстів, що допомагає створити певний алгоритм їх розуміння й інтерпретації 
[1, с. 319].  

Таким чином, мовний аспект комунікації між адресантом і адресатом розкриває 
лінгвістичне значення тексту, когнітивний – передбачає кореляцію концептуальних 
систем адресанта й адресата, породжувальний – допомагає ознайомитись з епохою 
написання твору, а ситуаційний – має на меті включення в конкретні умови періоду 
створення тексту для його глибшого розуміння і проникнення в авторський задум.  

Описані аспекти комунікації між автором і читачем корелюють із рівнями 
розуміння, запропонованими Г.І. Богіним [3, с. 15]: 1. Перший рівень – 
семантизувальне розуміння – передбачає декодування одиниць тексту, котрі 
виступають у знаковій функції. Цей рівень розуміння має місце, переважно, при 
порушеннях смислового сприйняття іншомовного тексту, наприклад, у ситуації, де 
реципієнту серед знайомих слів зустрілося незнайоме, що потребує семантизації. 
Семантизувальне розуміння співвідноситься з мовним аспектом розуміння, на якому 
застосовуються нерефлексивні аналоги розуміння, а саме евристика лінгвістичного 
значення, сутнісна евристика й евристика універсальних категорій. 2. Другий рівень – 
когнітивне розуміння – виникає в подоланні труднощів при розкритті й осягненні 
змісту, тобто тих предикацій, які лежать в основі пропозиційних структур, котрі 
утворюють текст. Згаданий рівень розуміння зв’язаний із когнітивним аспектом 
спілкування між продуцентом і реципієнтом і передбачає застосування телеологічної 
авторської й телеологічної адресатної  евристик. 3. Третій рівень – 
розпредмечувальне розуміння – має місце, коли особистість стикається з ідеальними 
реальностями свідомості, волі й почуттів, імпліцитно представленими в тексті 
засобами непрямої номінації. «Розпредметити» – означає «відновити» за допомогою 
рефлексії «хід думок» продуцента й оцінити той вплив, який певний текст здійснює 
на індивіда у процесі свого подальшого існування. Таке розуміння співвідноситься з 
породжувальним і ситуаційним аспектами, й, відповідно, реалізується дискурсивною 
евристикою, евристикою творчого розуміння, контекстною авторською й 
контекстною адресатною евристиками.  

Описані вище особливості розуміння реалізуються в межах модулів, які 
становлять когнітивну систему людини (модулі є найпростішими системами, з яких 
складається інфраструктура розуму). Елементарна процедура, виконувана в межах 
кожного модуля, умовно називається інтерпретацією. Це, зокрема, такі модулі 
розуміння, як [9, с. 124-126]: 1. Використання мовних знань (володіння (іншо)мовною 
компетенцією. 2. Побудова й верифікація гіпотетичних інтерпретацій: сприймаючи й 
розуміючи текст, суб’єкт не чекає, поки закінчиться речення, щоб почати його 
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аналізувати: розуміння відбувається паралельно лінійному сприйняттю мовлення. 
3. «Освоєння» сказаного: на основі тексту будується модельний світ, для чого 
використовуються виключно внутрішні ресурси інтерпретатора, а не елементи чужого 
внутрішнього світу: зв’язки, встановлювані в цьому модельному світі, дозволяють 
різною мірою легко й оперативно його резюмувати й добудовувати, використовуючи 
супутньо створюване «поле напруження», яке відображає ієрархію його елементів. 4. 
Реконструкція намірів автора  у двох напрямах: а) встановлення того, що мається на 
увазі, й можливо, виражене не зовсім чітко; б) розпізнавання стратегічного задуму 
автора. 5. Встановлення ступеня розбіжності між внутрішнім і модельним світами: 
легкість розуміння визначається не лише кількістю засобів, які витрачаються на його 
досягнення, а й затратами мовних засобів з боку автора для досягнення зрозумілості, 
тобто тут ідеться про рентабельність розуміння.  
6. Встановлення зв’язків всередині модельного та внутрішнього світів: такі 
відношення по-різному усвідомлюються, «висвічуються» в конкретній інтерпретації: 
у граничних випадках зв’язки можуть бути або поза фокусом уваги, або в самому 
фокусі. Відповідно, розрізняються змінні фон і фокус розуміння. Фон створюється в 
результаті вкладання в модельний світ неусвідомлюваних презумпцій інтерпретатора. 
7. Співвіднесення модельного світу з безпосереднім сприйняттям дійсності: цей 
модуль характеризується змінною лабільністю, рухливістю презумпцій 
інтерпретатора як індивіда, який задається питанням, чи відповідають істині 
відомості в його «ментальній картотеці». 8. Співвіднесення модельного світу з лінією 
поведінки актантів тексту: продуктивність розуміння як змінна характеристика цього 
модуля полягає в ступені переплетення різних спрямованостей в межах одного акту 
інтерпретації. 9. Вибір «тональності» або «ключа» розуміння: «ключ» забезпечує 
цілісність результату, визначає взаємодію модулів у певному епізоді розуміння.     

Зауважимо, що взаємодія модулів опрацювання й розуміння тексту не означає, 
що вони однаково «працюють» у суб’єктів пізнання. Адекватність і глибина 
розуміння залежать від широти їхнього знаннєвого простору, рівня сформованості 
комунікативно-когнітивної компетенції і розвитку мовної особистості, картини світу, 
стилів пізнання, множинного інтелекту, індивідуальних когнітивних відмінностей, які 
виявляються в ході опрацювання тексту, тощо. 

Отже, розуміння тексту є багатоступінчастим когнітивним процесом, 
спрямованим на дешифрування, тлумачення й інтерпретацію закодованої у творі 
інформації. Воно опосередковується рефлексією, адже справжнє розуміння тексту – 
це завжди вихід за межі того, що в ньому безпосередньо висловлено, а одтак, сенс 
тексту завжди перевищує авторське розуміння. Адекватність розуміння тексту 
залежить від і впливає на формування комунікативно-когнітивної компетенції 
суб’єктів пізнання, тому становлення означеної компетенції може розглядатись як 
важливий чинник тлумачення іншомовного твору. Перспектива подальшого 
дослідження окресленої проблеми вбачається у вивченні особливостей 
комунікативно-когнітивної інтерпретації тексту. 
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Когнитивные аспекты понимания иноязычного текста 

В статье рассматриваются когнитивные особенности понимания иноязычного 
текста. Понимание определяется как когнитивный процесс, предусматривающий 
проведение последовательных ментальных операций, способствующих 
распознаванию авторских интенций и реконструкции смысла текста. 
Интерпретационные процедуры предполагают использование определённых кодов 
дешифрования текста, а также учёт соответствующих условий, уровней, модулей и 
когнитивных полей понимания. Значительное внимание в статье уделено 
рассмотрению особенностей проникновения в герменевтический круг, что 
предполагает использование соответствующей модели и означает вхождение в 
понятийный мир текста. Для глубинного понимания иноязычного текста 
предлагается также использовать релевантные эвристики, или исследовательские 
установки, способствующие декодированию зашифрованной в тексте информации и 
раскрытию авторского замысла. Эвристики понимания текста затрагивают 
языковой, когнитивный, порождающий и ситуационный аспекты процесса 
коммуникации между продуцентом и реципиентом текста.  

Ключевые слова: понимание текста, коммуникативно-когнитивная 
компетенция, интерпретация текста, коды, уровни, модули, этапы, когнитивные 
поля, условия и эвристики понимания, герменевтический круг. 
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The article studies cognitive dimensions of understanding an alien text. Text 
understanding is defined as a cognitive process based on special mental operations aimed 
at decoding an author’s intentions, reconstructing the meaning of a text and reflecting its 
main ideas. Interpretational procedures are performed via deciphering codes, under 
relevant conditions, on corresponding levels, in cognitive fields and within certain modules. 
A text is viewed as conventionalized expressions of the experience of an author, thus, the 
interpretation of a text reveals something about the social context in which it was formed, 
and provides a reader with the means to share the experiences of an author. The reciprocity 
between text and context is called the hermeneutic circle. To enter the hermeneutic circle, 
i.e. to understand an author’s intentions and penetrate into deep senses hidden in a text, a 
reader has to pass the semantic, pragmatic, notional and conceptual levels.  

The fundamental idea is emphasized that a problem of interpretation is a problem of 
understanding. To better understand a text and introduce a reader into its context the 
cognitive framework offers certain strategies, or heuristics – general principles of exploring 
an object, inferring new knowledge or solving a problem. Applying the heuristics allows a 
reader to examine the linguistic, cognitive, originative, and situational aspects of the text. 

In the article the presumption is made that the adequate understanding of an alien text 
depends on students’ level of development of linguistic personality, knowledge space, 
communicative and cognitive competence, worldview, multiple intelligences, individual 
cognitive features etc. These factors taken together stipulate breaking and entering the 
hermeneutic circle of a text, penetration into deep senses hidden in it, and its 
comprehension. 

Key words: text understanding, communicative and cognitive competence, 
interpretation of a text, codes, levels, modules, stages, cognitive fields, conditions and 
heuristics for text understanding, hermeneutic circle  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
 

Статья посвящена актуальной проблеме формирования профессиональной 
компетентности студентов педагогических вузов. Проанализированы 
теоретические подходы к определению сущности понятия «профессиональная 
компетентность» будущего учителя. Профессиональная компетентность 
рассматривается как важнейшая характеристика специалиста, которая включает 
в себя не только уровень знаний, умений и навыков в той или иной области 
профессиональной деятельности, но также и совокупность личностных качеств, 
отражающих умение эффективно действовать в обществе. Профессиональная 
компетентность будущего учителя рассматривается как одна из ступеней 
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профессионализма, составляющая основу педагогической деятельности учителя и 
трактуется как способность личности на разном уровне решать различные типы 
педагогических задач. Автором представлены педагогические принципы 
эффективного формирования профессиональной компетентности студентов 
педагогических вузов  

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, 
педагогические принципы. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 
практическими задачами. Основными задачами  современного высшего 
образования является подготовка научно-педагогических кадров высшей 
квалификации, конкурентоспособных специалистов, обладающих высоким уровнем 
культуры и интеллекта, способных к самостоятельной профессиональной 
деятельности, обладающими профессиональной компетентностью. Профессиональная 
компетентность – важнейшая характеристика специалиста, которая включает в себя 
не только уровень знаний, умений и навыков в той или иной области 
профессиональной деятельности, но также и совокупность личностных качеств, 
отражающих умение эффективно действовать в обществе. Согласно Болонскому 
соглашению, во всех образовательных программах стран-участниц должны быть 
единые требования к уровню сформированности профессиональных компетенций, 
единое понимание их содержания. В последних нормативных документах (Законе 
Украины «О высшем образовании», проекте «Стратегии реформирования высшего 
образования в Украине до 2020 года») подчеркивается, что высшее образование 
должно быть фактором повышения конкурентоспособности отечественной 
экономики. Основными вызовами системы высшего образования является 
необходимость обеспечения подготовки квалифицированных специалистов для рынка 
труда, преобразования экономической модели на «экономику, базирующуюся на 
знаниях», обеспечения инновационности развития системы образования и экономики, 
необходимость высших учебных заведений готовить специалистов к требованиям 
рынка труда, увеличение практических навыков у выпускников [9]. Особенное 
значение в процессе подготовки квалифицированных специалистов имеет 
формирование профессиональной компетентности будущих учителей. Сегодняшней 
школе не нужны узкие специалисты в области одного предмета, а нужен учитель, 
способный осуществить переход от традиционных технологий к технологиям 
развивающего, личностно ориентированного обучения; организовать обучение на 
основе компетентностного подхода, проектной и исследовательской деятельности; 
использовать информационно-коммуникационные технологии, интерактивные 
методы и активные формы обучения. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение 
данной проблемы и на которые опирается автор. Теоретические аспекты 
формирования профессиональной компетентности отражены в работах О. Абдуллина, 
Е. Бондаревской, В. Гурова, И. Зимней, Н. Кузьминой, А. Марковой, В. Сластенина, 
Е. Садыковой, Н. Савушкина, А. Хуторского и других учёных. В исследованиях, 
проведенных А. Дмитриевым, Е. Герасименко, Г. Коджаспировой, Л. Мищенко, 
Л. Подымовой, рассмотрены проблемы формирования профессиональной готовности 
учителя к работе с младшими школьниками. Вопросам совершенствования 
педагогического образования в высшей школе посвящены работы Г. Алферова, 
Т. Добудько, Е. Белозерцева, С. Кара, В. Кузовлева, Т. Новикова, С. Савельевой, 
Н. Сергеева и др. Функции и принципы построения общепедагогической системы 
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подготовки студентов в педагогическом вузе, ее содержание раскрыты в трудах 
В. Арнаутова, В. Беспалько, Е.Васильевой, Э. Зеер, В. Монахова, В. Медведева, 
Ю. Сенько, Л. Спирина и др. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Вместе с тем, 
теоретический анализ научной литературы свидетельствует о том, что проблема 
формирования профессиональной компетентности студентов педагогических вузов не 
теряет своей актуальности и учеными рассматриваются лишь отдельные стороны 
этого процесса. 

Формулировка целей статьи. В данной статье нами предпринята попытка 
охарактеризовать понятие «профессиональная компетентность учителя» и определить 
педагогические принципы эффективного формирования профессиональной 
компетентности студентов педагогических вузов. 

Изложение основного материала исследования. Активное изучение 
проблемы и использование понятия «профессиональная компетентность учителя» 
началось в 80-90 годы ХХ века. Анализ психолого-педагогической литературы по 
теме исследования показывает, что категория «профессиональная компетентность» 
рассматривается как одна из важнейших характеристик деятельности учителя, как 
интегральное качество личности и является результатом профессионально-
педагогической подготовки. Компетентность предполагает постоянное обновление 
знания, владение новой информацией для успешного решения профессиональных 
задач в данное время и в данных условиях. Это способность к актуальному 
выполнению деятельности [5, с. 28]. Британский психолог, основоположник 
психологической теории компетентности Дж. Равен определяет понятие 
«компетентность» как совокупность компетенций и выделяет два компонента: общую 
компетентность (ценности, мотивации, поведение), и компетентность для успешной 
самореализации в социуме вне зависимости от профессиональной деятельности [8, 
с. 136]. В. Веденский считает, что введение понятия «профессиональная 
компетентность» обусловлена широтой его содержания, интегративной 
характеристикой, объединяющей такие понятия как «профессионализм», 
«квалификация», «профессиональные способности» [3, с. 52]. 

Неотъемлемой составляющей профессионализма и педагогического мастерства 
учителя принято считать его профессиональную компетентность. На сегодняшний 
день не существует единого мнения в определении содержания понятия 
«профессиональная компетентность учителя». Ряд ученых определяют данное 
понятие как способность учителя выполнять профессиональные функции, другие – 
как теоретическую и практическую готовность осуществлять профессиональную 
деятельность или как сформированность профессиональных качеств педагога. По 
мнению В. Сластенина, профессиональная готовность к педагогической деятельности 
представляет собой совокупность профессионально обусловленных требований к 
учителю, в составе которой выделяют, во-первых, психологическую, 
психофизиологическую и физическую готовность, а во-вторых, научно-
теоретическую и практическую компетентность как основу профессионализма 
6, с. 126. Таким образом, справедливым будет утверждение о том, что готовность к 
профессиональной деятельности представляет собой результат сформированности 
профессиональной компетентности. 

Г. Коджаспирова и А. Коджаспиров определяют профессиональную 
компетентность учителя как владение учителем необходимой суммой знаний, умений 
и навыков, определяющих сформированность его педагогической деятельности, 
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педагогического отношения и личности учителя как носителя определенных 
ценностей, идеалов и педагогического сознания 7, с. 60. 

Действительно, профессиональную компетентность принято рассматривать как 
важную составную личностной структуры будущего учителя, включающую 
интеллектуальную, эмоциональную, духовно-нравственную, действенно-волевую 
сферы и сопровождающую все направления его профессиональной деятельности. Так, 
Е. Бондаревская выделяет следующие аспекты в структуре профессионально-
педагогической компетентности: современная культура, культура плюрализма, 
конструирование ненасильственного разрешения конфликтов, поведение в 
этнокультурной группе, этнические характеристики и языковые отличия 
представителей разных этнических групп [2, с. 175]. На тесную взаимосвязь между 
педагогическим процессом и профессионально-педагогической  компетентностью 
указывает в своем исследовании В. Гуров. Ученый считает, что структурные 
компоненты педагогической компетентности должны совпадать с компонентами 
педагогической деятельности, вследствие чего модель профессионально-
педагогической компетентности педагога выступает как единство его теоретической 
и практической готовности [4, с. 13]. 

Структура профессиональной компетентности учителя включает два основных 
компонента: систему знаний, определяющих теоретическую готовность учителя; 
систему умений и навыков, которые составляют основу его практической готовности 
к осуществлению профессиональной деятельности. Однако следует подчеркнуть, что 
профессионально-педагогическая компетентность учителя не является простой 
суммой приобретенных знаний по изучаемым предметам и умением проводить уроки 
или внеклассные мероприятия. Особенность профессионально-педагогической 
компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается 
в том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических 
и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 
возникающих в образовательном процессе школы. В данной связи А. Хуторской в 
структуре профессионально-педагогической компетентности выделяет такие 
компетенции: ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, 
информационная, коммуникативная, социально-трудовая, компетенция личностного 
совершенствования, формирование которых, по мнению ученого, способствует 
становлению человека, готового к профессиональной и культурной жизни, 
способного действовать внутри социальной структуры и изменить ее [10]. 

Любой педагогический процесс эффективен в том случае, когда находит свое 
конкретное выражение в основных положениях, определяющих его общую 
организацию, содержание, формы и методы, т. е. в принципах. В педагогической 
науке понятие «принцип» определяется как: основное исходное положение какой-
либо теории, учения, науки, мировоззрения, организации; внутреннее убеждение 
человека, определяющее его отношение к действительности, нормы поведения и 
деятельности; категория педагогического знания, научное положение, которое, с 
одной стороны, отражает познанную и обоснованную закономерность, а с другой, 
предписывает, как правильно строить процесс воспитания и обучения в соответствии 
с познанной закономерностью [7, с. 117]. 

Педагогические принципы – это основные идеи, следование которым помогает 
лучшим образом достичь поставленных педагогических целей. 

Педагогический словарь определяет педагогические принципы как исходные 
положения, определяющие содержание, формы, методы, средства и характер 
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взаимодействия в целостном педагогическом процессе; руководящие идеи, 
нормативные требования к его организации и проведению [7, с. 118]. Принципы 
педагогического процесса, таким образом, отражают основные требования к 
организации педагогической деятельности, указывают ее направление, а в конечном 
итоге помогают творчески подойти к построению педагогического процесса [6, 
с. 148]. 

По мнению В. Андреева, «педагогический принцип – это одна из 
педагогических категорий, представляющая собой основное нормативное положение, 
которое базируется на познанной педагогической закономерности и характеризует 
наиболее общую стратегию решения определенного класса педагогических задач 
(проблем), служит одновременно системообразующим фактором для развития 
педагогической теории и критерием непрерывного совершенствования 
педагогической практики в целях повышения ее эффективности» [1, с. 314-315]. 

Вместе с тем, использование совокупности педагогических принципов 
позволяет творчески подойти к организации педагогического процесса, делая его 
максимально эффективным. Можно сказать, что принцип устанавливает соответствие 
того, что планирует педагог, и того, что возможно достигнуть в условиях социально-
психологического климата. 

Мы разделяем точку зрения ученых, определяющих профессиональную 
компетентность будущего учителя как интегральное свойство личности, которое 
включает в себя фундаментальные  знания, обобщенные умения и способности, 
личностно и профессионально значимые качества (уровень культуры, 
гуманистической направленности, технологичности и мастерства, творческого 
подхода к организации педагогической деятельности и готовности к постоянному 
самосовершенствованию), и считаем, что эффективности процесса формирования 
профессиональной компетентности студентов педагогических вузов способствует 
система следующих педагогических принципов: принцип научности, который 
предполагает соответствие содержания образования уровню развития современной 
науки и техники, развитие у студентов познавательной активности, креативного и 
дивергентного мышления, творчества; принцип воспитывающего обучения, 
базирующийся на закономерности единства обучения и воспитания в целостном 
педагогическом процессе и предполагающий формирование в процессе обучения 
базовой культуры личности: нравственной, правовой, эстетической, физической, 
культуры труда и жизнедеятельности, общения; принцип фундаментальности и 
профессиональной направленности целостного образовательного процесса в вузе, 
ориентированный на усвоение студентами ценностей педагогической деятельности и 
предполагает выбор культуросообразных моделей построения данного процесса с 
учетом опыта будущих учителей в осуществлении различных практик; принцип 
индивидуализации и дифференциации, обеспечивающий профессионально-
педагогическую подготовку, ориентированную на развитие способностей студентов в 
оценивании личностных, профессионально-педагогических качеств, на «принятие» и 
осознание ценности приемов индивидуализации и дифференциации в 
образовательном процессе вуза и школы; принцип систематичности и 
последовательности, который направлен на закрепление ранее усвоенных знаний, 
навыков, умений, профессионально-важных качеств, их последовательное развитие, 
совершенствование и на этой основе  введение новых знаний, формирование новых 
навыков и умений. 
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Выводы по результатам исследования, перспективы дальнейших 
исследований в данном направлении. Проведенное исследование позволяет 
утверждать, что в условиях возросших требований к качеству образования огромное 
значение придается подготовке грамотных, высокопрофессиональных, 
конкурентоспособных специалистов, обладающих специальными компетенциями, 
способных самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора. 
Сегодня основным критерием профессиональной подготовки студентов 
педагогических вузов является их профессиональная компетентность. 
Профессиональная компетентность будущего учителя – это многокомпонентная 
структура, в состав которой входят общие и специальные компетенции, это 
интегральная характеристика личности будущего учителя, отражающая не только 
степень освоения знаний, умений и навыков в его профессиональной деятельности, 
но и совокупность личностных качеств, эффективность развития которых будет 
зависеть от соблюдения выделенных педагогических принципов. Проведенное 
исследование не исчерпывает многогранности теоретических и практических поисков 
в решении проблемы формирования профессиональной компетентности будущего 
учителя. Перспективными направлениями дальнейших исследований в этом 
направлении считаем изучение проблемы активизации мотивационных процессов при 
изучении студентами дисциплин общеобразовательного и профессионального цикла; 
совершенствование методик профессиональной подготовки студентов 
педагогического вуза. 
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Горожанкіна О. Ю. 
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського»  
Педагогічні принципи формування професійної компетентності студентів 
педагогічних вузів 

Стаття присвячена актуальній проблемі формування професійної 
компетентності студентів педагогічних вузів. Проаналізовано теоретичні підходи 
до визначення сутності поняття «професійна компетентність» майбутнього 
вчителя. Професійна компетентність розглядається як найважливіша 
характеристика фахівця, яка включає в себе не тільки рівень знань, умінь і навичок в 
тій чи іншій галузі професійної діяльності, але також і сукупність особистісних 
якостей, що відображають вміння ефективно діяти в суспільстві. Професійна 
компетентність майбутнього вчителя визначається як один із ступенів 
професіоналізму, основа  педагогічної діяльності вчителя і трактується як 
здатність особистості на будь-якому рівні вирішувати різні типи педагогічних 
завдань. Автором представлені педагогічні принципи ефективного формування 
професійної компетентності студентів педагогічних вузів. 

Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, педагогічні 
принципи. 

 
O. Gorozhankina 
South Ukrainian National University Named After K.D Ushinsky  
Pedagogical principles of professional competence of pedagogical universities’ students 

The article is devoted to the actual problem of formation of professional competence 
of students in pedagogical universities. Theoretical approaches of the concept definition of 
«professional competence» of the future teacher were annualized. Professional competence 
is considered as the most important characteristic of a specialist that includes not only the 
level of knowledge, skills in a particular area of professional activity, but also a set of 
personal qualities that reflect the ability to act effectively in society. Professional 
competence of the future teacher is considered as one of the stages of professionalism that 
is the basis of a teacher's work and treated as a person's ability at different levels to solve 
various types of educational tasks. 

The author presents pedagogical principles of effective formation of professional 
competence of students of pedagogical universities, including: scientific principle, which 
assumes the correspondence of the level of education to the  development of modern science 
and technology, the development of students' cognitive activity, creativity and divergent 
thinking; principle of educational upbringing, which is based on a logical unity of 
upbringing and educating in a holistic pedagogical process and assumes the formation of a 
person’s basic culture in the learning process: moral, legal, aesthetic, physical, 
communicational, work culture and vital functions; the principle of fundamental and 
professional orientation of the holistic educational process in universities aimed at 
mastering values of  pedagogical activity by students, which assumes a selection of building 
models of the given process, taking into a consideration an experience of future teachers  in 
the application of various practices; the principle of individualization and differentiation, 
providing vocational and educational training that focuses on the development of students' 
abilities in the evaluation of personal, professional and pedagogical qualities, and  on 
awareness and "acceptance" of the  importance of individualization and differentiation in 
the educational process at university and  school; the principle of consistency, which is 
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aimed at consolidating the previously gained knowledge, skills, abilities and important 
professional qualities, their progressive development, improvement, and  introduction of 
new knowledge and  formation of new skills based on it. 

Key words: сompetence, professional competence, pedagogical principles. 
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ФОРМИ СУЧАСНОГО ТЕРОРИЗМУ:  
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ 

 
Розгляд різних зрізів і аспектів тероризму, на основі проведеного автором 

соціально-філософського аналізу, дозволило з найбільшою обґрунтованістю виявити 
сутність даного явища. Виявлено характерні форми тероризму, які домінують на 
сучасному етапі і запропонована соціально-філософське трактування кожної з них. 
Дана оригінальна авторська класифікація сучасного тероризму. 

Ключові слова: феномен сучасного тероризму, інструментальна форма 
тероризму, знаковий тероризм, контрсубкультурний феномен тероризму, 
цивілізаційний тероризм, засоби масової інформації, глобалізація та уніфікація. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими 
науковими чи практичними завданнями. На сучасному етапі розвитку людства 
однією з найбільш серйозних глобальних загроз безпеці окремих держав і народів, 
світового правопорядку в цілому вважається тероризм. Особливо актуальною 
терористична загроза є для України, яка виступає ареною для активної терористичної 
діяльності. У зв'язку з ситуацією на Сході країни Стратегія національної безпеки 
України розцінює терористичну діяльність як одне з основних джерел загроз 
національній безпеці. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Різні аспекти, пов’язані з 
проблемою тероризму, досліджували як зарубіжні, так і вітчизняні вчені. Цій 
проблематиці присвячені роботи аналітиків Світового банку і відомих учених, таких 
як С. Хантінгтон, С. Хоффман. Серед російських учених над проблемами 
дослідження тероризму в умовах глобалізації працювали М. Делягін, В. Кутирьов, 
Г. Мірськой, І. Міхеєв, В. Хорос та ін., серед українських учених – В. Антипенко, В. 
Крутов, В. Ліпкан, С. Телешун та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується означена стаття. Віддаючи належне результатам теоретичних 
досліджень та практичним розробкам науковців, треба зазначити, що проблема 
сучасного тероризму є недостатньо дослідженою і потребує використання нових 
підходів до її розв’язання. 

Формулювання цілей статті. Мета даної статті полягає в дослідженні 
тероризму як багатоаспектного, складного, суперечливого і неоднозначного 
соціального явища. 

                                                
© Горлова О.В., 2015 
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Тероризм завжди був багатоликий і 
різноманітний за формами свого прояву, але ніколи його різноманіття не було 
настільки велике, як в сьогоднішніх умовах глобалізації та становлення світового 
господарства. Діяльність сучасних терористичних угруповань поширюється на 
політичну, ідеологічну, економічну, соціальну та інші сфери життя суспільства. 
Відповідно, виникають і його різні форми, аналіз яких необхідний для розуміння 
феномену тероризму і вироблення методів боротьби з ним. Зарубіжні та вітчизняні 
політологи, історики, юристи, соціологи та інші вчені неодноразово робили спроби 
класифікації тероризму. В якості підстав класифікації пропонувалися різні критерії, 
що відображає багатовимірність і складність зазначеного явища. Наприклад, в 
історичних науках є велика документальна і хронологічна база з виділенням 
історичних форм тероризму; в соціології описані приватні ситуації терористичної 
діяльності з наступним поданням локальних форм тероризму, характерних для 
певного соціального (політичного, економічного чи іншого конкретного) випадку; в 
політології наведені аспекти правового і політичного характеру терору з відповідною 
класифікацією. При всьому різноманітті підходів немає всебічного аналізу форм 
прояву сучасного тероризму, при цьому саме розгляд різних зрізів і аспектів 
тероризму дозволяє з найбільшою обґрунтованістю виявити сутність даного явища. 
Задля обґрунтування свого бачення класифікації сучасних форм тероризму необхідно 
звернутися до напрацювань в даній області. Як ми вже зазначали, існує безліч 
підходів до критеріїв і форм класифікації тероризму. З точки зору ідентичності 
суб'єктів терористичної діяльності тероризм може бути етнічним, релігійним, 
ґендерним, політичним, соціокультурним та ін. Суб'єкти етнічного тероризму 
являють собою групи, чий статус визначається етнічною приналежністю. Цей 
різновид тероризму є прагненням до зміни форми державного устрою, створення 
самостійної держави або досягненню часткових змін в положенні відповідних 
етнічних утворень. Яскравим прикладом тероризму, що має етнічне забарвлення, 
може служити «час заворушень» (Troubles), так називають у Північній Ірландії 
міжусобну війну, яка триває там десятиліттями. 

Релігійний тероризм представляють терористичні організації, що об'єднані 
приналежністю до однієї конфесії. Роз'єднаність людства за релігійною ознакою тягне 
за собою можливу напругу у взаєминах між людьми за віросповідними основами. Це 
досить часто трапляється в історії людства. Однією з основ виникнення тероризму на 
релігійному ґрунті є фундаменталізм, який характерний більшою чи меншою мірою 
всім світовим релігіям. З точки зору соціально-політичної спрямованості розрізняють 
лівий і правий тероризм. Лівий (революційний) тероризм орієнтується на різні ліві 
соціально-політичні доктрини (марксизм, ленінізм, троцькізм, анархізм, геварізм, 
маоїзм, кастроізм). Мішенню для лівих терористів стають представники пануючої 
політичної еліти, державні чиновники і співробітники органів безпеки, банкіри, 
бізнесмени, які співпрацюють з урядом, незалежні фахівці (економісти, юристи, 
журналісти), функціонери проурядових політичних партій. Правий 
(контрреволюційний) тероризм орієнтується на традиційні для нації політичні 
доктрини і цінності, історично – на національних діячів минулого. Об'єктами впливу 
для правих терористичних організацій виступають насамперед ліві і ліберальні 
політики й активісти профспілкового руху.  

За способами впливу на об'єкт тероризм можна поділити на демонстративний 
та інструментальний. Демонстративний тероризм має на меті привернути увагу до 
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якоїсь проблеми (мова насамперед про екологічні проблеми: будівництво АЕС, захист 
навколишнього середовища, зберігання хімічних і ядерних відходів), драматизувати 
її, викликати емоційну реакцію у тих політичних опонентів, які виступають об'єктом 
терористичних актів. Суб'єкти інструментального тероризму розглядають 
психологічний ефект своїх дій як побічний, другорядний. Вони прагнуть досягнути 
суто реальних змін у владних відносинах шляхом нанесення фізичної шкоди 
(знищення політичних супротивників, а також ні в чому не винних людей; вибухи 
об'єктів різного призначення, засобів комунікації; захоплення і знищення заручників). 
За використовуванням коштів, в ході терористичних актів, можна виділити тероризм 
із застосуванням звичайних засобів ураження (холодна і вогнепальна зброя, різні 
вибухові пристрої, складні системи зброї – літаки, танки, зенітні ракетні установки) і 
тероризм із застосуванням зброї масового ураження (біологічна, хімічна, ядерна).  

Щодо суб'єктів терористичної діяльності можна виділити: тероризм держави в 
міжнародних справах; тероризм проти тиранів; тероризм правителів проти народів 
поневолених країн; терор влади проти народу, певного класу, конфесії, соціального 
прошарку, організації, секти, групи; терор фанатиків; терор фрондуючих структур та 
опозиції проти влади; терор представників поневоленого народу проти 
поневолювачів; терор в процесі боротьби за владу і перерозподілу власності; терор 
кримінальних спільнот в ході конкурентної боротьби; терор одинаків щодо 
представників влади та керівників різних рангів; тероризм психопатів; уявний терор 
[2, с. 55]. Окремо стоїть цивілізаційний або націоналістичний тероризм, головним 
завданням якого є створення власного моноетнічної держави будь-якими методами. 
До цієї форми відноситься і ісламський тероризм, який останнім часом представляє 
особливу загрозу. За експертними оцінками, за останні двадцять п'ять років ісламські 
екстремісти більше всіх захопили заручників, скоїли диверсійних актів і вбивств. 
Розглядати тероризм як форму збройного конфлікту або війни пропонують 
В. Н. Давидов і Су Мінь [1, с. 22]. Проблема співвідношення тероризму з війною 
представляє окрему сферу дослідження. У даному випадку слід підкреслити, що ці 
явища не тотожні і не зводяться один до одного, хоча і мають спільні риси. На 
початку 90-х років намітилися нові тенденції розвитку терористичного руху. 
Зменшилася активність з боку ультраправих і націоналістичних терористів. 
Об'єктивно на перше місце висувається ісламський тероризм, який до того ж активно 
розширює свої сфери впливу. В якості основної загрози терористичної діяльності 
розглядається використання зброї масового ураження. Якщо на початку 90-х років 
головну небезпеку бачили у використанні терористичними організаціями ядерних 
зарядів, то зараз головна увага приділяється хімічній та бактеріологічній зброї. 
Поліпшується технічна оснащеність терористів. Терористичні організації включають 
в свій арсенал новітні комп'ютерні технології, супутникові телефони, сучасні засоби 
підробки документів. Використання нових інформаційних технологій у системі 
державного управління робить її особливо вразливою для терактів. Дієвого захисту 
від такої загрози на сьогодні не існує, про що свідчать неодноразові проникнення 
хакерів в державні системи баз даних. Відбувається зрощування транснаціональної 
злочинності та терористичних організацій, які використовують один одного для 
досягнення власних цілей. Радикальні групи отримують можливість підкріпити свою 
фінансову базу шляхом продажу наркотиків, зброї. Злочинні угрупування нерідко 
наймають бойовиків з терористичних організацій для ліквідації політиків, здійснення 
диверсійних актів. Узагальнивши весь вищевикладений матеріал і проаналізувавши, 
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які форми тероризму традиційно виділяються, хотілося б звернутися до соціально-
філософського зрізу даного феномену.  

Ми вважаємо домінуючими такі форми сучасного тероризму: 1) тероризм як 
інструмент (засіб); 2) тероризм як явище контрсубкультури; 3) тероризм як знак. За 
такої класифікації враховується історичний, культурний, соціальний та світоглядний 
аспекти даного феномена. Зрозуміло, що раніше тероризм носив яскраво виражену 
форму політичної боротьби і використовувався в якості інструмента для досягнення 
конкретних політичних цілей. Характерними рисами такого тероризму є 
спрямованість терактів (жертвами стають відомі політичні діячі, керівники країн), 
локальний масштаб (у рамках конкретної країни або регіону), здатність до займання 
або загасання (залежно від політичної обстановки). Тероризм як інструмент 
політичної боротьби є прабатьком всіх наступних різноманітних його форм. Прояв 
інструментальних підстав тероризму можна спостерігати і донині, однак основною 
тенденцією його сучасного існування є істотне зниження терактів, що носять яскраво 
виражений інструментальний, по суті – політичний, характер. З плином часу ця 
форма тероризму розвивалася, мутувала і, на наш погляд, значною мірою відкинула 
політичну основу – тероризм став самостійним явищем, незалежних від волі суб'єктів 
політичної діяльності. Найбільш яскраво сьогодні представлений тероризм у вигляді 
контрсубкультурного явища, в основі якого лежать цивілізаційна, соціальна та 
релігійна складові.  

В даному випадку перед нами постає спільнота, до складу якої входять суб'єкти 
терористичної діяльності, що представляє собою самостійну субкультуру з позиції 
культурно-ціннісних критеріїв представників («свої») і контркультуру («чужі»). 
Характерною рисою цього контрсубкультурного співтовариства є тероризм як 
інструмент взаємодії із супутнім йому своєрідною мовою у вигляді терактів. У період 
глобалізації особливо гостро постає питання світоглядних доктрин, ціннісних 
орієнтирів різних культур. В. Б. Устьянцев зазначає: «У загальному плані концепти-
цінності життєвого простору тісно переплітаються з кодами культури, виступають 
формами усвідомлення суспільством, його творчими елітами місця і ролі цивілізації в 
європейській історії. У цьому зв'язку відмінність базових концептов-цінностей Заходу 
і Сходу призводить до різних духовних підстав цих історичних типів цивілізаційного 
простору» [3, с. 96]. Різністю духовного світогляду і користуються представники 
контрсубкультурного тероризму, узяв в якості основи ідеологічного протистояння і 
посилювання відносин опозицію «Я – Інший». З розвитком сучасних засобів масової 
комунікації знаковість тероризму набула в соціумі воістину світового масштабу. У 
статті «Морально-естетичні аспекти сучасного тероризму» Т. В. Шоломова 
справедливо зазначено, що після 11 вересня 2001 найпопулярнішим теоретиком 
тероризму став Ж. Бодрійяр, який розглядає тероризм як специфічну сучасну форму 
насильства, «сценічну» або «телегенічну»: будь-яка присутність телекамери в тому чи 
іншому місці сама по собі може викликати спалах насильства. Причому популярною 
цю тезу зробили журналісти – тобто ті, чиє знаряддя праці Бодрійяр визнав 
онтологічно причетним до загальносвітового зла. Навіть якщо усунути всі 
телекамери, терористи все одно знайдуть спосіб досягти потрібного ефекту – 
«Тероризм в сучасних умовах є форма насильства, розрахована на масове 
сприйняття» [5, с. 80]. Маніпуляція суб'єктами терористичної діяльності масовою 
свідомістю неможлива без цієї складової. Якщо раніше латентний елемент насильства 
був лише доповненням при інструментальної реалізації тероризму, то сучасні реалії 
говорять на користь повністю автономного буття знакового тероризму. 
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Запропонована нами класифікація тероризму (як інструмент (засіб), як явище 
контрсубкультури і тероризм-знак) є еволюційної проекцією даного феномена. 
Інструментальна форма тероризму пройшла найбільший шлях розвитку і, по суті, не є 
чимось новим і незвичайним для суспільства. Контрсубкультурная компонента 
сучасного тероризму пройшла тривалий шлях еволюції, розвивалася разом з 
соціокультурними, етнічними, конфесійними та іншими установками суспільства і в 
глобалізованому суспільстві представлена як один з важливих самостійних факторів. 
Знакова форма сучасного тероризму вийшла на перший план порівняно недавно, що 
обумовлено бурхливим розвитком техніки і мас-медійних технологій.  

Висновки за результатами дослідження. Існування і розвиток виділених нами 
форм сучасного тероризму наочно демонструє постійну трансформацію цього явища. 
Стає ясно, що в суспільстві викорінити тероризм і терористів повністю неможливо, 
але можна мінімізувати частоту і масштаби терактів за допомогою подолання 
глобальної кризи людської культури. 

 
Список використаної літератури 

1. Давыдов В. Н. Военно-политические черты международного терроризма / 
В. Н. Давыдов, Су Минь // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. 
«Политология». – 2006. – № 1. – С. 21–26.  

2. Иорданов М. Дело № 666. Террор / М. Иорданов. – Махачкала : Юпитер, 
2002. – 431 с.  

3. Устьянцев В. Б. Пространство цивилизаций в контексте смены типов 
рациональности / В. Б. Устьянцев // Философия и общество. – 2007. – № 3. – С. 81–98.  

4. Фурашев В. М. Національна безпека України: шляхи забезпечення, роль і 
місце суспільства / В. М. Фурашев, С.Ф. Джердж. Євроатлантичний курс. – К.: 
«Синопсис», 2009. – 176 с.  

5. Шоломова Т. В. Нравственно-эстетические аспекты современного 
терроризма / Т. В. Шоломова // Эстетика в интерпарадигмальном пространстве: 
перспективы нового века : материалы науч. конф., 10 окт. 2001 г. / С.-Петерб. филос. 
о-во. – Вып. 16. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. филос. о-ва, 2001. – С. 79–81.  

Стаття надійшла до редакції 20.03.2015 
 
Е. В. Горлова 
ГВУЗ «Донбасский государственный педагогический университет» 
Горловский институт иностранных языков 
Формы современного терроризма: социально-философский анализ 

В свете изменений современной геополитической расстановки сил: кризиса, 
нестабильной политической обстановки, угроз международного терроризма особую 
актуальность приобретают вопросы национальной безопасности государства. 
Рассмотрение различных срезов и аспектов терроризма, на основе проведенного 
автором социально-философского анализа, позволило с наибольшей обоснованностью 
выявить сущность данного явления. Выявлены характерные формы терроризма, 
которые доминируют на современном этапе и предложена социально-философская 
трактовка каждой из них. Дана оригинальная авторская классификация 
современного терроризма.  

Ключевые слова: феномен современного терроризма, инструментальная 
форма терроризма, знаковый терроризм, контрсубкультурный феномен 
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терроризма, цивилизационный терроризм, средства массовой информации, 
глобализация и унификация. 
 
H. Gorlova 
Donbass State Pedagogical University 
Horlivka Institute for Foreign Languages 
Forms of Modern Terrorism: the Social and Philosophical Analysis 

Terrorism is an international problem in today’s global community. Many nations 
are affected, whether directly or indirectly. Most nations oppose terrorism, while others 
condone or even support active, brutal terrorism and terrorist groups. Violent behavior in 
order to create an atmosphere of fear in the society or a part of it for political ends is 
generally termed as Terrorism. Terrorism is an organized and systematic use of violence to 
achieve an end. One thing is fundamental to terrorism – the word violence.  

Terrorism, as understood in the simplest sense will always include a target group, 
death and destruction of property through acts of violence and a perverted political 
purpose. It is also illegal and unlawful in nature with a purpose of creating fear and panic 
in the minds and psyche of people at large, to make the masses feel impotent and helpless, 
to discourage rational thinking and to lead to a reactionary tendency in the people. 

Global terrorism has become the distinguishing feature of modern development of 
the mankind. The study of the essence and reasons of its origin, forms and methods used by 
it, as well as sources of its financing is contribution to the fight against this negative 
phenomenon.  

In the light of changes of the present geopolitical arrangement of force: crisis, the 
instability of political situation, threat of international terrorism – the problems of state 
security have particular urgency. The consideration of different aspects of terrorism, which 
were made on the basis of social-philosophical analysis carried out by the author, allowed 
to reveal the nature of given phenomenon. The characteristic features of terrorism which 
dominate at the present stage are revealed and social-philosophical interpretation of each 
of them is brought forward. The original classification of up-today terrorism is given by the 
author. 

Key words: phenomenon of modern terrorism, the tool of terrorism, symbolic 
terrorism, countersubcultural phenomenon of terrorism, civilized terrorism, mass media, 
globalization and unification.  
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Стаття присвячена проблемі створення педагогічних умов для формування 
інтегральної готовності майбутніх інженерів-механіків до професійного 
самовдосконалення, яка є головною метою організації діяльності з 
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самовдосконалення особистості студента під час професійної підготовки в вищому 
технічному навчальному закладі. У статті розглянуто поняття системи 
професійного самовдосконалення, її основні компоненти та функції. Головною метою 
організації даної системи є формування готовності до професійного 
самовдосконалення, як комплексу  професійно значущих якостей, важливих для 
виконання майбутньої професійної діяльності. В статі зазначено роль іноземної 
мови в формуванні сучасного фахівця та розглянути приклади створення відповідних 
педагогічних умов для формування інтегральної готовності майбутніх інженерів-
механіків до професійного самовдосконалення в процесі викладання дисципліни 
«Іноземна мова за професійним спрямуванням». 

Ключові слова: професійне самовдосконалення, інженер-механік, інтегральна 
готовність, компоненти готовності, педагогічні умови, формування готовності, 
особливості професійної підготовки. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Актуальність проблеми дослідження 
визначається соціальним замовленням часу. Загальна реформа вищої освіти України, 
участь вищих навчальних закладів  України у Болонському процесі та впровадження 
європейських стандартів у вітчизняні вищі навчальні заклади обумовили реформацію 
вищої технічної школи як її складової.  
           Сучасний студент, майбутній інженер-механік, повинен володіти 
професійними та особистими якостями, свідомим ставленням до майбутньої професії 
та життя, він є не тільки об'єктом, але й суб'єктом фахової підготовки. Саме напрямок 
підготовки «інженерна механіка», з одного боку, є універсальним, а з іншого, має 
безліч спеціалізацій і є найпоширенішим напрямком підготовки фахівців технічного 
профілю в вищих навчальних закладах України та зарубіжжя, інженери-механіки 
працюють в більшості галузях промисловості та сільського господарства нашої 
держави.   

 Особливо гостро відчуваються недоліки в підготовці майбутніх інженерів-
механіків до професійної діяльності в період світової економічної кризи, постійної 
модернізації та переобладнання сучасного індустріального виробництва, де реалії 
мінливого інформаційного суспільства вимагають не тільки досконалості професійної 
підготовки від фахівця, але  й духовного розвитку його особистості, високої професійної 
культури, постійної готовності до самовдосконалення,щоби бути надалі 
конкурентоздатним та мобільним на ринку праці, скоріше адаптуватися до глобальних 
світових змін. 

Тому створення умов для організації системи професійного самовдосконалення 
студентів майбутніх інженерів-механіків є необхідним шляхом керування 
професійним становленням майбутніх фахівців по якому повинен йти педагогічний 
колектив вищих технічних навчальних закладів України (ВТНЗ). Головною метою 
даної системи є формування готовності майбутніх фахівців до професійного 
самовдосконалення, що потребує від викладачів створення відповідних педагогічних 
умов в процесі викладання професійно орієнтованих дисциплін. 

Дослідження системної діяльності з самовдосконалення студента майбутнього 
фахівця інженера-механіка під час професійної підготовки в ВТНЗ, зв'язку між 
професійним самовдосконаленням та його готовністю до професійної праці, 
створення відповідних умов для організації системи професійного самовдосконалення 
та формування комплексу професійно значущих якостей майбутніх фахівців є 
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малодослідженою та принципово важливою проблемою в системі вищої технічної 
освіти сьогодення.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Дослідженню проблеми 
модернізації професійної підготовки фахівців у вищій школі в умовах сучасних 
соціально-економічних трансформацій в Україні приділяється належна увага у 
педагогічній теорії, зокрема, таким її аспектам: філософія сучасної вищої освіти 
(В.П. Андрущенко, І.А. Зязюн, В.Г. Кремень, В.Ф. Тертична); проблеми неперервної 
професійної освіти (С.У.Гончаренко, А.О. Лігоцький, Н.Г. Ничкало, С.О. Сисоєва); 
проектування  педагогічних  систем  (А. П.Конох, В. О. Краєвський,  І.Я.Лернер), 
теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців у вищій 
школі (А.М.Алексюк, С.І.Архангельський, В.І.Бондар, М.Б. Євтух), теорія  і практика 
особистісно орієнтованої освіти  (Г. Балл, І. Бех, В. Рибалка, О. Пехота), теоретичні  
та методичні засади для розв’язання проблеми гармонічного саморозвитку, 
самоактуалізації та самоорганізації діяльності студента (А.І. Кочетов, О.Г. Кучерявий,  
В.О. Лозовой, Ю.М. Орлов, Л.І. Рувинський,  Г.К. Селевко, В.О. Сластьонін,  
С.Б. Єлканов). 

При розробці системи  професійного  самовдосконалення  теоретичну  базу для  
нас  мали  роботи,  пов’язані  насамперед  з  питаннями  структурно-функціональної  
моделі  професійної  діяльності  інженера  (Б.А. Душков, Б.Ф. Ломов,  Г.В. Ложкін,  
Г.С. Нікіфорова,  Н.І. Повякель,  Ю.К. Стрєлков, Ю.Л. Трофімов,  В.Д. Шадріков),  
професійної  діяльності  інженерів  та виділення  професійно  важливих  якостей  
особистості  майбутніх  фахівців (В.Ф. Бессараб,  Л.К. Бобікова, Е.Ф. Зеєр,  
В.Г. Кунтиш,  Г.М. Неустроєв, А.Ф. Шиян,  В.А. Ядов, В.О. Якунін),  організації  
процесу управління професійною  підготовкою  та  самовдосконалення студентів  в  
вищому  технічному  навчальному  закладі  (С.О. Даньшева, М.З. Згуровський, 
О.А. Ігнатюк, М.О. Романчук, О.Г. Романовський, І.В. Хом´юк).  

У наукових дослідженнях також приділяється увага проблемі формування 
готовності майбутніх фахівців: до професійної діяльності (В.П. Андрущенко, 
Ю.В. Бабулєвич, С.О. Кубицький, А.О. Кучерявий, Ж.В. Іліїна, М.В. Новікова, 
І.В. Прокофєва, Т.В. Шестакова, Л.Б. Щербатюк), готовності до професійної 
самоосвіти (Г.О. Ларіонова, М.Ю. Рогозіна, Т.Я. Яковець) та професійного 
самовиховання (О.О. Галочкін, Г.В. Гравусевіч, А.І. Калініченко, О.А. Кобенко, 
О.Г. Кучерявий), розвиток окремих компонентів готовності (В.Т. Гурєв, 
О.Б. Дмитрієва, Т.Б. Крюкова, Л.К.Тучкіна). 

Значний інтерес для нас становлять дослідження щодо  формування 
комунікативної готовності студентів технічних ВНЗ в процесі професійної підготовки 
(І.І. Галимзянова, Н.В. Квач, Ю.А. Лимарєва, С.В. Романова, Л.Г. Юсупова).  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з тим, 
теоретичний аналіз вітчизняних та зарубіжних наукових праць, практичний досвід 
роботи зі студентами в ВТНЗ, свідчить, що проблема формування готовності до 
професійного самовдосконалення майбутніх інженерів-механіків є малодослідженою, 
особливо в рамках гуманітарної підготовки фахівців технічного профілю. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є висвітлення основних шляхів 
створення педагогічних умов для формування інтегральної готовності до 
професійного самовдосконалення майбутніх інженерів-механіків в ВТНЗ в процесі 
оволодіння ними іноземною мовою.  

Виклад основного матеріалу дослідження.  
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      Основою професійного самовизначення майбутнього фахівця є набуття їм 
знань про професію, самопізнання та самооцінка індивідуальних особливостей, 
зіставлення знань про себе та про професійну діяльність. Одним з дійових засобів 
отримання інформації про сучасні професії є професіографія – технологія вивчення 
вимог, які ставить професія до особистісних якостей, психологічних здібностей, 
психолого-фізичних можливостей людини [1, 275].   Найважливішим джерелом 
інформації про професії є професіограма – опис переліку особливостей професії або 
спеціальності. Щоби визначити основні особливості професійної праці інженера-
механіка у нашому дослідженні був здійснений професіографічний підхід, при якому 
відправними у визначенні важливих для  професії інженера-механіка якостей 
особистості виступали вимоги, висунуті «Освітньо-кваліфікаційною 
характеристикою (ОКХ) випускника вищого закладу освіти з напрямку підготовки 
0902 „Інженерна механіка” до фахівця даного профілю [2].  Тому з метою створення  
в студентів майбутніх інженерів-механіків  цілісного образа своєї майбутньої 
професії  нами була складена професіограма фахівця інженера-механіка, на основі 
якої ми сконструювали структурно-функціональну модель діяльності інженера-
механіка.  Нами були визначені основні функції в майбутній професійної діяльності 
інженера-механіка: діагностико-проектувальна,  конструктивно-розрахункова,  
конструктивно-творча,  організаційно-технологічна,  організаційно-комунікативна,   
контрольно-стимулююча. Для виконання кожної з цих функцій в майбутній 
професійній діяльності інженер-механік повинен володіти відповідною системою 
вмінь та знань, які б склали в подальшому основу для змістової наповненості та 
розробки компонентної структури готовності особистості студента до професійного 
самовдосконалення. 

Сучасний студент потрібен володіти досвідом організації своєї самостійної 
діяльності на шляху подальшого професійного становлення. Тому організація 
професійного самовдосконалення в ВТНЗ, без сумніву, є шляхом керування 
професійним становленням майбутніх фахівців інженерів-механіків. В його основі 
повинна знаходиться система дій викладачів, спрямована на придбання студентами 
досвіду професійного самовдосконалення. 
          З точки зору розглянутих теоретичних основ  та концептуальних уявлень, ми  
розуміємо  самовдосконалення  як  творчий,  систематичний,  діяльнісний процес  на  
шляху  до  гармонійного  саморозвитку  особистості  студента,  який направлений на  
відкриття,  внутрішнє сприйняття  та  усвідомлення  майбутнім фахівцем  нових  для  
себе  об’єктивно  існуючих  цінностей,  якими  стають   для нього сформовані ним у 
практичній діяльності професійно значущі якості, що представлені  сукупністю  
отриманих  ним  знань  та  сформованих  у  практичній діяльності вмінь.  
          На нашу думку, система діяльності з професійного самовдосконалення 
студентів майбутніх інженерів-механіків складається з двох важливих етапів -  
самоосвітньої діяльності та самовиховної діяльності. Головною метою самоосвітньої 
діяльності є накопичення професійно важливих знань, а самовиховної діяльності - 
формування професійно значущих якостей та вмінь. Тобто, професійно важливі 
знання та вміння стають професійно значущими особистісними компетенціями або 
якостями  майбутнього фахівця. А головною метою організації системи професійного 
самовдосконалення у ВТНЗ стає формування  у майбутніх інженерів-механіків 
інтегральної готовності до професійної праці та власного саморозвитку протягом 
власного життя.  

«Категорія готовності до фахової діяльності як цільовий орієнтир професійного 
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самовиховання, практична складова якого (сукупність фахових умінь та якостей ) є 
специфічною для різних професій і спеціальностей» [3, c. 6]. 

Готовність студентів до професійного самовдосконалення потрібно розглядати 
як «особистісне новоутворення, що відображає зміни не тільки у свідомості людини в 
найбільш повному виявленні вищої потреби в особистісно-професійному розвитку, 
але  й  набуття  відповідних  знань  (науково-теоретичних,  практично-процесуальних, 
знань щодо здійснення інженерної діяльності), оволодінні й використанні сукупності 
вмінь (базових, які відбивають особливості самостей особистості; професійних, які 
відображають  специфіку  інженерної  діяльності;  акмеологічних,  спрямованих  на 
досягнення  акме-вершин)  та  застосуванні  своїх  здібностей  і  потенційних 
можливостей  у  діяльності  зі  створення  нового,  суспільно  значущого  продукту, 
метою якої є самоствердження людини в суспільстві» [4, с. 9]. 

З огляду на вище зазначене, ми розглядаємо готовність майбутнього інженера-
механіка до професійного самовдосконалення як складний особистісно-діяльнісний 
феномен, що являє собою стійке особистісне утворення, яке поєднує систему 
особистісних детермінант професійного саморозвитку майбутнього інженера-
механіка,  й виступає важливою передумовою його системної, самостійної, свідомої 
та педагогічно-керованої діяльності з самовдосконалення, що забезпечує реальне 
здійснення й високу ефективність майбутньої професійної діяльності особистості на 
всіх його етапах.  

Розуміння інтегральної готовності до професійного самовдосконалення 
майбутнього інженера-механіка як комплексного поєднання цілого ряду особистісних 
рис характеру, рівня знань, практичних умінь, здібностей, фізіологічних 
властивостей, що створюють комплекс його професійно значущих якостей, допомагає 
в вирішенні завдань виявлення  структури готовності до професійного 
самовдосконалення та виділення її головних компонентів.  

Структура інтегральної готовності до професійного самовдосконалення 
майбутнього інженера-механіка складається з наступних взаємодіючих 
функціональних компонентів: мотиваційно-ціннісний компонент (особистісні 
потреби; моральна підготовленість, мотиваційно-ціннісні орієнтації особистості, 
гуманістична  спрямованість діяльності); самопізнавально-оцінювальний компонент 
(здатність до саморефлексії, самосвідомість, самооцінка, самовизначення); змістовно-
цільовий компонент (загальні психолого-педагогічні знання, знання основ теорії 
самовдосконалення); система цілей особистісно-професійного зростання 
(короткострокові та перспективні цілі особистісного та професійного 
самовдосконалення);  афективно-управлінський (саморегуляція, самомобілізація, 
вольові здібності, самоконтроль); операційно-діяльнісний (технологічність, 
операторська вправність, професійні вміння та навички); організаційно-управлінський 
(самоорганізація, самоуправління, професійну культура, комунікативно-ділова 
компетентність, професійно-педагогічні якості, здатність до емпатії);  інтелектуально-
творчий (здатність до інноваційної розумової діяльності, системне мислення,  
креативність, загально-професійна ерудиція); стимулюючо-корекційний 
(самостимулювання до професійного самовдосконалення, самокорекція своїх дій та 
поведінки, позитивна модальність).     
         Формуванню особистості професіоналу багато в чому сприяє успішне 
оволодіння іноземними мовами, в ході викладання яких стає можливим забезпечення 
формування міжособистісної комунікації або спілкування як основного засобу впливу 
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особистості педагога на вихованця та створення найкращих умов для саморозвитку та 
самовизначення людини як особистості під час професійної підготовки у ВТНЗ. 

Основною метою професійно-орієнтованого викладання іноземної мови в 
ВТНЗ є формування знань, навичок та вмінь загально-професійного іншомовного 
спілкування, іншомовної компетенції майбутнього фахівця. Але визначений 
навчальною програмою аудиторний час для занять з іноземної мови який відводиться 
для засвоєння знань та формування професійно значущих якостей, дуже малий й з 
кожним роком обсяг аудиторних годин тільки зменшується.    

В ході викладання дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 
потрібно сформувати й закріпити у студентів стійкі уявлення про те, що розв'язання 
інженерних завдань неможливе, якщо їх розглядати тільки із суто технічних або 
економічних позицій без урахування ролі людини в техніко-виробничих та 
організаційно-економічних середовищах, «сформувати міжкультурну та 
комунікаційну компетентність» [5, с. 7], «систему цілей процесу розвитку готовності» 
[6, с. 13].  

Тому настає потреба в створенні таких педагогічних умов, які б сприяли 
повноцінній підготовці студента не тільки під час аудиторних занять, але й при 
самостійному навчанні, на яке відводиться все більш часу в українських ВНЗ, 
особливо у технічних, завдяки розширенню впливу Болонської системи підготовки 
майбутніх фахівців у  ВНЗ на організацію навчально-виховного процесу в 
українських закладах вищої освіти.   
          Педагогічні  умови  ефективного  впровадження  інноваційної  системи  
підготовки  й одержання успішних кінцевих результатів – сформованості у студентів 
готовності до професійного  самовдосконалення  постають перед нами у  вигляді:  
створення  ефективного  освітнього середовища,  яке  надає  можливості  
саморозвитку  й  самореалізації особистості студента;  здійснення теоретико-
методичної підготовки викладачів і студентів до формування готовності до  
професійного  самовдосконалення;  забезпечення  ефективної  стійкої  педагогічної 
взаємодії  суб’єктів  навчального  процесу;  мотиваційно-ціннісного  забезпечення 
процесу формування готовності студента до професійного самовдосконалення; 
організації  особистісно  орієнтованої підготовки  студентів  на  основі  діяльнісного  
підходу  та  інтегрованої  структури виробничої  діяльності;  запровадження  
інтегрованого  підходу  щодо  вибору  форм  і методів  підготовки  у  галузі  
особистісно-професійного  саморозвитку;  впровадження  у  процес  викладання 
дисциплін гуманітарного циклу новітніх педагогічних технологій.  
            Тому, вважаємо створення інноваційної технології професійного саморозвитку 
студентів на заняттях з іноземної мови, як однієї з важливих дисциплін гуманітарного 
циклу, глибоко пов’язаної з процесом гуманізації та гуманітаризації професійної 
підготовки майбутніх інженерів-механіків у ВТНЗ, одним із шляхів забезпечення 
педагогічних умов формування інтегральної готовності до професійного 
самовдосконалення як результату впровадження системи професійного 
самовдосконалення в навчально-виховний процес.   
          В контексті застосування такої освітньої технології центром уваги стає студент, 
що активно освоює освітній простір, вибираючи основну траєкторію в освітнім 
середовищі, а важливою функцією викладача є його вміння сприяти студентам в 
ефективному й творчому освоєнні інформації, у розвитку критичного осмислення 
отриманої інформації, формуванні професійно значущих якостей.          
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Використання такої технології в процесі викладання дисципліни «Іноземна 
мова за професійним спрямуванням» для студентів 1 курсу та 3 курсу прискореного 
навчання забезпечить студентів основами знань у сфері особистісно-професійного 
розвитку й самовдосконалення;  допоможе викладачу в вирішенні завдань перевірки 
якості результатів організації системи професійного самовдосконалення та 
проведенні педагогічного моніторингу  з  метою  визначення  рівня сформованості 
готовності до професійного самовдосконалення студентів. 

Для методичного забезпечення використання даної технології нами були 
розроблені та проваджені у навчально-виховний процес відповідні методичні 
рекомендації для викладачів та студентів щодо організації самостійної роботи над 
собою в процесі оволодіння іноземною мовою в ВТНЗ (електронні методичні вказівки 
з німецької мови  та англійської мови для студентів 1 курсу та груп прискореної 
форми навчання всіх спеціальностей денного відділення напрямку підготовки 
«інженерна механіка» «Німецька мова. Deutsch. Professionelle  
Selbstvervollkommnung» та «Англійська мова. English. Professional self-perfection».)   

В ході викладання дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 
(на прикладі німецької та англійської мов) нами було запропоновано, по-перше, 
використання в навчально-виховному процесі модульної технології навчання та 
відповідне структурування навчально-виховного матеріалу. Тобто навчальний 
матеріал було нами підібрано та структуровано в змістовні модулі, які сприятимуть 
формуванню мотиваційно-ціннісній, інтелектуально-творчій та емоційно-вольовій 
сфері особистості студента. Змістовні модулі є дидактичними засобами керування 
освітнім процесом, в ході якого відбувається реалізація найбільш ефективного шляху 
досягнення цілей гуманізації у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-
механіків. В кожному модулі електронного посібника містяться вказівки щодо 
виконання різноманітних лексичних та граматичних завдань, практичний та 
теоретичний материал курсу, завдання для самоосвіти (тексти для поза аудиторного 
читання), самооцінювання (лексико-граматичні тести), завдання для самовиховання 
(креативний тест і завдання з самоперевірки). 

Основними методами, які ми використовували на занятті, були різновиди 
активних технологій викладання іноземної мови в ВТНЗ, методи проблемного 
навчання, методи організації самоосвітньої та самовиховної діяльності.   

По-друге, ми запропонували викладачам та студентам використання новітніх 
інформаційно – комунікаційних технологій, що дозволило підвищити інтерес та 
мотивацію студентів до вивчення дисципліни та спростило роботу викладачів з 
контролю та моніторингу показників формування основних компонентів готовності 
до професійного самовдосконалення в ході навчально-виховного процесу (критерії та 
рівні сформованості готовності). Тому в ході викладання нами були запровадженні та 
використані такі Інтернет-технології, як програма E-learning, «хмарні»  технології,  
система  управління  електронними  ресурсами Moodle.   

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку.  

Формування в студентів майбутніх інженерів-механіків готовності до 
професійного самовдосконалення сприяє росту професіоналізму майбутнього фахівця 
й буде відбуватися більш успішно, якщо будуть створені відповідні педагогічні 
умови: обґрунтовано сутність самовдосконалення як багатоаспектного педагогічного 
феномена, у центрі якого перебуває особистість, що має цілеспрямований алгоритм 
діяльності, який проявляється через індивідуальну траєкторію саморегуляції 
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особистості студента; визначені зміст, види й форми самостійної діяльності студентів 
у ВТНЗ; виділені характерні комплекси вмінь з самовдосконалення у контексті 
професійно-особистісного становлення студентів; розроблена й впроваджена 
педагогічна система  діяльності з самовдосконалення студентів майбутніх інженерів-
механіків; визначені методи формування в студентів інтегрованої готовності, як 
комплексу професійно значущих якостей при застосуванні даної системи, що 
реалізується з позицій безперервності й носить особистісно орієнтований самоцінний 
характер; розроблений апарат діагностики й оцінки критеріїв та рівнів сформованості 
інтегральної готовності до професійного самовдосконалення; розроблено та 
впроваджено у практику навчально-виховного процесу відповідний методичний 
супровід нової освітньої технології професійного саморозвитку майбутніх інженерів-
механіків.   

Результати проведеного дослідження дають підставу стверджувати, що 
розроблена нами освітня педагогічна технологія змістовно-модульної та інформаційно-
комунікаційної підготовки з професійного самовдосконалення особистості студента, є 
особистісно-розвиваючою системою. Єдність і взаємозв'язок її основних компонентів 
дозволяє реалізувати гуманістичний потенціал, що полягає у створенні педагогічних 
умов для особистісного та професійного зростання суб'єктів освітнього процесу. Отже, 
запропонована технологія виступає засобом гуманізації професійної підготовки 
майбутніх інженерів-механіків.  

Використання даної технології в навчально-виховному процесі в ВТНЗ  
сприятиме  розвитку  загальної  та  професійної  культури  майбутнього фахівця,  його  
культури  спілкування  та  мовлення,  соціальної  адаптації,  що в свою  чергу  
позитивно  вплине  на культурний  рівень  та на професійну компетентність 
майбутнього  інженера-механіка. 
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О. В. Гладышева 
ДГМА «Донбасская государственная машиностроительная академия»  
Педагогические условия формирования интегральной готовности к 
профессиональному самосовершенствованию будущих инженеров-механиков 

Статья посвящена проблеме создания педагогических условий для 
формирования интегральной готовности будущих инженеров-механиков к 
профессиональному самосовершенствованию, которая является главной целью 
организации деятельности по самосовершенствованию личности студента в ходе 
профессиональной подготовки в высшем техническом учебном заведении. В статье 
рассмотрено понятие системы профессионального самосовершенствования, ее 
основные компоненты и функции. Главной целью организации данной системы 
является формирование готовности к профессиональному самосовершенствованию, 
как комплекса профессионально значимых качеств, важных для выполнения будущей 
профессиональной деятельности. В статье указанa роль иностранного языка в 
формировании современного специалиста и рассмотренны  примеры создания 
соответствующих педагогических условий для формирования интегральной 
готовности будущих инженеров-механиков к профессиональному 
самосовершенствованию в процессе преподавания дисциплины «Иностранный язык  
профессиональной направленности». 

Ключевые слова: профессиональное самосовершенствование, инженер-механик, 
интегральная готовность, компоненты готовности, педагогические  условия, 
формирование готовности, особенности профессиональной подготовки. 
 
O. Gladysheva 
Donbass State Engineering Academy (DSEA)  
Pedagogical conditions of formation of integral readiness to professional self-
perfection of future mechanical engineers 

The article is devoted to the problem of creation of pedagogical conditions for 
formation of integral readiness of future mechanical engineers for professional self-
perfection, which is the main purpose of organizing the activities for perfection of the 
student's personality in the course of professional training at higher technical educational 
institutions. In the article the notion of system for professional self-perfection, its main 
components and functions are considered. Primary purpose of organization of this system is 
the formation of readiness for professional self-perfection, as a complex of professionally 
significant qualities that are important for the implementation of future professional 
activity. In the article the role of foreign language in the formation of the modern specialist 
is indicated and examples of relevant pedagogical conditions for the formation of integral 
readiness of mechanical engineers for professional self-perfection in the course of teaching 
the discipline "Foreign language for professional purposes" are considered. 

Keywords: professional self-perfection, mechanical engineers, integral readiness, 
components of readiness, pedagogical conditions, forming of readiness, peculiarities of 
professional training. 
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УДК 81’243  
І. С. ГРАБОВЕНКО (канд. філол. наук) 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
 

РЕЦЕПЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ СТУДЕНТАМИ-ІНОФОНАМИ  
ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
У статті розглядається та аналізується роль художнього тексту в процесі 

навчання в групах іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів. Увага 
акцентується на основних підходах до організації  начального процесу з читання 
художнього тексту на заняттях з російської мови як іноземної. У розвідці 
представлено типи вправ, які бажано впроваджувати під час роботи із 
предтекстовими, притекстовими та післятекстовими завданнями, обґрунтовано їх 
ефективність та результативність у групах студентів-інофонів. 

Ключові слова: російська мова як іноземна, художній текст, рецепція, 
читання, студент-інофон. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Беззаперечним є той факт, що читання є 
невід’ємним конституентом життя сучасної людини. Черпаючи інформацію з книжок, 
журналів, газет, індивідуум не тільки отримує необхідні відомості, але й розширює 
власний світогляд. Х. Вайнрих справедливо відмітив, що мова пізнається перш за все 
через речення та тексти [1]. Вчені-методисти одноголосні в тому, що читання є 
невід’ємною складовою в процесі навчання іноземної мови, оскільки є найбільш 
універсальним видом діяльності – це одночасно і мета навчання, і засіб навчання 
іншим видам комунікативної діяльності. Текст під час вивчення іноземної мови не 
тільки допомагає студентові розвивати загальнонаукові вміння працювати з 
друкованою літературою, але й сприяє вирішенню таких навчальних завдань, як 
формування та розвиток навичок говоріння, аудіювання, допомагає навчати лексиці, 
граматиці.  

Апеляція в процесі навчання російської мови як іноземної до літератури не є 
випадковою. Оскільки, як зауважують Л.С. Журавльова та М.Д. Зиновьєва, художні 
тексти – джерело країнознавчої літератури, яке формує й активно розвиває когнітивну 
діяльність студентів. По-перше, художня література знайомить інофонів з культурою, 
історією, традиціями, звичаями, етикетом, нормами поведінки, моральними 
принципами народу, мову якого вони вивчають. По-друге, художній текст впливає не 
тільки на раціональну, але й на емоційну сферу індивідуума, викликаючи тим самим у 
його уяві асоціації, апелюючи до життєвого досвіду та фонових знань реципієнта, що 
сприяє розвитку творчих здібностей. По-третє, художній текст, як правило, розвиває 
відчуття мови і є тим стандартом мовної норми, на який має орієнтуватися кожен 
студент. Знайомство з такими творами значно підвищує не тільки рівень мовної 
культури, але й загальний рівень культури. До того ж художній текст сприяє 
формуванню цілого комплексу мовних вмінь та навичок [2, с. 5].  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Беручи до 
уваги необхідність роботи з художнім текстом під час навчання іноземної мови 
студентів-інофонів, підкреслимо, що на даний момент основна увага методистів 
приділяється роботі з текстом наукового стилю мовлення. Що стосується читання 
                                                
© Грабовенко І.С., 2015 
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художнього тексту студентами вищих технічних навчальних закладів, то, як свідчить 
практика, тут відчувається брак методичних вказівок та рекомендацій, що і 
обумовлює актуальність теми запропонованої статті. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження став розгляд підходів до 
організації  начального процесу з читання художнього тексту на заняттях з російської 
мови як іноземної у вищих технічних навчальних закладах.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Вирішення багатьох 
методичних проблем, пов’язаних з навчанням читання іноземних студентів, знаходять 
своє відображення в роботах таких вчених, як О.Д. Митрофанова, С.К. Фоломкіна, 
Т.Б. Одинцова, О.М. Мотіна, М.М. Найфельд, Л.О. Новікова, З.І. Кличнікова, 
Н.В. Кулібіна, З.М. Цвєткова, І.І. Яценко та ін.  

Акцентуючи увагу на функції читання в процесі навчання, З.М. Цвєткова 
підкреслює, що воно сприяє формуванню й розвитку навичок та умінь вживання 
мовного матеріалу в мовленні, читання є одним із основних видів діяльності 
спеціалістів-нефілологів після закінчення навчання у ВНЗ під час роботи на 
виробництві, особлива увага до читання диктується також переважаючою роллю 
писемної комунікації у сучасному світі [5]. 

Узагальнюючи досвід попередніх поколінь та спираючись на думки багатьох 
авторитетних дослідників (С.К. Фоломкіна та ін.), С.Ю. Ніколаєва представляє таку 
класифікацію функцій іншомовного тексту: 1. функція збагачення і розширення знань 
учнів (перш за все лексичних); 2. функція тренування (основна мета – засвоїти 
лексико-граматичний матеріал); 3. функція розвитку усного мовлення на основі 
прочитаного тексту; 4. функція смислового сприйняття тексту, тобто його розуміння 
[3, с.192].   

Виклад основного матеріалу дослідження. Традиційно робота над текстом 
поділяється на три основні етапи, і художній текст не є винятком, – це предтекстові, 
притекстові та післятекстові завдання. Розглянемо можливі типи завдань для кожного 
етапу на прикладі тексту «Бриз» К. Паустовського.  

Загальновідомим є той факт, що предтекстові завдання спрямовані не тільки на 
те, щоб зацікавити студента прочитати твір, але й на те, щоб зняти мовні та смислові 
труднощі, які можуть виникнути під час читання. Так, спочатку можна запропонувати 
студентам ознайомитися з перекладами найбільш важких для розуміння лексичних 
одиниць з російської мови на англійську: шинель – uniform jacket; насмешливо – 
mocking і т.п. Оскільки в аутентичному тексті зустрічається багато описів та 
характеристик, то можна запропонувати студентам утворити іменники від поданих 
прикметників (які зустрічаються в творі): ночной, дождливый, дневной, каменный… 
Для більш глибокого розуміння значення слів доречно дати студентам-інофонам 
завдання виписати пари спільнокореневих слів: туман, моряк, ветер, война, военный, 
туманный, ветреный… Завдання дібрати прикметники до кожного іменника дасть 
змогу викладачеві зрозуміти, наскільки студенти розібралися в значені тих слів, з 
якими вони працювали у попередніх вправах: ветер, день, река, доктор, солнце… 
Аналогічні завдання, як правило, передбачають наявність слів для довідок: умный, 
сильный, тёплый, жёлтый, холодный... Оскільки в тексті зустрічається багато 
кольорових позначень, то продуктивними є завдання типу «поєднайте слова, 
пов’язані за змістом, з лівого та правого стовпчика»: роза, трава, снег та ін.; 
красный, белый, зелёный та ін. Контролем розуміння лексем та з’ясування значення 
невідомих слів завжди є завдання на пошук антонімічних пар: холодный, чёрный, 
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старый та ін.; горячий, молодой, белый та ін. Нерідко у студентів технічних 
навчальних закладів виникають мовні труднощі, пов’язані із використанням дієслів, а 
саме імперативних форм дієслова, відтінків значень дієслів, дієслівних префіксів, 
тому завдання такого характеру завжди є ефективними. Наприклад, утворіть форми 
імперативу від поданих дієслів: идти, отправить, приезжать… Проконтролювати 
правильність декодування значення дієслів допоможе завдання типу «утворіть 
словосполучення, поєднавши дієслова та прислівники»: читать, улыбаться, 
болеть…; быстро, приятно, тяжело... З метою зняття мовних труднощів, які за 
прогнозами викладача можуть з’явитися у студентів, бажано запропонувати такі 
завдання, як: «Прочитайте речення. Зверніть увагу на значення виділених 
компонентів. Прокоментуйте, як ви розумієте їх значення»: 1. Бен не всегда думал о 
серьёзных вещах, он был ветреным человеком. Погода этой осень была ветреной, 
каждый день дул сильный ветер. Що стосується притекстової роботи з текстом, то 
перш ніж перейти безпосередньо до читання, необхідно націлити студента-інофона на 
виконання конкретного завдання, наприклад, «прочитайте текст “Бриз” та подумайте, 
як би ви назвали цей твір і чому».  

Післятекстові завдання є етапом контролю розуміння прочитаного. Тут можна 
запропонувати студентам погодитися з твердженням або спростувати його: 1. Моряк 
был тяжело ранен во время обороны Киева. 2. По радио сообщили об освобождении 
города тощо. Або запропонувати закінчити й записати речення згідно з подіями в 
тексті: 1. К старому, одинокому доктору в большой дом … 2. В 1942 году моряк был 
тяжело ранен и …  Завершальним етапом роботи з текстом є підготовка до переказу 
тексту з наданням характеристики персонажів, оцінкою їх дій, висловленням власної 
точки зору щодо проблем, які піднімаються у творі. Можна запропонувати студентам 
завдання такого характеру: «Прочитайте висловлювання моряка про кохання. 
Прокоментуйте, чи погоджуєтесь ви з ним. Чому?»: Любовь – как бриз. Днём он дует 
с моря на берег, ночью – с берега на море. Не все же нас так преданно и терпеливо 
ждут, как нам бы хотелось. Або: «Прочитайте опис Севастополя: «Севастополь! 
Помните, какая там очень-очень прозрачная и зелёная вода? И запах поломанных 
взрывом сухих акаций». Опишіть, яким ви уявляєте собі це місто. Використовуйте 
слова: светлый; большой; хмурый; разрушенный; холодный; мокрый; ветреный; 
дождливый; туманный; мрачный; серый; неприветливый и др.» Або: «Складіть 
діалог між моряком та жінкою під час останньої зустрічі. Використовуйте слова та 
словосполучення: рад (рада) видеть вас; я не знал; вы работали; извините; 
благодарю; ваши руки; вы меня спасли; медицинская сестра; добрый поступок; 
отзывчивый. Перед тим як запропонувати студентам переказати текст, бажано 
запропонувати прочитати його ще раз та дати відповіді на питання за змістом: 1. Кто 
пришёл к старому доктору? 2. О чём сообщили по радио? і т.п. Для того щоб змусити 
студентів подивитися на проблему та ситуацію, яка склалася з головними героями, 
під іншим кутом, бажано запропонувати переказати твір від різних діючих осіб, 
наприклад, в нашому випадку від імені молодої жінки або від імені лікаря.  

Заключним етапом роботи із художнім текстом, як правило, є завдання 
узагальнюючого характеру, які дають можливість студентам висловити власну точку 
зору, звернутися до власного досвіду. Це можуть бути і питання, і проблемні ситуації. 
Наприклад, студентам можна запропонувати висловити власну точку зору щодо 
наступних питань: 1. Понравились ли вам герои рассказа или нет? Если да, то чем? 2. 
Что вы думаете о моряке и женщине, об их будущей жизни? тощо. 
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 Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Слід наголосити на тому, що читання  художніх творів – не 
завжди легке завдання для студентів-інофонів. Зумовлюється це тим, що художня 
література зазвичай відображає особливості національної культури, традиції та звичаї 
певних історичних епох, які є зрозумілими носіям культури, а для іноземців не є 
таким, що розуміються самі собою. Окрім того, художні твори відрізняються від 
наукової літератури наявністю підтекстів, алюзій та ремінісценцій, натяків, 
емотивності, образності, що значно ускладнює сприйняття та глибинне розуміння 
змісту прочитаного. Тому для ефективної та результативної роботи в процесі читання 
та добору художнього тексту слід не лише звертати увагу на розробку вправ, а також  
доцільно враховувати такі екстралінгвістичні фактори, як вік студентів, рівень їх 
освіченості, особливості виховання та культури, традиції, звичаї тощо.  
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Рецепция художественного текста студентами-инофонами высших технических 
учебных заведений 

В статье рассматривается и анализируется роль художественного текста в 
процессе обучения в группах иностранных студентов высших технических учебных 
заведений. Внимание акцентируется на основных подходах к организации учебного 
процесса по чтению художественного текста на занятиях по русскому языку как 
иностранному. В исследовании представлены типы упражнений, которые 
желательно использовать во время работы с предстекстовыми, притекстовыми и 
послетекстовыми заданиями, обоснована их результативность и эффективность в 
группах студентов-инофонов. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, художественный текст, 
рецепция, чтение, студент-инофон. 
 
I. Grabovenko 
Donetsk National Technical University 
Perception of a literary text by foreign students of higher technical universities 



ISSN 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». № 1 (16), 2015.0     
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія        

69 

This article discusses and analyses the role and functions (1) the function of 
knowledge expansion and development; 2) the training function; 3) the function of 
developing oral speech on the basis of the read text; 4) the semantic function of the text 
perception, in other words, its understanding) of the literary text in the learning process of 
foreign students at higher technical educational institutions. The author focuses on the 
major approaches to the organization of educational process of reading a literary text at the 
lessons of Russian as a foreign language. The article presents different types of exercises 
that should be implemented while working on pre-text, text and post-text tasks, their 
productivity and effectiveness in groups of foreign students are grounded. The author notes 
that reading is the most versatile activity, because it is both the main teaching purpose and 
medium for teaching other types of communication. During the process of a foreign 
language acquisition a text not only helps a student to develop scientific skills of working 
with printed literature, but it also contributes to solving learning tasks such as formation 
and development of speaking and listening skills. Moreover, it helps in teaching vocabulary 
and grammar. The author comes to a conclusion that difficulties that arise during the 
reading of literary texts depend on the fact that literature usually reflects the characteristics 
of the national culture, traditions and customs of certain historical periods. These 
peculiarities are known to culture-bearers. In addition, belles-lettres differs from scientific 
literature by the presence of connotations, allusions and reminiscences, emotional breadth, 
imagery, which greatly complicates the perception and deep understanding of the meaning 
of the text. The researcher observes that for the effective and efficient work during reading 
and selection of a literary text it is reasonable not only to pay attention to the development 
of exercises, but also to consider such extra-linguistic factors as the age of students, their 
level of education, especially education and culture, traditions, customs and the like. 

Key words: Russian as a foreign language, literary text, perception, reading, foreign 
students.  
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ 

 
У статті розкрито сутність поняття «педагогічні умови», проаналізовано 

погляди вчених на тлумачення педагогічних умов. Виокремлено педагогічні умови 
інноваційної методичної підготовки майбутніх учителів біології: формування 
позитивної мотивації до виконання методичної діяльності; проектування змісту 
методичної підготовки на основі контекстного підходу; розроблення комплексу 
методичних задач; використання широкого спектру організаційних форм навчальної 
діяльності; впровадження інноваційних технологій навчання; створення у ВНЗ 
індивідуалізованого методично орієнтованого навчального середовища; розроблення 
інноваційного навчально-методичного забезпечення дисциплін методичного 
спрямування.  
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Ключові слова: методична підготовка, методика навчання біології, 
педагогічні умови, методичне становлення, майбутні вчителі біології. 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями. В умовах реформування системи освіти 
України суспільству потрібен учитель нової генерації, здатний формувати в учнів 
основні компетенції, впроваджувати інноваційні технології навчання, розвивати 
творчі здібності школярів, організовувати розвивальне освітнє середовище. З огляду 
на це студенти ще під час навчання у вищому навчальному закладі мають здобути 
відповідні знання та вміння. Учитель повинен не лише ознайомлювати учнів з 
основами наук, а й формувати особистість, підготовлену до майбутнього дорослого 
життя: компетентну в різних галузях знань, креативну, комунікабельну, ініціативну, з 
вираженою громадянською позицією, справжнього патріота своєї держави. 

Підготовка майбутніх учителів буде ефективною, якщо створено умови для її 
науково-методичного, організаційного й кадрового забезпечення. Для підвищення 
якості професійної підготовки майбутніх учителів важливим є дотримання певних 
педагогічних умов, про які йтиметься нижче. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Проблему професійної 
підготовки майбутніх учителів різнобічно висвітлено в наукових працях А. Алексюка, 
В. Андрущенка, В. Бондаря, В. Гриньової, Н. Гузій, М. Євтуха, І. Зязюна, В. Кузя, 
О. Мороза, Н. Ничкало, О. Пєхоти, І. Підласого, С. Сисоєвої, В. Сластьоніна та 
багатьох інших учених. 

Різні аспекти професійної підготовки вчителів біології в Україні вивчали 
О. Біда, К. Лінєвич, М. Колесник, В. Оніпко, В. Танська, С. Трубачова, Ю. Шапран, 
С. Яланська й ін. 

Сутність поняття «педагогічні умови», їх класифікацію та педагогічні умови 
професійної підготовки майбутніх учителів досліджували В. Андрєєв, С. Гончаренко, 
Н. Іполитова, Н. Стерхова, М. Карченкова, О. Красовська, А. Найн, О. Чепка, 
О. Шапран, Н. Яковлева. 

Окремим питанням методичної підготовки майбутніх учителів біології у вищих 
навчальних закладах присвячено праці науковців Т. Бондаренко, Т. Буяло, 
В. Вербицького, Г. Жирської, О. Іванців, Н. Міщук, І. Мороза, А. Степанюк, 
Я. Фруктової, О. Цуруль та ін.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується означена стаття. Педагогічні умови оптимізації методичної 
підготовки майбутніх вчителів музики проаналізовано в дисертаційній роботі 
І. Бондарук [1]. І. Козинець досліджувала педагогічні умови методичної підготовки 
викладачів економічних дисциплін у вищих навчальних закладах [6]. Проте на 
сьогодні в Україні нам не відомі наукові праці, в яких визначено педагогічні умови 
підвищення якості методичної підготовки майбутніх учителів біології. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті: 
виокремити і обґрунтувати педагогічні умови інноваційної методичної підготовки 
майбутніх учителів біології. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Поняття «умова» у літературних джерелах 
трактують по-різному. У Великому тлумачному словнику сучасної української мови 
подано сім значень слова «умова», серед яких можна виокремити таке: «3. Необхідна 
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обставина, яка уможливлює здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє 
чомусь» [2, с. 1295].  

З філософського погляду поняття «умова» розглядають як «те, від чого 
залежить дещо інше (обумовлене), що робить можливим наявність речі, стану, 
процесу, на відміну від причини, яка з необхідністю, неминучістю породжує що-
небудь (дію, результат дії), і від підстави, яка є логічною умовою наслідку» [9, 
с. 469]. 

У площині пропонованого дослідження необхідним є з’ясування сутності 
педагогічних умов. Теоретичний аналіз науково-педагогічної літератури дав підстави 
стверджувати про відсутність єдиного погляду щодо змістового наповнення поняття 
«педагогічні умови» та їх класифікацію.  

Так, Н. Іполитова та Н. Стерхова стверджують про наявність у наукових колах 
трьох позицій із цього питання: 

- першої позиції дотримуються вчені, для яких педагогічні умови – сукупність 
будь-яких засобів педагогічного впливу і можливостей матеріально-просторового 
середовища, наприклад, комплекс заходів, зміст, методи (прийоми) й організаційні 
форми навчання і виховання (В. Андрєєв, А. Найн, Н. Яковлева); 

- відповідно до другої позиції педагогічні умови є компонентом педагогічної 
системи, який забезпечує її ефективне функціонування (Н. Іполітова, М. Звєрєва); 

- для науковців, які займають третю позицію, педагогічні умови – це 
планомірна робота з уточнення закономірностей як стійких зв’язків навчального 
процесу (Б. Купріянов, С. Диніна) [5]. 

С. Гончаренко визначає педагогічні умови як «сукупність об’єктивних 
можливостей змісту, форм, методів, прийомів і матеріально-просторового 
середовища, спрямованих на вирішення поставлених педагогічних завдань» [4, с. 28-
29]. 

У результаті проведеного наукового пошуку педагогічні умови інноваційної 
методичної підготовки майбутніх учителів біології розглядатимемо як чинники, які 
позитивно впливають на ефективність методичної підготовки студентів, сприяють 
формуванню методичної компетентності студентів, їхньому професійному 
становленню. Педагогічні умови можуть стосуватися зовнішніх і внутрішніх аспектів 
навчального процесу: зовнішні – це зміст, форми, методи і прийоми навчання, 
організація міжособистісної взаємодії суб’єктів навчання, внутрішні – рівень 
мотивації студентів, їхня потреба у самоосвіті та самовдосконаленні, інтереси, 
нахили, вподобання, педагогічні здібності та ін. 

У дисертації О. Чепки організаційно-педагогічні умови професійної підготовки 
майбутніх учителів початкових класів структуровано як макроумови (соціальне 
замовлення суспільства на підготовку майбутніх учителів, розробка й узгодження 
нормативних документів), мезоумови (професійна орієнтація та професійне 
становлення майбутніх учителів, професійна адаптація та професійне вдосконалення 
на етапі навчання у педагогічному університеті) та мікроумови (актуалізація 
суб’єктивного досвіду студентів) [10, c. 10].  

Узагальнення результатів наукових досліджень багатьох вітчизняних і 
зарубіжних учених дало можливість визначити види педагогічних умов, до яких 
найчастіше зараховують організаційно-педагогічні, психолого-педагогічні та 
дидактичні [5]. 

О. Савченко розрізняє загальнопедагогічні, дидактичні та методичні умови. За 
твердженням науковця, загальнопедагогічні умови впливають на якість навчання 
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прямо чи опосередковано через тип школи, режим її функціонування, кількість і 
склад учнів, фаховий рівень учителів, дошкільну підготовку дітей тощо; дидактичні 
умови передбачають урахування дидактичних принципів, закономірностей, способів, 
форм організації навчального процесу; методичні полягають у розробленні змісту 
(досконалих навчальних планів, програм, підручників, методичних посібників) [8, 
с. 90]. 

У дисертації Л. Орлової визначено такі умови методичної підготовки вчителів 
біології: а) забезпечення єдності в інтерпретації еколого-біологічних понять у процесі 
навчання; б) визначення змісту фундаментальних законів, теорій і понять еколого-
біологічної освіти; в) реалізація наступності в розвитку понять під час вивчення всіх 
розділів біологічної науки; г) використання особистісно-діяльнісного підходу в 
процесі навчання і виховання [7, с. 105]. 

Проте, на наш погляд, вищенаведені педагогічні умови більше розкривають 
професійну підготовку загалом. 

І. Бондарук обґрунтувала комплекс педагогічних умов, які можуть оптимізувати 
методичну підготовку майбутніх учителів музики у процесі педагогічної практики, 
як-от: а) забезпечення методичної спрямованості викладання фахових дисциплін; 
б) формування у студентів позитивної мотивації до здійснення методико-практичної 
діяльності; в) актуалізація в процесі педагогічної практики теоретичних знань 
студентів щодо методики проведення музично-виховної роботи з учнями; 
г) формування в студентів адекватної самооцінки рівня своєї методичної підготовки; 
д) активізація самостійності та творчості студентів у період педагогічної практики; 
е) використання різноманітних форм і методів роботи керівників практики на основі 
індивідуального та диференційованого підходу до студентів [1, c. 11]. 

У контексті проведеного наукового пошуку окреслено педагогічні умови 
методичної підготовки майбутніх учителів біології у вищих навчальних закладах. 

Перша педагогічна умова – формування в студентів позитивної мотивації до 
виконання методичної діяльності. Розрізняють такі види методичної діяльності 
учителя біології: організаційна, проектувальна, конструктивна, комунікативна, 
аналітико-діагностична, рефлексивна, дослідницька, гностична, технологічна 
діяльність. Студентам необхідно пояснити значення кожного із видів методичної 
діяльності, стимулювати їхню пізнавальну активність, формувати потребу в 
методичній самоосвіті, саморозвитку та самовдосконаленні тощо. Важливою є 
орієнтація майбутніх фахівців на реалізацію індивідуальної траєкторії методичного 
становлення, вироблення власного методичного стилю. 

Друга педагогічна умова – проектування змісту методичної підготовки на 
основі контекстного підходу. У методичній підготовці студентів орієнтиром має бути 
майбутня професійна діяльність. А. Вербицький називав контекстним таке навчання, 
в якому „на мові наук і за допомогою всієї системи форм, методів і засобів навчання 
(традиційних та нових) послідовно моделюється предметний і соціальний зміст 
майбутньої професійної діяльності студентів” [3, с. 53]. Основною одиницею змісту 
контекстного навчання є проблемна ситуація у всій її предметній та соціальній 
різноманітності й суперечності. Побудова процесу методичної підготовки майбутніх 
учителів біології на базі технології контекстного навчання сприяє максимальному 
наближенню змісту навчальної діяльності студентів до їхньої майбутньої професії.  

Третя педагогічна умова – розроблення і застосування комплексу методичних 
задач. Методичні задачі відображають типові завдання методичної діяльності 
сучасного вчителя біології. Задача є моделлю проблеми: будь-яка задача моделює 
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реальну проблему, сконструйовану і організовану з навчальною метою, відтворюючи 
структуру і функції оригінала. Основне призначення методичних задач – це 
технологізація методичної підготовки та оптимізація оволодіння викладацькою 
майстерністю, розвиток методичного мислення, забезпечення теоретичної та 
практичної готовності до роботи в школі.  

Четверта умова – використання у педагогічному процесі широкого спектру 
організаційних форм навчальної діяльності таких, як лекції (проблемні, оглядові, 
мультимедійні, лекції-бесіди, або „діалоги з аудиторією”, лекції-консультації, лекції-
прес-конференції), ділові ігри, дискусії, дебати під час лабораторних і практичних 
занять, мікродослідження в ході лабораторних робіт, курсові роботи в руслі 
майбутньої професійно-педагогічної діяльності.  

П’ята педагогічна умова – впровадження інноваційних технологій навчання. У 
методичній підготовці майбутніх учителів біології ефективними вважаємо такі 
інновації, як інтерактивні технології навчання, метод проектів, портфоліо, проблемне 
навчання, кейс-технології, мультимедійні технології, які забезпечують розвиток 
методичних компетенцій студентів, сприяють методичному становленню 
майбутнього педагога. 

Шоста умова – формування у вищому навчальному закладі 
індивідуалізованого методично орієнтованого навчального середовища. 

Навчальне середовище визнано одним із провідних факторів розвитку і 
саморозвитку особистості, основою професійно-особистісного досвіду. Середовищно 
орієнтований підхід забезпечує перенесення акценту з активного педагогічного 
впливу викладача на особистість студентів на формування «навчального 
середовища», в якому відбувається методичне становлення майбутніх фахівців. Чим 
більше і повніше особистість використовує можливості середовища, тим успішніше 
відбувається її активний саморозвиток: людина одночасно є продуктом і творцем 
свого середовища.  

Індивідуалізоване методично орієнтоване навчальне середовище (ІМОНС) 
стимулює розвиток кожного учасника педагогічного процесу, забезпечує підвищення 
якості методичної підготовки майбутніх фахівців, формування методичної готовності 
до професійного розвитку та вдосконалення.  

Засобами формування ІМОНС є побудова індивідуальних освітніх траєкторій 
методичного розвитку студентів, введення методично орієнтованого матеріалу до 
змісту навчальних дисциплін, застосування індивідуалізованих навчально-
методичних завдань, залучення майбутніх педагогів до участі в науково-практичних і 
науково-методичних конференціях, роботи в наукових гуртках і проблемних групах, 
конкурсах методичної майстерності та ін. 

Сьома умова – створення інноваційного навчально-методичного забезпечення 
дисциплін методичного спрямування.  

На основі аналізу наукової літератури та власного досвіду викладання у 
вищому навчальному закладі нами розроблено такий НМК для студентів з 
дисципліни «Методика навчання біології»: робоча навчальна програма для студента 
(силлабус); курс лекцій (електронний варіант); хрестоматія з методики навчання 
біології; навчальний посібник «Методика навчання біології у схемах і таблицях»; 
плани практичних занять та методичні вказівки до їхнього виконання; навчальний 
посібник «Лабораторний практикум з методики навчання біології»; робочий зошит з 
друкованою основою для самостійної та індивідуальної роботи студентів; збірник 
тестових завдань; щоденник педагогічної практики; методичні вказівки до виконання 
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курсових та кваліфікаційних робіт; збірник методичних задач; навчальний посібник 
«Методика навчання біології у запитаннях і відповідях»; зразки конспектів та 
презентацій уроків біології, екскурсій, позакласних заходів; дидактичні картки та інші 
наочні посібники; відеотека уроків і позакласних занять тощо. 

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямі. Отже, педагогічними умовами інноваційної методичної 
підготовки майбутніх учителів біології визначено такі: формування в студентів 
позитивної мотивації до виконання методичної діяльності; проектування змісту 
методичної підготовки на основі контекстного підходу; розроблення і застосування 
комплексу методичних задач; використання у педагогічному процесі широкого 
спектру організаційних форм навчальної діяльності; впровадження інноваційних 
технологій навчання; створення у вищому навчальному закладі індивідуалізованого 
методично орієнтованого навчального середовища; розроблення інноваційного 
навчально-методичного забезпечення дисциплін методичного спрямування. 
Виконання вказаних умов забезпечить досягнення мети методичної підготовки 
студентів – формування методичної готовності майбутніх педагогів до виконання 
професійної діяльності в системі шкільної біологічної освіти. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у визначенні критеріїв і 
показників для оцінювання ефективності кожної із перерахованих педагогічних умов 
та експериментальній перевірці результативності останніх у низці вищих навчальних 
закладів України.  
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Н. Б. Грицай  
Ровенский государственный гуманитарный университет 
Педагогические условия инновационной методической подготовки будущих 
учителей биологии 

В статье раскрыта суть понятия «педагогические условия», 
проанализированы взгляды ученых на толкование педагогических условий. Выделены 
педагогические условия инновационной методической подготовки будущих учителей 
биологии: формирование положительной мотивации к выполнению методической 
деятельности; проектирование содержания методической подготовки на основе 
контекстного подхода; разработка комплекса методических задач; использование 
широкого спектра организационных форм учебной деятельности; внедрение 
инновационных технологий обучения; создание в вузах индивидуализированной 
методически ориентированной учебной среды; разработка инновационного учебно-
методического обеспечения дисциплин методического направления. 

Ключевые слова: методическая подготовка, методика обучения биологии, 
педагогические условия, методическое становления, будущие учителя биологии. 

 
N. Grytsai 
Rivne State University of Humanities 
Pedagogical conditions of innovative methodical training of future teachers of biology  

The article reveals the essence of the concept of “pedagogical conditions” and the 
pedagogical conditions of innovative methodical training of teachers of biology have been 
described. The author has analyzed the views of scientists to the interpretation of 
pedagogical conditions. The author has discovered that pedagogical factors influencing the 
effectiveness of the methodical preparation of students’ contribute to the formation of  their 
methodical competence in future teaching the biology – their professional development. In 
the context of their study seven innovative pedagogical conditions of methodical training of 
future teachers of biology has been singled out: 1) the formation of students’ positive 
motivation to perform the methodical activity; 2) the design of methodical training that 
based on contextual approach (guideline should be future professional activity); 3) the 
development and application of a set of methodical problems that reflect common tasks of 
methodology of modern biology teacher; 4) the using in the pedagogical process of a wide 
range of organizational forms of learning activities (different types of lectures, role-playing, 
discussions, debates, term papers); 5) the implementation of innovative learning 
technologies (interactive learning technology, project method, portfolio, problem teaching, 
case technology, multimedia technology); 6) the creation in higher education systematically 
oriented the individualized learning environment that encourages the development that is 
the part of communication, enhances the quality of methodical training of future 
professionals formation of methodical readiness for professional self-development and 
improvement; 7) the development of innovative teaching the subjects of methodical 
orientation (syllabus, lectures, reader of methods of teaching the biology textbooks, 
workbooks printed on base; a collection of test problems, blog pedagogical practice; 
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collection of methodological problems, examples of the biology lesson summaries, 
extracurricular activities, visual aids, video library lessons). The implementation of these 
conditions will ensure the goal of methodical training of students – the methodical 
formation of future teachers to perform their professional activities and biological 
education in school. 

Keywords: methodical training, methods of teaching the biology, teaching 
incipience, the methodological development, future teachers of biology. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНОГО ПІДХОДУ У МОВНІЙ 
ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
 У статті розглянуто шляхи застосування знаково-символічного підходу у 
мовній підготовці студентів вишів. Доведено, що навчання іноземній мові як знаковій 
системі сприяє ефективному формуванню міжкультурної компетентності 
студентів. Визначено теоретичні основи організації та управління відповідного 
педагогічного процесу.  
 Ключові слова: знаково-символічний підхід, мовна підготовка, міжкультурна 
комунікація, знаково-символічні системи, організація й управління педагогічним 
процесом. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Основною характеристикою сучасності є 
інформатизація суспільства в усіх його сферах. Ця тенденція пов’язана зі значним 
розвитком інформаційних технологій і поширенням сфери їх використання. 
Інформаційне мереживо оточує особистість як у повсякденному житті, так і у 
професійній діяльності.  

Другою не менш важливою рисою сучасної епохи є поглиблення тісної 
міжнародної взаємодії, що також значною мірою обумовлено сучасним 
інформаційним прогресом. Тому значущість вивчення іноземної мови переходить на 
якісно новий рівень, що вимагає ґрунтовних змін у підходах до навчання у контексті 
інформаційної парадигми. 

Визначені тенденції обумовлюють перш за все перегляд цілей навчання, а саме 
–  вивчення іноземної мови повинно мати на меті забезпечення студента не лише 
лінгвістичною, але й міжкультурною компетентністю. Для досягнення цієї мети 
викладання іноземної мови має розглядатися як викладання іншої культури [3]. 
Вивчення культурних відмінностей головним чином базується на знаково-
символічному підході. 

Навчання гнучкому використанню знаків означає отримання можливості 
вступати в плідну взаємодію з людьми, чиї знаки відрізняються від власних, 
«перекладаючи» їх знаки на рідну мову, й знаки рідної мови на їхню мову, адаптуючи 
комунікацію до унікальних проблем різноманіття індивідуальностей, які взаємодіють 
в унікальних ситуаціях. 

                                                
© Давидова Ж.В., 2015 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Застосування знаково-
символічного підходу до навчання є об’єктом дослідження Н.Салміной, F.Baur & S. 
Grzybek, J.Brown, T.Lier. Наукові праці О. Л. Бердичевського, І. А. Воробйової, 
Т.Колбіної, О. П. Садохіна присвячені проблемі формування міжкультурної 
комунікації у мовній підготовці майбутніх фахівців.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з тим, 
теоретичний аналіз наукових праць свідчить, що проблема застосування знаково-
символічного підходу до навчання іноземній мові ще не була предметом спеціального 
дослідження у сучасній вітчизняній науці. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є обґрунтування шляхів 
застосування знаково-символічного підходу у мовній підготовці студентів вищих 
навчальних закладів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі вивчення іноземної 
мови студенти зустрічаються з цілковито новою інформацією й новими 
інформаційними знаками, з новими правилами «інформаційних ігор» з цими знаками, 
тобто зі стороннім для них формально-мовним середовищем, яке має стати їхнім 
середовищем, учні мають усвідомлено опанувати знаковими системами різного рівня. 
Вивчення тих або інших аспектів іноземної мови на основі знаково-символічного 
підходу означає виявлення знакової природи явища, що вивчається, виявлення правил 
побудови знаків і їх комбінацій, встановлення значеннєвого змісту знаків, 
знаходження умов, при яких виникають ці або інші знакові ситуації.  

Слід зазначити, що вивчення іноземної мови буде результативним лише тоді, 
коли вивчення лексичних одиниць як символів здійснюється при усвідомленні їхньої 
цінності при формуванні думки. Представляючи нове слово, викладач подає перш за 
все його графічне відтворення та вимову. Його значення може бути зрозумілим, якщо 
учень має відповідний досвід об’єкта, якого це слово презентує.  

Семіотична природа мови була об’єктом дослідження вчених-лінгвістів Ф. де 
Соссюр, Л. Ельмслев, С. Карцевський, Н. Трубецькой, Р. Якобсон та інші. Саме Ф. де 
Соссюр уперше ввів у вживання поняття «лінгвістичний знак». Пізніше застосування 
семіотичного підходу поширилося у галузь педагогіки, що призвело до виникнення 
так званої «педагогічної семіотики».  

Важливість семіотичного підходу у навчанні полягає у тому, що 
«користуючись знаками, учні здатні отримувати багато інформації у різноманітних 
сферах, таких як література, мистецтво, архітектура, психологія, антропологія, 
філософія тощо [5, c. 75]. Тобто, застосування семіотичного підходу дозволяє 
наблизитися до метапредметності й міждисциплінарності в освіті. Розвиток 
метапредметних компетентностей учнів є однією зі стратегічних цілей інноваційної 
освіти ХХІ ст. Метапредметний підхід до навчання спрямований на формування 
цілісної картини світу у свідомості особистості. При такому підході у учнів 
формується підхід до об’єкта вивчення як до системи знань про світ, що виражений у 
числах, фігурах, речовинах, художніх образах. На думку Сh. Morris, саме семіотичний 
підхід є інтегративним фактором для подолання розподілу на точні та гуманітарні 
науки. Певний знак має багаторівневу структуру і представляє різні його аспекти, але 
у той самий час він є цілісним утворенням. Тобто, можна вважати, що знаково-
символічний підхід є фактором інтеграції та диференціації для вивчення картини 
світу.  
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Тобто, важливість вивчення мови як міжкультурної комунікації є 
беззаперечним, тому що культура – це у першу чергу система соціальних знаків і 
соціальних символів (кодів). Знаки мають різні значення у різних культурних 
контекстах. L. Lemke відзначає, що «соціальна семіотика це теорія як люди надають 
значення певному явищу у соціальному контексті» [6, c. 37]. Відповідно, іноземна 
мова – це продукт іноземної культури. 

Застосування знаково-символічного підходу тісно пов’язане із інтервальним 
підходом Ф. Лазарєва [4], за яким людина і світ в цілому уявлюються як 
багатовимірні структури, що складаються з певних інтервалів. Певний інтервал 
картини світу можна співвіднести з одним із інтервалів діяльності людини.  

Таблиця 1 
Взаємозв’язок інтервалів 

Людина (інтервали) Картина світу (інтервали) 
вітальний побут 

соціальний комунікація, мова 
культурний наука й культура 

екзистенціальний нораль, релігія 
екологічний природа 

 
Кожні з цих інтервалів взємопов’язані з іншими, взаємовпливають один на 

одного і у сукупності утворюють складне, багатовимірне середовище.  
Для певного інтервалу характерна індивідуальна знакова-символічна система, 

яка у процесі розвитку засвоюється людиною, а також нею аналізується та 
збагачується. Рівень засвоєння людиною певної знакової системи напряму залежить 
від її потреб, які представлені у піраміді потреб Маслоу. Засвоєння знаково-
символічної системи певного інтервалу забезпечує становлення і розвиток 
відповідного інтервалу людини. Із зростанням потреб людини і засвоєнням нею 
знаково-символічних систем вищих рівнів здійснюється формування багатобічно 
розвиненої особистості з багатовимірним мисленням і поглядом на світ. 

У зв’язку з розвиненням інформаційного простору у світі виникають такі 
знаково-символічні системи, які є об’єднуючими для різних культур. Прикладом такої 
системи є мережа інтернет, для якої притаманна власна знаково-символічна система. 
Але слід зазначити її багаторівневий характер, у межах якої взаємодіє безліч знаково-
символічних систем, характерних для певних культур як на рівні особистості, певної 
соціальної, вікової групи, так і для цілого суспільства. Завдяки тісній інформаційній 
взаємодії між існуючими знаково-символічними системами здійснюється взаємообмін 
і взаємозбагачення, що забезпечує динамічність сучасними відкритим знаково-
символічним системам. Але у той же час у кожній системі є певна статична складова, 
що є її основою. 

Застосування знаково-символічного підходу у навчанні дає можливість 
визначити основні складники відповідної системи, її особливості, можливості і рівень 
взаємодії та взаємовпливу. 

Навчання іноземній мові як міжкультурній комунікації забезпечує визначення 
знаково-символічних особливостей певної культури і створює базу для ефективної 
взаємодії. Слід зазначити, що взагалі непорозуміння виникають саме із-за 
розбіжностей у знаково-символічних системах культур, що взаємодіють. У зв’язку з 
цим виникає необхідність аналізу культурної основи певного поняття у відповідному 
суспільстві  Таким чином знаково-символічний підхід допомагає студентам одержати 
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коректне уявлення про значення певного поняття для того, щоб запобігти 
міжкультурного непорозуміння. 

Кожна природна мова є неоднозначною знаково-символічною системою, однак 
при її реалізації у комунікантів виникає взаєморозуміння за умов володіння ними 
культурно обумовленою комунікативною компетентністю. По-перше – це знання 
власної знаково-символічної системи, у термінах якої здійснюється комунікація, по-
друге – це знання про знаково-символічну систему комуніканта, а також загальні 
знання, притаманні для всіх знаково-символічних систем (базові, фундаментальні 
знання про світ). 

Застосування знаково-символічного підходу у педагогічному процесі визначає 
вирішальну роль викладача. Для того, щоб змоделювати необхідний зміст 
навчального процесу, викладач має провести низку операцій, які включають: аналіз, 
раз кодування, перекодування. За М. Галагузовою, Г. Сердюк [2] моделювання 
навчального змісту здійснюється у чотири етапи: аналітичний, знаково-символічний, 
творчий, діяльнісний. Саме знаково-символічний етап є вирішальним і визначає 
адекватність інформації, що пропонується для вивчення. На цьому етапі здійснюєься 
декодування та перекодування, а також відбір якісної й необхідної інформації. 

Слід зазначити, що знаково-символічний підхід має бути застосовано на усіх 
етапах моделювання змісту навчання. При засвоєнні студентами навчальної 
інформації здійснюється по-перше індивідуалізація одержаних знань, по-друге 
ситуативне сприйняття, а по-третє – при втіленні засвоєних знань у практику, також 
здійснюється їх трансформація в залежності від певних обставин дійсності. 

Тому можна сказати, що інформація на вході і на виході буде значним чином 
відрізнятися і наповнюватися іншим смислом в залежності від низки обставин: 
повнота та якість наявної інформації; компетентність викладача до моделювання; 
аналітична компетентність суб’єктів навчання; індивідуальні особистісні особливості 
суб’єктів; навчальна компетентність студентів; ситуативність тощо. 

Зважаючи на доцільність застосування знаково-символічного підходу у мовній 
підготовці студентів вишів, виникає потреба у перегляді теоретичних основ 
організації та управління педагогічним процесом з навчання іноземній мові. 
Компоненти педагогічної системи (цілі, принципи, зміст, методи, форми) мають 
відображати особливості організації педагогічного процесу на основі знаково-
символічного підходу. Зміст компонентів має бути підпорядковано цілям навчання, 
серед яких – формування знаково-символічної компетентності, формування 
міжкультурної компетентності, формування метамовної та метапредметної 
компетентності тощо. Також зміни торкаються й основ управління педагогічним 
процесом, що відображено у змістовному наповненні етапів педагогічній технології. 
Застосування знаково-символічного підходу дозволяє індивідуалізованим та 
ситуативно-пристосованим. 

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Таким чином, сучасний педагогічний процес з навчання 
іноземній мові має базуватися на застосуванні знаково-символічного підходу і 
забезпечувати формування в студентів високого рівня міжкультурної компетентності 
для ефективної взаємодії між представниками різних культур. Застосування знаково-
символічного підходу у мовній підготовці студентів вишів ставить передбачає 
моделювання відповідного педагогічного процесу, що є перспективою подальших 
досліджень. 
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Ж.В. Давыдова 
Харьковский национальный экономический университет имени С. Кузнеца 
Применение знаково-символического подхода в языковой подготовке студентов 
высших учебных заведений 
В статье рассмотрены пути использования знаково-символического похода в 
языковой подготовке студентов вузов. Доказано, что обучение иностранному языку 
как знаковой системе способствует эффективному формированию межкультурной 
компетентности студентов. Определены теоретические основы организации и 
управления соответствующего педагогического процесса. 

Ключевые слова: знаково-символический подход, языковая подготовка, 
межкультурная коммуникация, знаково-символические системы, организация и 
управление педагогическим процессом. 
 
Z. Davydova  
S.Kuznets Kharkiv National University of Economics 
Using Sign-Symbolic Approach in Language Training of University Students 

The article considers the ways of using sign-symbolic approach in language training 
of university students. It is proved that training foreign language as a sign system promotes 
effective formation of cross-cultural competence of students. 

 The author describes the sign-symbolic approach as a factor of integration and 
differentiation for studying the picture of the world. It helps the students to form their meta-
subject competence in understanding different objects and processes.   

 The main misunderstandings between people from different cultural backgrounds 
can be overcome by learning the basic content of symbols and signs in which they are 
represented.  

The theoretic basis for organization and management of the corresponding 
educational process is determined. The components of the educational system reflect the 
peculiarities of the educational process based on sign-symbolic approach. Their content is 
relevant to the objective of education, which includes formation of cross-cultural 
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competence of students, their meta-language and meta-subject competences. The stages for 
modeling the content of education are provided. 

Key words: sign-symbolic approach, language training, cross-cultural 
communication, sign-symbolic systems, organization and management of educational 
process. 
 
 
УДК 376.545 

О. В. ЗОЛОТАРЬОВА (викладач)  
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 
ПРЕЗИДЕНТСЬКА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ  

ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ ІЗРАЇЛЮ 
 

Стаття присвячена встановленню рівня педагогічної підтримки обдарованих 
учнів вищим керівництвом та суспільством Ізраїлю на прикладі аналізу 
Президентської програми «Майбутні науковці та винахідники» (The President’s 
Program «Future Scientists and Inventors»). Дослідження питання дає уявлення про 
глибину розуміння необхідності вести послідовну політику педагогічної та соціальної 
підтримки обдарованих дітей та молоді в державі. Розглянуто питання відбору 
школярів для участі в президентській програмі. Визначено цілі та головні 
компоненти програми. Встановлено її головні принципи, відмінності, переваги та 
сутність, а також цінність програми для розвитку та вдосконалення вітчизняної 
педагогічної науки.   

Ключові слова: Ізраїль, майбутні науковці та винахідники, навчання 
обдарованих, обдаровані учні, педагогічна підтримка, президентська програма.      

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Для будь-якої науки вкрай важливим є 
вивчення та порівняння світового досвіду вирішення існуючих проблем. Питання 
навчання й виховання обдарованих учнів є дуже важливим для сучасної педагогіки 
України, де діє багато програм з питань розвитку обдарованих і талановитих дітей та 
молоді. Серед них і програми, що їх ініціює президент країни. В зв’язку з цим цікавим 
є аналіз схожих програм, що діють в інших країнах світу, а саме в державі Ізраїль, що 
є одним з лідерів виховання, навчання та розвитку обдарованих.    

В Ізраїлі діє багато різноманітних програм для обдарованих і талановитих 
учнів. Вони розраховані на різні вікові категорії дітей та молоді з різними типами 
обдарованості. Серед них: Програма наукового лідерства (Science Leadership 
Program), спеціальна програма Центру Фізики для молоді, що реалізується в центрі 
Ілан Рамона (Ilan Ramon Youth Physics Center), Програма для обдарованих 
старшокласників в Центрі поглибленого вивчення математики (Center for Advanced 
Studies in Mathematics Gifted High-School Students Program) та інші. 

Але найважливішим є розуміння та визнання важливості вирішення проблеми 
розвитку обдарованих на рівні держави. З цієї точки зору найцікавішим є розгляд та 
аналіз Президентської програми «Майбутні науковці та винахідники» (President’s 
Program «Future Scientists and Inventors»), що інспірована та підтримується 
безпосередньо президентом Ізраїлю.    

                                                
© Золотарьова О.В., 2015 
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Досвід Ізраїлю щодо роботи з обдарованими учнями є важливим для України 
оскільки вітчизняна система освіти зараз перебуває в стані суттєвих змін, а відтак 
потребує вивчення, аналізу та запозичення найкращих здобутків світової педагогічної 
думки.    

Аналіз наукових досліджень і практичного стану системи роботи з 
обдарованими в Ізраїлі показав, що існують певні питання, що потребують вивчення 
та можуть бути використаними для впровадження позитивного ізраїльського досвіду 
в Україні.   

Аналіз останніх досліджень та публікації в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Необхідність вивчення та 
запозичення позитивного досвіду з педагогічної підтримки обдарованих дітей 
обґрунтовує в своїх наукових роботах український педагог та науковець В. М. 
Алфімов. Проблемами вивчення досвіду різних країн щодо педагогічної підтримки 
обдарованих займаються такі вітчизняні науковці як Д. Алфімов, Я. М. Бельмаз, О. А. 
Бочарова,  Л. В. Кокорина, П.О. Тадеєв та інші. 

Питання організації системи освіти обдарованих в Ізраїлі пов’язано з іменами 
таких науковців як Ден Бітан (Dan Bitan), Хава Видергор (Hava Vidergor), Барух Нево 
(Baruch Nevo), Рачмел Шломіт (Rachmel Shlomit) та інші.  

Питання розробки методичного інструментарію з розвитку різних типів 
обдарованості пов’язане з іменами таких ізраїльських науковців та педагогів як: 
Landau Erika (творча обдарованість), Rachmel Shlomit, Hava Vidergor (соціальна або 
лідерська обдарованість), Hanna David (математична обдарованість), Rosemarin 
Shoshana (музична обдарованість) та інші. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з тим, 
теоретичний аналіз наукових досліджень з питання педагогічної підтримки 
обдарованих учнів в державі Ізраїль та аналіз останніх ініціатив президента країни 
щодо навчання та розвитку обдарованих учнів ще не були предметом спеціального 
дослідження вітчизняними науковцями.  

Формулювання цілей статті. Мета статті - встановити рівень педагогічної 
підтримки обдарованих учнів вищим керівництвом та суспільством Ізраїлю на 
прикладі аналізу Президентської програми для обдарованих учнів «Майбутні 
науковці та винахідники» (the President’s Program «Future Scientists and Inventors»). 

Виклад основного матеріалу дослідження. Президентська Програма має 
назву «Майбутні науковці та винахідники» (the President’s Program «Future 
Scientists and Inventors») Вперше програму було представлено у 2009 році. 
Ініціатором її розробки та впровадження виступив Президент Ізраїлю Шимон Перес 
(Shimon Peres). Ця програма стала кульмінацією його бачення майбутнього розвитку 
науки та технологій в Ізраїлі, через посилення ролі обдарованих учнів на подальший 
розвиток країни, а також через принципові зміни в системі педагогічної та соціальної 
підтримки обдарованих школярів та молоді.  

Розробкою та управлінням програмою виступає Фонд Раши (Rushi Foundation). 
Програма координується наглядовим комітетом, до якого входять представники 
Апарату Президента, Міністерства освіти, академічних інституцій, промисловості та 
освітніх організацій.  

Президентську програму розроблено задля ідентифікації учнів, що 
переважають за рівнем знань та вмінь, а також мають значний потенціал з наукових 
та технічних предметів з ціллю розширення їх знань, забезпечення їх необхідним для 
додаткового розвитку інструментарієм в сферах наукового винахідництва, творчості, 
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підприємництва та ін.. Програма дозволяє набути досвіду практичної діяльності в 
обраній учнем сфері на базі вищих академічних установ.   

Для участі в програмі залучають обдарованих школярів, переважно тих, хто, за 
результатами загальнодержавного тестування на обдарованість, потрапив до 0,5% 
високообдарованих учнів. Ідентифікація таких учнів відбувається за результатами 
проведення психометричного тестування, що є сфокусованим не стільки на знаннях, 
скільки на когнітивних та наукових навичках. До програми потрапляють школярі, що 
демонструють сильну мотивацію, пристрасть до науки та технологій разом зі стійким 
відчуттям соціального зобов’язання. Відбір школярів для участі в президентській 
програмі відбувається наприкінці восьмого класу. Учнів для участі в програмі 
рекомендують школи, департамент обдарованих Міністерства освіти, підрозділи з 
роботи з обдарованими учнями університетів, а також Фонд Раши з наукових та 
технологічних освітніх програм. Навчання триває чотири роки, протягом 9-12 класів.   

Серед цілей, що їх оголосив наглядовий комітет програми, головними є:  
- залучити до 90% учнів, що закінчать чотирирічне навчання за 

програмою, до навчання в вищих навчальних закладах країни, а згодом – в 
докторантурі за темою наукових інтересів;   

- не менше 90%  учнів, що навчалися за Президентською програмою, 
мають отримати вищу освіту в сфері науки та інженерії, а решта – в сфері медицини 
та освіти; 

- за десятиліття після закінчення навчання за програмою не менше, ніж 
80%  її випускників вже мають працювати в якості вчених, інженерів та дослідників; 

- за п’ятнадцять років після навчання за програмою не менше 30% її 
випускників започаткують приватні компанії в сфері високотехнологічної 
промисловості; 

- за десять років після закінчення навчання за програмою не менше 80% її 
випускників будуть залучені до соціальних та громадських проектів на добровільній 
основі [5]. 

Ініціатори та наглядовий комітет програми очікують, що вже за десятиліття ті, 
хто закінчить освіту за Президентською програмою, почнуть здійснювати мрію про 
побудову національної мережі нового покоління висококваліфікованих фахівців 
Ізраїлю в сферах науки, освіти, воєнної справи, медицини та техніки. 

 Аналіз програми показав, що її головними компонентами є: 
-  додаткові передові дослідження з наукових та технічних предметів 

(фізики, біотехнології, комп’ютерних наук, електроніки, робототехніки, біології, хімії, 
аеронавтики, нанотехнологій та прикладної математики); 

- практична підготовка для надання інструментарію та знань з  розвитку та 
реалізації ідей та інновацій, включно набування навичок командної роботи, творчого 
мислення, планування та управління; 

- вирішення дійсних завдань промисловості, працюючи в команді з ціллю 
отримання рішення 

- зустрічі та лекції провідних спеціалістів та лідерів різних галузей науки 
та промисловості [5]. 

Таким чином, аналіз цілей та задач програми, а також її компонентів 
демонструє, що вона є комплексною, інноваційною, довготривалою, оскільки 
розрахована на десятиліття педагогічної та соціальної підтримки обдарованих. По 
суті, це програма підтримки обдарованих впродовж життя, що реалізує сучасний 
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освітній принцип навчання протягом всього життя. Рівень державної підтримки та 
контролю виконання програми є найвищим. 

У червні 2009 року було запущено пілотний чотирирічний проект, в якому 
прийняли участь п’ятдесят найкращих учнів дев’ятих класів, що за результатами 
психометричного тесту були визначені як пізнавально обдаровані зі схильністю до 
наукової роботи. За планом програми – довести кількість учнів до шестисот, по 100 
учнів у кожному з шести співпрацюючих з програмою вищих навчальних закладів: 
Університет Тель-Авіву, Техніон – Ізраїльський Технологічний Інститут, Науковий 
Інститут ім. Вайцмана, Університет ім. Бен-Гуріона, Єврейський Університет 
Єрусалиму та Тель-Хай Коледж.  

Програма націлена на пошук та виховання майбутніх лідерів країни – вчених та 
інженерів. Вона передбачає створення для учнів унікальних умов розвитку їх 
обдарувань. Кожен рік навчання, з дев’ятого по дванадцятий клас включно, складає 
курс з двадцяти тижнів занять, семінарів, майстерень в академічних інституціях, а 
також спеціальної діяльності протягом канікул. Під час навчання за програмою 
школярі слухають лекції, виконують практичні завдання, індивідуальні та командні 
проекти, працюють в наукових лабораторіях.  Одним з інноваційних компонентів 
програми є наявність трьох тижнів практики на високотехнологічних підприємствах.  

Зв’язок з промисловістю є однією з найбільш інноваційних відмінностей 
програми. Студентів знайомлять з дійсними проблемами провідних галузей 
ізраїльської промисловості, дають змогу зустрітися з тими, хто має вплив на розвиток 
ізраїльської індустрії взагалі та окремих підприємств в країні. Експерти різних 
галузей науки і техніки виконують супровід обдарованих учнів, що навчаються за 
Президентською програмою, задля вирішення реальних проблем виробництва, науки 
та технологій.  

Учнів, що закінчують навчання за програмою, зараховують до кращих вищих 
навчальних закладів країни, де вони продовжують свою освіту і наукову діяльність 
[5]. Таким чином, впроваджується важливий принцип навчання – принцип 
наступності між шкільною та вищою освітою. Наступність полягає в наданні 
безперервної педагогічної та соціальної (отримання студентами спеціальних 
стипендій) підтримки протягом кількох років. Спеціальні університетські 
координатори надають студентам педагогічну й психологічну підтримку під час 
вступу та навчання у вищому навчальному закладі, допомагають забезпечити 
максимальну реалізацію потенціалу обдарованого студента з метою його подальшого 
внеску в розвиток національної економіки.  

Після закінчення вищого навчального закладу держава пропонує більшості 
обдарованих випускників займатися науковою діяльністю,  решті - відповідне місце 
працевлаштування. Так держава здійснює безперервний супровід обдарованих за 
схемою: школа – університет – докторантура - перше робоче місце. Крім того, 
наглядова рада програми здійснює постійний моніторинг результатів роботи з 
обдарованими: статистики та аналізу учнівських досягнень, причини виходу деяких 
учнів з програми, аналіз педагогічних або організаційних прорахунків тощо. Така 
система дає змогу здійснювати майже безперервний педагогічний супровід 
високообдарованих протягом багатьох років. Ще однією важливою рисою такої 
системи роботи є постійний контроль успіхів обдарованих учнів. Можна 
відслідковувати кількісні й якісні результати програми з метою її модернізації та 
оновлення, а також усунення, в разі необхідності, її недоліків та педагогічних 
прорахунків.        
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Ініціатори програми впевнені, що вже за десять років її випускники 
започаткують національну мережу висококваліфікованих особистостей, що 
створюють ізраїльську науку, освіту та технології. Широке коло спеціалістів різних 
рівнів та сфер, що залучені до програми, підтверджує єдність суспільства Ізраїлю в 
справі соціальної та педагогічної підтримки обдарованих.  

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. У вересні 2013 року на саміті «Україна та світ в епоху змін – 
фактори успіху» Президент Ізраїлю Шимон Перес сказав: «Майбутнє належить 
молодим та освіченим людям» [2]. А обдаровані діти та молодь – це справжній скарб, 
який треба знаходити, зберігати та використовувати на благо країни.   

Вітчизняний науковець, педагог, дослідник питання педагогічної підтримки 
обдарованих дітей та молоді в Україні та за кордоном В. М. Алфімов наголошує: «… 
кожна талановита дитина – це особлива цінність для суспільства» [1, c. 5]. Тож 
суспільство повинно відповідати на потреби обдарованих дітей, пропонуючи їм 
спеціальні сучасні програми розвитку й навчання. Над вирішенням таких проблем 
постійно працюють педагоги та науковці всіх розвинених країн світу.    

Найбільш ефективною підтримкою обдарованих школярів є підтримка на рівні 
держави та вищого керівництва країни. Проаналізована Президентська програма, що 
працює та поширюється в Ізраїлі, є яскравим прикладом такої підтримки.  

На наш погляд, перевагами ізраїльської Президентської програми «Майбутні 
науковці та винахідники» є: 

- її державний статус; 
- широке коло спеціалістів, що є залученими до розробки та впровадження 

даної програми;  
- націленість програми саме на обдарованих школярів, оскільки  

важливими є раннє виявлення видатних здібностей та початок надання таким учням 
педагогічної підтримки; 

- можливість взаємодії обдарованих школярів зі своїми інтелектуальними 
однолітками; 

- запровадження системи наставництва (mentoring); 
- робота вчителів та викладачів за спеціально розробленими для 

високообдарованих учнів програмами; 
- розрахунок на багаторічне використання програми, а також конкретний 

прорахунок бажаних результатів її виконання; 
- впровадження новітніх форм та методів надання додаткових знань та 

вмінь школярам, що є залученими до даної програми (робота в команді; виконання 
спеціальних наукових та винахідницьких завдань та проектів для вирішення 
конкретних проблем науки, техніки й різних галузей промисловості;  ставлення до 
школярів, що їх готують за даною програмою, як до майбутніх науковців та 
винахідників); 

- посилення вмотивованості учнів через підкреслення прикладної цінності 
їх знань та вмінь через роботу в лабораторіях та проходження учнями практики на 
провідних підприємствах країни; 

- надання педагогічного та соціального супроводу обдарованим протягом 
багатьох років: від дев’ятого до дванадцятого класу школи, протягом отримання 
вищої освіти, навчання в докторантурі і до моменту працевлаштування; 

- дотримання принципів науковості, комплексності, інноваційності, 
наступності, контролю за результатами, прогнозування очікуваних результатів. 
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В Україні діють укази та постанови про гранти для обдарованої молоді, 
державні стипендії для переможців олімпіад та конкурсів, але подібної комплексної 
державної програми щодо підтримки обдарованих в країні наразі немає. В зв’язку з 
цим, інтерес для вітчизняних науковців можуть представляти деякі форми й методи 
роботи з обдарованими, принципи розробки спеціальних програм, деякі компоненти 
програми, контролю за їх виконанням та джерела фінансування.   

Таким чином, унікальний досвід Ізраїлю щодо розробки та реалізації програм 
комплексної педагогічної та соціальної підтримки обдарованих школярів є важливим 
для вивчення та наукового аналізу задля вдосконалення й розвитку вітчизняної 
педагогічної науки.  
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ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет» 
Президентская программа поддержки одарённых школьников Израиля 

Статья посвящена установлению уровня педагогической поддержки 
одарённых учащихся высшим руководством и обществом Израиля на примере 
анализа Президентской программы «Будущие учёные и изобретатели» (The 
President’s Program “Future Scientists and Inventors”). Исследование вопроса даёт 
представление о глубине понимания Израилем необходимости вести 
последовательную политику педагогической и социальной поддержки одарённых 
детей и молодёжи. Рассмотрен вопрос отбора учащихся для участия в 
президентской программе. Определены цели и основные компоненты программы. 
Установлены её главные принципы, отличия, преимущества и суть, а также 
ценность программы для развития и усовершенствования отечественной 
педагогической науки.  

Ключевые слова: Израиль, будущие учёные и изобретатели, обучение 
одарённых, одарённые учащиеся, педагогическая поддержка, президентская 
программа. 
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O. Zolotaryova 
SU “Donetsk National Technical University” 
The President’s Program of Support of the Gifted Schoolchildren in Israel 

There are still a lot of problems and challenges about the teaching and training of 
gifted. Educators, schoolmasters and scientists are constantly trying to find new and more 
efficient ways of nurturing of gifted and talented.  

From this point of view one of the most interesting countries is Israel. This country 
has very rich experience of identifying and nurturing gifted and talented. The most 
interesting point is working with the gifted schoolchildren.  The research states that there 
have been lots of special programs for the gifted schoolchildren in Israel. One of them is the 
President’s Program “Future Scientists and Inventors”. It is inspired and supported by the 
Israeli President Shimon Peres and overseen by a Steering Committee. 

The goal of the article is to set the level of pedagogical support of the gifted 
schoolchildren by the state and society in Israel by means of analysis of the President’s 
program. The research sets the main goals of the program, its main components and 
principles.  

It is known that 0,5% of extremely gifted schoolchildren are invited to take part in 
this program. They are specially educated and trained for four years from the 9th to the 12th 
grade. The program is designed to find the future leaders of the country – scientists and 
engineers. The participants are taught by teachers, masters, scientists and leaders of Israeli 
industries. Students solve different tasks, doing individual and team work and making 
projects. They listen to lectures, work in laboratories and have practice. After the course the 
participants are invited to the best universities to continue their education and scientific 
work. Most of them will complete post-graduate courses and get scientific degrees. The 
results of the program are calculated for years ahead. The President’s program provides 
the unique conditions for development of the gifted, giving them a long-term pedagogical 
and social support. 

The advantages of the President’s program are also set. The analysis of the program 
proves its innovativeness, duration, complexity, high educational and scientific level. So the 
program is unique. That is why the Israeli experience of working with the gifted 
schoolchildren is worth to be studied. We consider it to be very important for improving of 
the Ukrainian education science.         

Key words: Israel, future scientists and inventors, gifted schoolchildren, 
pedagogical support, president’s program, teaching of gifted.  
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ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ  
У КРАЇНАХ ЄВРОПИ 

 
 В статті висвітлено деякі аспекти освітньої політики в галузі освіти 
обдарованих та соціально-педагогічної підтримки обдарованих учнів та молоді в 
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країнах Європи, розглянуто основні форми роботи та шляхи реалізації педагогічної 
підтримки обдарованих учнів в освітніх установах та поза їх межами. На прикладі 
австрійської, німецької та угорської моделей проаналізовано пріоритети 
національних стратегій та основні напрямки розвитку освіти обдарованих дітей у 
країнах Європи.  
 Ключові слова: обдарованість, обдаровані діти, освіта обдарованих, 
здібності, освітня система 

Постанова проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Перед сучасною школою стоїть завдання 
виявлення та максимального розвитку потенціалу кожної особистості, формування 
людини як суб’єкта соціальної взаємодії, професійного та особистісного зростання. 
Досягнення в науці та мистецтві, конкурентоспроможність національної економіки 
пов’язані з успішним вирішенням проблеми виявлення та навчання обдарованої 
молоді у зв’язку з гострою потребою в високоінтелектуальних та творчих людях, 
здатних швидко та правильно реагувати на стрімко мінливі природні та соціальні 
виклики. Освіта обдарованої молоді виступає об’єктивним гарантом подальшого 
соціально-економічного та культурно-політичного розвитку українського суспільства. 
 Актуальність питань педагогічної підтримки обдарованої молоді визначається 
суспільно-економічною ситуацією в державі, що робить вкрай важливою освітню 
мету виховання нового покоління людей з високим інтелектуальним потенціалом, які 
здатні мислити критично і творчо, сильних духом, здатних застосовувати свої знання 
на благо соціального прогресу. 
 Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми. Ґрунтовні праці, присвячені проблеми дитячої 
обдарованості, з’явилися на початку ХХ століття, але інтерес до досліджуваного 
явища значно підсилився у другій половині ХХ століття, особливо у 80-х – 90-х 
роках. В працях вчених далекого зарубіжжя питання обдарованості традиційно 
розглядаються комплексно без чіткого розмежування між психологічними та 
педагогічними дослідженнями. Питанням обдарованості присвятили свої роботи 
видатні дослідники як-от: Л. Термен, Дж. Гілфорд, В. Лоуенфельд, Дж. Рензуллі, 
П. Торренс, Б. Блум, Г. Пассоу, Дж. Стенлі, Р. Стенберг, К. Тейлор, П. Вітті, 
К. Хеллер та ін.  

В країнах близького зарубіжжя окремі психологічні аспекти обдарованості 
розглядалися в працях дослідників психології творчості, а саме С. Рубінштейна, 
Б. Кедрова, Я. Пономарьова, Д. Богоявленської та ін., дослідників загальних та 
спеціальних здібностей, а саме В. Дружиніна, О. Матюшкіна, Б. Ананьєва, 
В. Крутецького, Б. Теплова, О. Мелік-Пашаєва та ін., дослідників питань 
ідентифікації обдарованих дітей, а саме І. Аверіної, Л. Бурлачук, К. Гуревича та ін.  

В останні десятиріччя вітчизняними представниками педагогічної та 
психологічної наук зроблено вагомий внесок у дослідження питань дитячої 
обдарованості. Різним аспектам обдарованості присвячені праці таких вчених, як: 
В. Алфімов, І. Бабенко, О. Бочарова, Ю. Василькова, М. Гнатко, С. Гончаренко, 
І. Звєрєва, Л. Коваль, О. Кульчицька, В. Моляко, О. Музика, С. Сисоєва, В. Слуцький, 
В. Паламарчук, П. Тадеєв, В. Юркевич та ін. Втім, вивчення специфіки педагогічної 
підтримки обдарованої молоді у різних регіонах може сприяти удосконаленню 
існуючої системи освіти обдарованих та збагатити вітчизняну науку та практику. 

Метою статті є стислий аналіз основних характеристик моделей соціально-
педагогічної підтримки обдарованої молоді в деяких країнах Європи. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. В останні десятиліття в Європі 
спостерігається зростаюче розуміння потреб обдарованих дітей; інтерес до цієї галузі 
дитячого розвитку породив нові підходи, методи та форми роботи в галузі освіти, 
численні науково-дослідні програми та дослідження, зростання числа товариств 
батьків обдарованих дітей, а також зростання кількості людей, які тим чи іншим 
чином залучаються до педагогічної та соціальної підтримки талановитої молоді. На 
розвиток галузі педагогіки, яка опікується питаннями педагогічної та соціальної 
підтримки обдарованих дітей, значно впливає «Європейська Рада з питань 
обдарованості» (‘European Council for High Ability’ (ECHA)), основною метою якої є 
створення комунікаційної мережі для сприяння обміну інформацією між людьми, 
зацікавленими питаннями обдарованості, – педагогів, дослідників, психологів, батьків 
і самих обдарованих особистостей, а також координація дій та обмін досвідом щодо 
ефективних практик підтримки обдарованих учнів та студентів. Європейська Рада з 
питань обдарованості ініціює створення європейської мережі підтримки таланту, яка 
повинна об’єднати всіх людей, залучених до роботи з обдарованими: педагогів, 
науковців, психологів, батьків, політиків і самих талановитих молодих людей. 

Педагогічній підтримці обдарованої молоді приділяється все більше та більше 
уваги у багатьох європейських країнах. У минулому столітті панувала думка, що 
обдаровані учні та студенти не потребують особливої уваги або спеціальних підходів, 
тому задача розвитку обдарованості або зовсім не ставилася, або не вважалася 
важливою. В останні три десятиліття в освітніх системах країн Європи поступово 
стала набувати більш широкого визнання думка про те, що діти з більш високим 
рівнем розвитку здібностей потребують належної уваги, щоб їхній потенціал набув 
розвитку повною мірою. 
 В освітніх системах європейських країн поняття «обдарованість», «високі 
здібності», «талант», як правило, використовуються як синонімічні та передбачають 
наявність індивідуального потенціалу до високих або видатних досягень в одній чи 
декількох областях. Для розвитку індивідуального потенціалу потрібна особистісна 
завзятість, відданість, мотивація та соціальне середовище, що забезпечує підтримку. 
Диференційовані навчальні плані, гнучкий підхід до організації навчально-виховного 
процесу, різноманітність методів навчання та збагачення змісту освіти є також 
необхідними умовами для реалізації можливостей усіх учнів, які дадуть змогу їм 
розвиватися відповідно до своїх освітніх потреб. 

Наразі з’явилася тенденція до прийняття, а також збільшення кількості та 
обсягу регулятивних норм та правил у законодавстві щодо індивідуальних потреб 
обдарованих учнів та навчання обдарованих дітей. У законодавчих актах багатьох 
країн (Австрії, Швейцарії, Німеччини, Іспанії, Угорщини, Польщі, Великої Британії 
та ін.) з’явився термін «обдарованість» (або його синонім). Обдаровані діти та 
студенти часто включаються до певних класифікацій та найчастіше є частиною іншої 
підгрупи, наприклад, їх відносять до учнів з особливими освітніми потребами. Ці 
особливості тісно пов’язані з іншими тенденціями, такими як децентралізація і 
дерегулювання. Децентралізація передбачає, що процес прийняття рішень щодо 
організації та змісту загальної та обов’язкової освіти в основному передані 
муніципалітетам; на національному рівні визначаються загальні керівні принципи 
освіти. 
 Освітня політика в останні десятиліття все більше наголошує на 
індивідуальності та свободі вибору. У більшості європейських стран існує можливість 
раннього вступу до навчальних закладів (батьки можуть вирішувати, з якого віку 



ISSN 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». № 1 (16), 2015.0     
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія        

90 

дитина почне відвідувати загальноосвітню школу) або більш ранній перехід на 
наступний ступінь освіти, а також дозволяється пропуск року навчання (перехід у 
наступний клас з пропуском одного року). Така практика запроваджена в Австрії, 
Бельгії, Швейцарії, Іспанії, Фінляндії, Нідерландах, Польщі, Великій Британії та 
деяких інших країнах. Існують і інші можливості, які дають змогу обдарованим дітям 
та їхнім батькам знаходити те, що задовольнить освітні потреби учнів з потенціалом 
до високих досягень. Це може бути: відвідування класів, старших за вік дитини, 
групове прискорення, спвіпраця з компаніями або некомерційними організаціями, 
робота з індивідуальними наставниками (Фінляндія), спеціальні «кенгуру»-класи, де 
обдаровані учні різних вікових груп працюють разом над завданнями та проектами 
підвищеної складності декілька годин на тиждень (Бельгія), пропуск класів (до 3-х 
разів), ранній вступ до вищих навчальних закладів (з 15 років) або відвідування 
обдарованими школярами університетських лекцій та занять (Австрія). У Фінляндії 
також впроваджені «безступеневі» школи, які дозволяють учням просуватися у 
своєму навчанні за гнучким розкладом у відповідності зі своїми здібностями та 
потребами. У більшості європейських країн обдаровані діти мають можливість 
відвідувати додаткові заняття у позаурочний час, працювати самостійно за 
індивідуальним навчальним планом та графіком, а також працювати з 
індивідуальними  наставниками-консультантами.  

Виявлення обдарованих учнів та студентів знаходиться в компетенції експертів 
(шкільні психологи, педагоги або вчені), які використовують стандартизовані тести. 
Інформація, яку надають батьки, вітається та обов’язково враховується в процесі 
ідентифікації обдарованості. Щоб визначити студентів, спроможних до спеціальних 
програм, таких як пропуск року навчання або ускладені програми, головним 
критерієм є думка вчителів, а також фахівців з психології. Спеціалізовані школи 
можуть мати свої власні критерії ідентифікації обдарованості, втім, у більшості країн 
використовуються психологічні тести (тести IQ, особистісні тести). Високі 
досягнення в школі також вважаються індикатором високого потенціалу.  

Педагогічна підтримка обдарованих учнів все частіше стає частиною 
підготовки вчителів протягом останніх десятиліть. Тим не менш, тільки деякі вищі 
педагогічні навчальні заклади пропонують курси, які стосуються роботи з 
обдарованими дітьми, що включені до навчальних планів. В педагогічних 
університетах все більш широке розповсюдження знаходять спецкурси, лекції та 
семінари з теоретичних та практичних питань обдарованості і педагогічної підтримки 
обдарованих дітей. Так, в педагогічних інститутах усіх дев’яти федеральних земель 
Австрії в рамках курсів підвищення кваліфікації вчителів запроваджені програми з 
навчання обдарованих дітей для викладачів початкової та середньої школи. В 
педагогічних коледжах та педагогічних інститутах проводяться конференції, семінари 
та лекції для викладачів, науковців та всіх зацікавлених з питань освіти обдарованої 
молоді. Розвиток галузі навчання обдарованих дітей перебуває під сильним впливом 
післядипломної програми «Європейської Ради з питань обдарованості», яка дає змогу 
отримати кваліфікацію «фахівець з освіти обдарованих» (‘Specialist in Gifted 
Education’). Ця програма, що була розроблена професором доктором Францем 
Мьонксом (Dr. Franz Mönks) та доктором Віллі Петерсом (Dr. Willy Peters), 
запроваджена у дев’яти педагогічних інститутах Австрії. За цією 500-годинною 
навчальною програмою, що частково фінансується міністерством освіти, вже 
підготовлено більше 600 фахівців, якими намагаються забезпечити кожну школу 
Австрії. 
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Австрійська система середньої освіти пропонує декілька можливих варіантів 
навчання обдарованих дітей: інклюзивне навчання з особливим підходом до 
обдарованих, який отримав назву «вільне навчання», спеціальні класи та 
спеціалізовані школи для обдарованих, наприклад, «Школа сера Карла Поппера», в 
якій навчаються старшокласники, які мають здібності до гуманітарних та 
природничих наук. Концепція школи – культура навчання, що підтримує 
обдарованість. Ця школа позиціонує себе як «навчальна система», найважливішим 
принципом якої є безперервний розвиток на основі досвіду і внутрішньої та 
зовнішньої оцінки. Освіта обдарованих, у розумінні педагогів щколи, це питання не 
знань або компетентностей, а питання педагогічного підходу та позиції вчителів. 
Підхід характеризується відкритістю, вдячністю та повагою до унікальності учнів із 
визнанням їхнього права експериментувати та ставити нові запитання. 
Найважливішою метою педагогічного колективу є успіх і самодостатність учнів 
(відчуття досягнення та успіху). 

Австрійський центр досліджень та підтримки обдарованості та таланту є 
загальнонаціональною установою з розвитку освіти обдарованих і сприяння 
поширення передового досвіду в Австрії. Провідна ідея центру – кожна людська 
істота має право і бажання розвивати свої таланти; заохочення та розвиток 
прихованих талантів і здібностей сприяє їх особистому розвитку і щастю, від якого 
суспільство може отримати прибуток. Раннє виявлення та сприяння розвитку 
потенціалу має вирішальне значення для можливості повного розгортання здібностей. 
Некогнітивні особистісні властивості, такі як мотивація, впевненість у собі, 
самоспрямування, а також самостійна робота за сприятливих умов навчання мають 
вирішальне значення для розвитку таланту. 

Німецька система освіти передбачає перехід до гнучкої шкільної системи щодо 
навчання обдарованих через впровадження раннього зарахування до початкової 
школи та пропуск років навчання. Окрім цього, у Німеччині запроваджена система 
спеціальних заходів підтримки обдарованих, як-от: можливість відвідування уроків у 
класах, старших за вік учня, організація робочих груп, що співпрацюють з 
університетами, підприємствами та некомерційними організаціями, надання 
психологічної підтримки учням та батькам, проведення різноманітних 
інтелектуальних та творчих змагань на шкільному, регіональному та 
загальнонаціональному рівнях, проведення додаткових курсів та тренінгів для 
обдарованих дітей протягом канікул. 

У Німеччині в 1998 році було засновано Міжнародний центр з дослідження 
обдарованості (ICFB), коли університети Мюнстера, Оснабрюка і Неймегена 
домовилися про співпрацю. Університети Мюнстера і Неймегена також 
співпрацюють у мережі міжнародних науково-дослідних університетів (IRUN). Її 
мета – об’єднати і поповнити досвід і знання цих університетів в області досліджень 
таланту, навчання обдарованих дітей, а також підготовки вчителів та підвищення 
кваліфікації в галузі індивідуального розвитку. 

ICFB співпрацює з національними та міжнародними установами та науково-
дослідними організаціями, зокрема з Центром індивідуальної освітньої підтримки 
Північної Рейн-Вестфалії (LIF) і Центром Неймегенського університету з 
дослідження обдарованості (СВО) та іншими установами. 

ICBF має три основних напрямки досліджень: 
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 дослідження таланту (дослідження умов розвитку спеціальних здібностей, 
реалізація та оцінка діагностичного інструментарію, підходи до консультування і 
організації підтримки обдарованих дітей, підлітків і дорослих); 

 освіта обдарованих (діагностика та заохочення таланту, навички навчання 
та особистісного розвитку обдарованих дітей, підлітків і дорослих; консультування 
батьків, вихователів і вчителів щодо навчальної та позанавчальної діяльності 
обдарованих дітей); 

  підготовка вчителів і післядипломна освіта (розробка і впровадження 
міждисциплінарної та міжнародної освіти та, а також навчальних програм, 
проведення симпозіумів, конференцій та видання публікацій з дослідження таланту і 
освіти обдарованих). 

У Німеччині запроваджена спеціальна програма мотивації та навчання 
самоконтролю (Motivation and Self-Control Training – MOST), яка є спеціальною 
програмою навчання, що спрямована на дітей і підлітків, що мають низьку успішність 
в школі. Обдаровані діти і підлітки не завжди можуть реалізувати свої здібності та 
продемонструвати високі досягнення, як очікується від них. MOST пропонує 
конкретні методи підготовки для цієї цільової групи, що сприраються на сильні 
сторони таких дітей і підлітків. 

Міжнародний центр з дослідження обдарованості на базі Мюнстерського 
університету розробляє та впроваджує курси університетських лекцій з дослідження 
таланту та освіти обдарованих із активним залученням студентів до проектів з питань 
навчання обдарованих дітей. Наразі активно імплементуються наступні програми та 
курси для вчителів: освітня програма з навчання обдарованих дітей для вчителів (з 
отриманням кваліфікації «Спеціаліст з підготовки обдарованих дітей»), навчальний 
курс для педагогів, що працюють з обдарованими дітьми (з отриманням сертифікату 
«Фахівець з дошкільної освіти обдарованих дітей»), навчальний курс для 
обдарованих студентів з волонтерського консультування (з отриманням сертифікату 
«Фахівець з коучінгу обдарованих»). Крім того, реалізується навчальний курс для 
батьків з соціально-емоційної підтримки обдарованих дітей та молоді («Підготовка 
батьків: обдарованість»). 

Незаважаючи на відсутність спеціальних законодавчих актів, що стосуються 
обдарованих дітей, у Франції декілька державних шкіл намагаються реалізувати ідею 
індивідуальних навчальних програм для задоволення різноманітних потреб учнів. 
Так, початкова школа біля Ніцци пропонує спеціальні класи для обдарованих учнів, 
розмір яких менше, ніж зазвичай, вчителі високо мотивовані, застосовуються 
індивідуальні програми навчання в кожному класі, й існує можливість пропуску до 3 
класів за весть термін навчання. 

В якості експерименту деякі загальноосвітні школи пропонують обдарованим 
учням різні можливості, як-от: збагачення навчальних програм, дозвіл на пропуск 
років навчання, тісні контакти між вчителями та батьками, підтримка психологів для 
вчителів, які опікюються обдарованими студентами, перегрупування обдарованих 
учнів у кожному класі, поєднання їх з 50% звичайних учнів, дозвіл учням відвідувати 
уроки з певних предметів у старших за віком класах, організація спеціальних класів 
для обдарованих на початку середньої школи, з подальшою поступовою інтеграцією 
цих учнів у звичайні класи при збереженні індивідуальних заходів, які спрямовані на 
розвиток їхніх здібностей.  

У вересні 2004 року в одній з паризьких шкіл був відкритий 
експериментальний педагогічний блок для обдаровних дітей, що мають проблеми з 
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інтеграцією в шкільну систему. Ці учні навчаються за індивідуальними програмами, 
які складаються з курсів з різних років навчання, щоб відповідати потребам студентів. 
Учні працюють над власними проектами, а також мають спеціальні приміщення, де 
можуть зустрітися один з одним та отримати спеціальні консультації за своєю 
спеціалізацією.  

Педагогічна підтримка обдарованих дітей має довгу традицію в Угорщині. 
Виховання талантів було пріоритетом на початку ХХ століття. Після другої світової 
війни політики, викладачі та фахівці освітньої галузі почали приділяти особливу 
увагу розвитку обдарованості. Відтоді в угорській системі освіти систематично 
з’являються та впроваджуються інновації і, як наслідок, досягнутий значний прогрес 
в освіті обдарованих. В країні існуює декілька законодавчих актів, які визначають 
положення освіти обдарованих дітей та визнають їхні особливі освітні потреби. У 
1993 році закон про громадську освіту наголосив, що «кожна дитина, кожен студент 
має право на освіту, що відповідає його інтересам, здібностям і потенціалу, і які 
дозволять йому продовжувати освіту на найвищому рівні, на який він здатен». 

Освітня система Угорщини передбачає, що художні здібності мають бути 
ідентифіковані та розвинуті в початковій школі, що служить основою для подальшої 
спеціальної освіти. Закон також визначає, що основне завдання вчителя – враховувати 
індивідуальні здібності учня, темпи його розвитку, його соціально-культурне 
оточення, а також його слабкі сторони, щоб допомогти йому в розвитку його таланту 
до максимально можливого рівня. При чому відповідальність повністю лежить на 
вчителях та школі. Вони несуть відповідальність за виявлення і визнання 
індивідуальних відмінностей та індивідуальних здібностей і потенціалу учнів. Крім 
того, закон містить положення про можливість диференціації базисного навчального 
плану, використання спеціальних програм, які стосуються як академічної, так і 
художньої освіти. Згідно із законом, проблеми освіти обдарованих дітей мають бути 
включені до програм педагогічної освіти. 

Угорські державні норми віддають перевагу однорідним навчальним групам 
щодо інтересів та рівня знань. При необхідності спеціальні класи для найповнішого 
розвитку здібностей учнів можуть бути організовані в старших класах. 

Прискорення в угорських школах не поширене; пропуск років навчання та 
відвідування уроків в старших за віком класах застосовується тільки в деяких 
приватних школах. Так, в Школі Геніїв для талановитих дітей у Будапешті діти 
можуть приєднуватися до інших, старших за віком, класів та пропускати роки 
навчання. Добре організовані та поширені в Угорщині позааудиторні заняття та 
самостійне навчання обдарованих учнів. Декілька шкіл пропонують позаурочні 
семінари для учнів середньої ланки за поглибленими темами; основна мета занять в 
тому, що діти повинні виконувати вимоги навчальної програми на найвищому 
можливому рівні, розвиваючи свої здібності з таких предметів, як математика, рідна 
мова, іноземні мови, природознавство, образотворче мистецтво, музика, спорт, 
народні мистецтва.  

З кінця 1980-х років в школах реалізуються так звані комплексні програми 
розвитку, орієнтовані не тільки на розвиток навичок і здібностей, але й за особистний 
розвиток. В Угорщині впроваджена система індивідуальних наставників, серед яких 
багато тих, хто працює «поза школою» (професори, науковці).  

В останні десятиліття розвиток педагогічної підтримки обдарованих школярів в 
Угорщині відбувається дуже активно та стрімко при підтримці уряду, за участю 
державних та приватних освітніх установ, громадських організацій та взаємодії всіх 
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зацікавлених сторін. Удосконалюються всі компоненти педагогічної підтримки 
обдарованої молоді за фінансової підтримки уряду: законодавство, система виявлення 
та діагностики обдарованості, методи та форми навчальної та позанавчальної роботи, 
навчання та перепідготовка вчителів, обмін досвідом вчителів та інших фахівців, 
наукові дослідження, консультування батьків, забезпечення кожного навчального 
закладу фахівцем з освіти обдарованих та інше.  

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших наукових 
розвідок у даному напрямку. Підсумовуючи, зазначимо, що педагогічна підтримка 
обдарованих дітей націлена на створення умов для розкриття та розвитку їх 
актуальних і потенційних можливостей у процесі соціалізації та навчання, що є 
багатоаспектним процесом, для удосконалення якого досвід європейських країн є 
корисним. Європейські моделі освіти обдарованих дітей ґрунтуються на 
загальновизнаних положеннях, але мають свою специфіку, що робить їх цінними для 
вивчення, осмислення та пристосування до умов вітчизняної системи освіти. 
Подальшого вивчення потребує система неперервної соціально-педагогічної 
підтримки обдарованої молоді у країнах Європи, шляхи її втілення у практику роботи 
освітніх установ. 
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В статье освещены некоторые аспекты образовательной политики в области 
образования одаренных и социально-педагогической поддержки одаренных учащихся 
и молодежи в странах Европы, рассмотрены основные формы работы и пути 
реализации педагогической поддержки одаренных учащихся в образовательных 
учреждениях и за их пределами. На примере австрийской, немецкой и венгерской 
моделей проанализированы приоритеты национальных стратегий и основные 
направления развития образования одаренных детей в странах Европы. 
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Pedagogical Support of Gifted Students in European Countries 
The support for educating the gifted is booming in many European countries. Wthin 

the past couple of decades has it become more widely recognized and accepted that all 
children need support that is adjusted to their level of ability, whether low or high, in order 
to develop their potential to the fullest. The requirements for the development of individual 
potential are personal dedication and motivation and a supportive social environment. A 
differentiated and differentiating curriculum is indispensable to the realization of equal 
opportunities for all. This can only be realized if there is a flexible school organization, a 
diversity of teaching methods and a richness of content in the subject matter. Under these 
conditions, gifted children and adolescents can develop according to their developmental 
and learning needs. 

The author touches upon some aspects of gifted education in European countries, 
particularly in Austria, Germany and Hungary: school legislation, regulations and 
guidelines, specific provisions, identification criteria, professional training and teacher 
upgrading, research and professional care and counseling, priorities and expectations. 
Nearly all countries want to see an extension of provisions for the gifted and a better 
recognition and embedding of the gifted learner within school legislation. It is essential that 
next to teacher upgrading, gifted education becomes an integral part of the basic 
curriculum of teacher training. 

Key words: gifted, gifted children, gifted education, ability, educational system 
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АНСАМБЛЕВОГО МУЗИКУВАННЯ 
У СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ В КЛАСІ БАНДУРИ 

  
Стаття присвячена проблемі формування навичок ансамблевого музикування у 

студентів педагогічних вузів у класі бандури. Розкривається сутність понять 
«ансамбль», «музикування», «ансамблеве музикування»; розглянуті основні аспекти 
ансамблевого музикування. Автор підкреслює, що в основі ансамблевого виконавства 
лежить колективний принцип, оскільки гра в ансамблі завжди передбачає не тільки 
наявність загального плану роботи над музичним твором, але і його реалізацію 
спільними зусиллями виконавців і виділяє основні компоненти грамотної ансамлевой 
гри: темпоритм, синхронність, динаміка і агогіка, артикуляція і штрихи. 

Ключові слова: ансамбль, музикування, ансамблеве музикування, бандурне 
мистецтво. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. У процесі розбудови національної 
держави й відродженні культури українського народу важлива роль належить системі 
вищої педагогічної освіти, яка покликана внести вагому частку у формування 
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світогляду молодого покоління, що великою мірою базується на традиціях культурної 
спадщини народу. Одним з основних напрямів реформування професійної освіти в 
Україні є підготовка висококваліфікованих спеціалістів. Як зазначено в новому законі 
«Про вищу освіту», проекті «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-
2021 роки», сьогодні актуалізуються основні завдання реформування національної 
системи освіти, які пов’язані з впровадженням педагогічних механізмів відтворення 
культурного досвіду минулого та формування особистості майбутнього, здатної 
самореалізувати свої здібності та вміння у різних видах діяльності. Значна роль у цьому 
процесі належить педагогічним навчальним закладам. Саме вони спрямовують та 
посилюють вимоги до майбутнього вчителя, його вмінь розвивати духовний світ 
школярів. Особливого значення ця проблема набуває в аспекті підготовки вчителя 
мистецьких дисциплін, зокрема вчителя-бандуриста. Це обумовлюється тим, що від 
рівня та якості професійної підготовки вчителів мистецьких дисциплін залежить 
формування в учнів художнього світогляду, удосконалення їхніх мистецьких вподобань 
та запитів, розвиток музичного кругозору, знайомство з народною творчістю 
(фольклором), на основі якого розвивається професійне мистецтво. Набуття конкретних 
знань та вмінь необхідно для повноцінного сприйняття й відтворення художніх образів 
через мистецтво. 

Кобзарсько-бандурне мистецтво як невід’ємна частина української 
національної культури завжди було підґрунтям моральності українців, активним 
чинником суспільного життя, однією з форм суспільного мислення. Тому 
впровадження українського інструмента бандури у систему музично-педагогічної 
освіти з 90-х років ХХ ст. не втрачає своєї  актуальності. І сьогодні професійне 
навчання майбутніх вчителів музики в класі бандури набуває особливої значущості та 
вимагає спрямувати процес навчання студентів як на сольне виконавство, так і 
ансамблеве музикування. Бандура – це інструмент, який допомагає пізнати духовне 
життя, художнє пізнання світу, усвідомити самобутність, цінність та значущість 
національної культури. Також за допомогою бандурного мистецтва виховується 
різностороння, високоморальна особистість, яка володіє не тільки знаннями, 
навичками і вміннями, але і багатим внутрішнім світом. Бандурне мистецтво поєднує 
у собі декілька видів музичного виконавства: спів, інструментальний супровід, сольне 
виконання творів на бандурі, ансамблеве виконавство. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Проблемі становлення та 
розвитку бандурного мистецтва присвятили свої праці видатні представники 
вітчизняного кобзарсько-бандурного мистецтва Г. Хоткевич, В. Кабачок, О. Вересай, 
О. Сластіон, М. Опришко, С. Баштан, В. Герасименко та ін.; бандуристи-виконавці 
В. Ємець, З. Штокалка, Г. Китастий, М. Чорний-Досійчук, В. Мішалов, Ю. Китастий, 
О. Герасименко-Олійник та ін. В історичному аспекті бандурне мистецтво розглядають 
А. Омельченко, О. Дубас, В. Дутчак, Б. Жеплинський; традиційному розгляду даної 
проблеми присвятили наукові праці К. Черемський, В. Уманець, В. Чуркіна, 
О. Ваврик; академічно-виконавський напрямок розглядається в роботах Н. Брояко, 
Л. Мандзюк, Н. Морозевич, І. Панасюк та ін.; традиції народного ансамблевого 
музикування досліджували Д. Бабіч, Д. Благой, О. Воропай, А. Іваницький, К. Квітка, 
Г. Танцюра, Т. Чернігівець, Д. Яворницький. Методику роботи з ансамблем 
бандуристів розглядали О. Гук, М. Давидов, М. Дудчак, М. Шевченко та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з тим, 
теоретичний аналіз наукових праць свідчить, що проблема формування навичок 
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ансамблевого музикування студентів мистецького профілю в класі бандури ще не 
була предметом спеціального дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення сутності поняття 
«ансамблеве музикування» та особливостей формування навичок ансамблевого 
музикування майбутніх учителів музики в класі бандури. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ансамблеве музикування здавна 
відоме не тільки як різновид виконавської діяльності, але й як форма навчання музики. 
Трактування поняття «ансамбль» відрізняється багатогранністю. Ансамбль (з французької 
Ensemble) перекладається буквально – разом і означає як узгодженість, стрункість 
частин єдиного цілого [4, с. 7]. Музична енциклопедія визначає дане поняття «як 
спільність, сумісність, загальну погодженість, взаємну відповідність, струнку 
повноту; як явище мистецтва, що складається з окремих, інколи різноманітних 
частин, які утворюють гармонійне ціле [9, с. 274]. Ансамбль – це колективна форма 
гри, у процесі якої музиканти спільно розкривають виконавськими засобами 
художній зміст твору. 

Поняття «музикування» (нім. musizieren – займатися музикою) в сучасній науці 
має два основні значення. Перше – виконання музики в домашніх умовах, поза 
концертним залом, друге – гра на музичному інструменті взагалі. В музично-
педагогічній науці термін «музикування» набув широкого застосування завдяки системі 
музичного виховання дітей засобами «елементарного музикування» К. Орфа. Про роль 
музикування як засобу розвитку особистості наголошено в працях Л. Баренбойма, З. Кодаї, 
Ш. Сузукі. Музикування в навчальних умовах вчені трактують як комплексну музичну 
діяльність, що пов’язує різні ланки музичної роботи: ритміку, сольфеджіо, спів, гру 
на музичних інструментах, імпровізацію (Е. Бальчитіс); як спосіб музичного 
спілкування, в процесі якого учні вдосконалюють свої знання і формують свої 
здібності (Т. Беркман); як процес озвучення музичного твору чи його фрагментів з 
метою задоволення власних потреб у музично-художньому переживанні (Н. Кьон) [3, 
с. 46]. 
За твердженням психологів-музикантів (В. Медушевський, О. Очаковська та ін.), 
музикування – це вид музичної діяльності, в процесі якої виявляються як художнє 
знання, вміння та навички (рівень гри на музичному інструменті, володіння голосом, 
манера виконання), так і естетичні можливості виконання (виразність, емоційність, 
інтерпретаційні якості) музичного твору [8, с. 147]. 

Отже, дослідження сутності поняття «ансамблеве музикування» виявило його 
складну структуру, в основі якої лежать поняття «ансамбль» та «музикування». Таким 
чином, ансамблеве музикування ми розглядаємо як колективну форму гри, в процесі 
якої декілька музикантів за допомогою засобів виконавської виразності спільно 
розкривають художній зміст твору і в якій чітко простежується єдність сприймання 
музики та, відповідно, єдність відтворення музичного матеріалу. 

Ансамблева гра відрізняється від сольної насамперед тим, що і загальний план, 
і всі деталі інтерпретації є плодом роздумів і творчої фантазії не одного, а декількох 
виконавців і реалізуються вони їхніми спільними зусиллями, тобто, в основі 
ансамблевого музикування лежить колективний принцип, оскільки гра в ансамблі 
завжди передбачає не тільки наявність загального плану роботи над музичним 
твором, але і його реалізацію спільними зусиллями виконавців. Виконання творів в 
ансамблі передбачає не лише уміння грати разом, тут важливим є інше – відчувати та 
творити разом. На думку Н. Ризоль мистецтво ансамблевого музикування базується 
на умінні виконавця співставляти свою художню індивідуальність, свій виконавський 
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стиль, технічні прийоми з індивідуальністю, стилем, прийомами виконання партнерів, 
що забезпечує злагодженість та суголосність загалом [9, с. 13]. 

Здатність до ансамблевого музикування є невід’ємною складовою професійної 
компетентності майбутнього вчителя музики. М. Моісєєва визначає, що ансамблева 
компетентність – це здатність до орієнтації в різних ситуаціях музично-виконавської 
взаємодії, що виявляється у розмірності й адекватності агогічних, динамічних, 
метроритмічних намірів партнерів, ідентичності їх інтонаційно-синтаксичної, 
артикуляційної, віртуозно-технічної культури в кожному конкретному мікроепізоді 
партитури, на кожному її часовому відрізку, та у відповідності їх емоційних станів [7, 
с. 53]. Серед структурних компонентів ансамблевої компетентності вчена виокремлює 
наступні: почуття ансамблю, професійні знання та професійні навички, які складають 
основу для проявів інтуїції й процесів антиципації в музично-виконавській взаємодії. 

При спільному ансамблевому музикуванні однаково необхідні і вміння 
захопити партнера своїм задумом, передати йому своє бачення музичних образів, і 
вміння захопитись задумом партнера, зрозуміти його побажання, прийняти їх, 
вжитись в них. 

Аналіз музикознавчих та мистецько-педагогічих досліджень свідчить, що 
технічно грамотне ансамблеве музикування передбачає: 

1.  Синхронне звучання всіх партій (єдність темпу і ритму партнерів). 
2.  Врівноваженість в силі звучання всіх партій (єдність динаміки). 
3.  Узгодженість штрихів всіх партій (єдність прийомів, фразування). 
Виконати ці технічні вимоги може лише музикант, що має добре розвинене 

вміння слухати загальне звучання ансамблю. Справа не тільки у взаємному 
«прислуханні» партнерів одне до одного і ясному розумінні функції кожної партії в 
створенні художнього цілого, а в органічному і безперервному слуханні загального 
звучання в процесі виконання. 

Бандурне виконавство у всі часи було синтезованим мистецтвом співу та гри. В 
процесі гри на бандурі у виконавця виникають численні відчуття м’язового, вібраційного 
та іншого характеру, завдяки яким здійснюється контроль за звукоутворенням. 
Виникаючи під час співогри, для сприяння вирішенню багатьох проблем розвитку 
виконавської техніки вони мають бути усвідомленими. На думку Л. Мандзюк, у співогрі, 
коли приводиться в дію складний комплекс м’язів голосового, дихального, 
артикуляційного та рухово-ігрового апаратів, саме вольове напруження регулює їх 
роботу. Особливу складність створює колективне музикування, де кожний індивід 
уже від природи наділений притаманними лише йому специфічними рисами, до того 
ж може перебувати в момент початку співогри в особисто конкретному 
психологічному стані. Тому для колективної фокусації вольових дій (індивідуальних 
за активністю) важливий цілеспрямований організаційний акт керівника ансамбля, 
яким може бути як окрема особа, так і учасник колективу [5, с. 79]. 

Формуванню навичок ансамблевого музикування сприяє залучення студентів-
бандуристів у ансамблі різних форм: дуети, тріо; квартети, капели. Це 
найефективніша форма залучення студентів до активної музичної діяльності, яка 
невід’ємно пов’язана з розвитком музичного слуху, пам’яті, відчуттям метроритму, 
оволодінням основами вокально-хорового співу. Участь у ансамблях різних форм сприяє 
також розширенню музичної ерудиції, вихованню музичних смаків, знайомству в 
практичній діяльності з різними зразками музичної спадщини, формує здатність до 
колективної творчості, закладає методичні основи майбутньої професійної діяльності 
студентів, спрямовані на залучення школярів до ансамблевого музикування. Ансамбль 
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або капела бандуристів може виконувати як вокальні, так і інструментальні твори, а 
також акомпанувати співакам та виконавцям на різних інструментах – сопілці, домрі, 
балалайці, скрипці, віолончелі, флейті, кларнеті та ін. Студенту як ансамблісту-
концертмейстеру слід під час гри в ансамблі добре чути не лише себе, а й інших 
учасників колективу та узгоджувати свою партію – як вокальну, так й 
інструментальну з загальним звучанням. Для цього кожному учаснику ансамблю 
необхідно відпрацювати здатність визначати на слух темброві якості звучання, 
зумовлені різними способами звукоутворення в тому чи іншому музичному творі. 

Серед компонентів, які необхідні для грамотного ансамблевого музикування та 
які об’єднують музикантів в єдиний виконавський організм, домінуючим є відчуття 
темпу і ритму. На відміну від сольного виконання, ансамблева гра не дає волі щодо 
темпових і ритмічних відхилень, а навпаки, вимагає ритмічної стабільності. Єдність 
трактування темпу і ритму є найпершою умовою ансамблевого музикування, оскільки 
відмінне відношення до темпу при посиленні чи послабленні звучання, призводять до 
руйнації ансамблю. У спільному виконавському процесі важливе значення серед 
компонентів ансамблевого художнього виконання має темп. Певною мірою темп 
залежить і від індивідуальності виконавців, їх психологічної організації. Визначити 
правильний темп виконавцям допомагає їх музикальність. Однак, особливу увагу 
належить приділяти точному виконанню композиторських вказівок, адже від цього 
залежить створюваний ефект. 

Виразне виконання музичних творів передбачає детальну роботу щодо 
досягнення бажаного тембру звука, холодного, соковитого чи більш прозорого. 
Стосовно бандури це залежить від сили щипка чи удару, місця розташування дотику 
до струни, якості нігтів. Гра тембрами набуває необхідного значення в ансамблевому 
музикуванні, коли виконавці мають спільними зусиллями передати характер 
музичного твору. Слід враховувати й те, що при послідовному виконанні дисонуючих 
інтервалів виникає нашарування звуків. Тому перевагу бажано надавати творам з 
акордовою, арпеджованою фактурою, а згодом відпрацьовувати техніку прикриття 
струн. 

Синхронність є однією з технічних вимог спільної гри, тому використання на 
заняттях методу синхронності сприятиме формуванню навичок ансамблевого 
музикування у студентів мистецького профілю. В розв’язанні проблеми спільного вступу 
та спільного закінчення музичного твору вирішального значення набуває ауфтакт 
(спільний «вдих») і момент атаки (початок звучання). На допомогу має прийти умовний 
жест: кивок голови одного з учасників ансамблю (якщо колектив без диригента), що 
складається з двох моментів: ледь помітного руху вгору (ауфтакт, вдих), а далі – чіткого 
руху вниз (видих); або ж лічення: «і»↑ – «раз»↓ . 

Не менш важливим компонентом в системі ансамблевого музикування 
виступає динаміка й агогіка, роботу над якими треба починати з першої репетиції. 
Ансамблісти повинні точно і ясно представляти загальний динамічний план 
музичного твору. В ансамблі необхідно вміло збалансовувати силу звучання голосів, 
дотримуватись єдиної динаміки, але й не забувати про диференціацію звучності 
окремих партій. Застосування crescendo й diminuendo зобов’язує точно контролювати 
з боку виконавців рівномірний розподіл наростання й послаблення звука та врахувати 
тривалості поступового переходу. Необхідно прагнути до того, щоб crescendo не 
виявлялося яскравішим за кульмінацію, до якої спрямовано, а diminuendo передчасно 
не призводило до найслабшого рівня звучності. Значна роль у спільному виконавстві 
належить аґоґіці – невеликим відхиленням у темпі при виконанні музичного твору, 
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які не призводять до його зміни та зазвичай вказуються у тексті. Тому у будь-яких 
аґоґічних відхиленнях має бути збережена єдність виконання учасниками ансамблю, 
оскільки кожен з них може відчувати ці зрушення по-різному та міра яких 
обумовлюється розумінням стилю, форми твору, культурою, смаком, емоційністю 
виконавців та знаннями специфіки аґоґічних відхилень. 

Артикуляція та штрихи мають в комплексі виражальних засобів ансамблістів 
надзвичайно важливе значення. Артикуляція як засіб виразної вимови сприяє 
виявленню змісту музичної фрази та її існування та функціонування представляється 
значним фактором, який об’єднує всі засоби впливу виконавців на початок, 
становлення та закінчення кожного звука у межах фрази. Саме цей процес дозволяє 
сприймати фразу як відповідну музичну думку. Артикуляція пов’язана з динамікою, 
штрихами, аґоґікою, метроритмом фрази. Художня доцільність і переконливість 
штрихів у партіях ансамблістів зумовлена вимогами загального звучання ансамблю. 
Поєднання партій в ансамблі може відбуватися за принципом тотожності прийомів 
звукоутворення (однакові штрихи), або навпаки, їх протилежності (сполучення різних 
штрихів одночасно). З точки зору А. Готліба: «Робота над штрихами – це уточнення 
музичної думки, знаходження найбільш вдалої форми її виразу» [1, с. 64]. 

Особливого значення в процесі формування навичок ансамблевого 
музикування в класі бандури набуває діалогічне ансамблеве мислення. Діалогічне 
ансамблеве мислення – одна з важливих категорій психології – є закономірним 
фактором сумісного виконавства, адже на основі такої взаємодії формуються потрібні 
тут виконавські навички. Л. Матвійчук вважає, що розвиток музичного мислення 
ансамбліста залежить не лише від його особистих здібностей, а й від рівня професійної 
підготовки, ставлення до життя, до партнерів [6, с. 240]. Студентам важливо навчитися 
розуміти проблеми співвідношення, наприклад, вокальної та інструментальної партій, 
злиття їх в єдиному художньому синтезі, прагнути до максимального виявлення всіх 
елементів акомпанементу для створення гармонійно цілісного музичного образу. 

У процесі ансамблевого музикування в класі бандури важливу роль відіграє 
музично-педагогічний репертуарний доробок, до якого поруч з традиційним 
репертуаром бандуристів, входять обробки сучасних пісень, інструментальних творів, 
як українських, так і зарубіжних композиторів, оригінальних творів для бандури та 
ансамблів бандуристів різних форм. Добре підібраний репертуар здатний викликати 
інтерес студентів до ансамблевого музикування, розвинути виконавські вміння 
кожного з учасників зокрема й усього колективу в цілому. Удосконалення техніки 
інструментального виконавства у поєднанні з вокальною майстерністю бандуристів 
відкриває можливості урізноманітнення навчального репертуару, надання йому 
сучасних рис. Багатоголосний ансамблевий спів та насиченість інструментальних 
партитур роблять таку форму навчально-виховної діяльності досконалою за змістом, 
цікавою для сприйняття, надають їй нової естетики, завдяки чому збагачується 
національна музична педагогіка і зокрема рівень професіональної компетентності 
кожного студента мистецького профілю. 

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Проведене дослідження дозволяє дійти висновку, що основним 
у вирішенні завдання формування навичок ансамблевого музикування є, безумовно, 
сам процес гри в ансамблі. Спільне виконання музичних творів вимагає від партнерів 
розвиненої здатності до передчуття виконавських намірів одне одного, формує 
здатність до чіткого аналізу індивідуальних дій кожного з партнерів та вчасного 
коригування індивідуальних виконавських прийомів на користь нових – ансамблевих. 
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Спільна діяльність учасників ансамблю бандуристів створює умови для зближення 
всього комплексу їх художніх здібностей, для емоційної відкритості й довіри, для 
активізації особистого розвитку та стимулювання творчого мислення. Подальшої 
уваги потребують такі перспективні напрямки цієї проблеми: дослідження 
педагогічних умов спільної діяльності викладача та студентів в процесі ансамблевого 
музикування в класі бандури; створення навчально-методичних рекомендацій щодо 
підвищення рівня виконавської майстерності студентів в ансамблі бандуристів в 
умовах сьогодення. 
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Формирование навыков ансамблевого музицирования у студентов 
художественного профиля в классе бандуры 

Статья посвящена проблеме формирования навыков ансамблевого 
музицирования у студентов педагогических вузов в классе бандуры. Раскрывается 
сущность понятий «ансамбль», «музицирование», «ансамблевое музицирование»; 
рассмотрены основные аспекты ансамблевого музицирования. Автор подчеркивает, что в 
основе ансамблевого исполнительства лежит коллективный принцип, поскольку игра в 
ансамбле всегда предполагает не только наличие общего плана работы над 
музыкальным произведением, но и его реализацию совместными усилиями исполнителей и 
выделяет основные компоненты грамотной ансамблевой игры: темпоритм, синхронность, 
динамика и агогика, артикуляция и штрихи. 
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N. F. Kozhbakhteyeva, T. Voznuk. 
South Ukrainian National University Named After K.D Ushinsky (Odessa) 
Skills’ formation of ensemble music of artistic profile students in Bandura class. 

The article is devoted to the skills formation problem of ensemble music of 
pedagogical universities’ students in the class of the bandura. It is disclosing the essence of 
the concepts of "ensemble", "making music", and "ensemble music"; the basic aspects of 
ensemble music are reviewed. The author emphasizes that Ensemble Performance is based 
on a collective principle as the play in the ensemble always assumes not only the presence 
of a common work plan on a piece of music, but also its implementation by joint efforts of 
artists, and identifies the main components of a literate ensemble playing: tempo-rhythm, 
synchronicity, dynamics and agogics, articulation and touches. Education of Ensemble 
Performance basics in Bandura Class – is one of the most important components of the 
professional training process of the future teacher of music. Since the musical and 
acoustical experience, as well as the experience of collective creativity obtained in the 
learning process have practical meaning not only for the successful acquirement of 
performing ensemble playing technique, but also it allows future music teacher to get the 
skill which is relevant to the modern musical and pedagogical activities. Experience of 
interaction in a dialogue, the ability to argue on one self’s opinion, to subject one self’s 
musical and figurative representations to common performing goals and objectives, as well 
as skills necessary to coordinate the process of performing, obtained in the student 
ensemble, afterwards being implemented in musical and educational activities will help 
future music teacher not only to build communication with their students on the principle of 
creative dialogue, but also joining them to the culture of its performance in order to 
intensify it with the help of students’ desire for creative search. 

Key words: ensemble, playing music, ensemble music, bandura art. 
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Ю. П. КОРЧАГІНА (аспірантка кафедри мовної підготовки)  
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ГУМАНІЗАЦІЇ І ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ 

ОСВІТИ, ЯК ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ВСЕБІЧНО 
РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

 
У статті розглянуто проблему гуманізації і гуманітаризації технічної освіти, 

як одну з актуальніших проблем сучасної педагогіки в усьому світі. Обґрунтовано, що 
повноцінна професійна підготовка інженера можлива лише як результат взаємодії 
його суто професійних знань та гуманітарного компонетта, формування 
відповідного рівня культури особистості. Висвітлюються основні теоретичні засади 
гуманізації і гуманітаризації технічної освіти в сучасних умовах модернізації освіти. 
Розглянуто проблему щодо змісту та об'єму гуманітарного компонента для 
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підготовки фахівців в українських технічних освітніх закладах; а також проблему 
інтеграції фахових і гуманітарних дисциплін у порівнянні із зарубіжним досвідом.  

 Ключові слова: професійно-технічна освіта, формування особистості, 
гуманізація, гуманітаризація, гуманітарна спрямованість освіти, особистісний 
розвиток. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Європейські цінності передбачають 
гуманістичну спрямованість освіти, а євроінтеграція України означає здійснення на 
практиці спільних вимог в рамках єдиного європейського освітнього простіру. Таким 
чином, важливість дослідження проблеми ролі і статусу гуманітарних дисциплін у 
фаховій підготовці студентів інженерних спеціальностей в наш час визначається 
пріорітетним завданням модернізації і реформування освіти. Означене вимагає 
якісних змін у підготовці фахівців технічного профілю. Основні завдання, що 
стосуються модернізації освіти, зокрема, технічної, визначаються низкою законів та 
концепцій.  

Згідно з “Основними напрямами досліджень з психолого-педагогічних наук в 
Україні”, одними з перспективніших є дослідження з питаннь гуманізації та 
гуманітаризації освіти, в тому числі й вищої технічної; теоретичних і прикладних 
компонентів змісту гуманітарної підготовки; основних напрямів і досвіду 
застосування різних підходів до гуманітарно спрямованного навчання. 

У більшості навчальних закладів технічного профілю пріоритет відається 
професійній підготовці, тоді як гуманітарна вважається не дуже важливою: особливо 
це стосується старших курсів, на яких предмети гуманітарного циклу викладаються в 
основному факультативно. Безперечно, вузькоспеціальні знання потрібні будь-якому 
фахівцю для подальшої успішної професійної діяльності. Однак, саме гуманітарна 
складова робить випускника технічного закладу не тількі дипломованим 
спеціалістом, але й різнобічно розвиненою особистістю. Гуманітарні знання сприяють 
розвитку у людині таких якостей, як толерантність, порядність, доброзичливість, 
чуйність, відчуття прекрасного. Все більше усвідомлюється важливість людського 
чинника для подальшого розвитку суспільства, стають потрібні саме фахівці з 
розвиненими особистісними якостями, високодуховні особистості, не обмежені 
рамками вузької спеціалізації.  

Отже, в наш переломний час виникає низка суперечностей між громадськими 
потребами гуманітаризації професійної підготовки у вищих навчальних закладах 
технічного профілю і застарілими, вже ставшими традиційними формами й методами 
здійснення гуманітарної підготовки, що окреслює загальну проблему перегляду 
змісту фахової освіти.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Гуманізація освіти 
ґрунтується на глибоких гуманістичних традиціях вітчизняної педагогічної думки та 
гуманістичної спадщини зарубіжної прогресивної педагогіки, і пов’язана з іменами І. 
Г. Пестолоцці, Г. Балла, А. Маслоу, І. Беха, Ш. Амонашвілі та інших. Дослідженню 
проблеми модернізації освіти, в тому числі й професійно-технічної, з позиції 
гуманізації і гуманітаризації в Україні приділяють увагу багато вчених таких як Р. А. 
Бєланова, С. У. Гончаренко, В. М. Гриньова, Н. Г. Ничкало, В. Т. Кабуша, І. А. Зязюн, 
Г. Я. Жирська, М. Б. Євтух, П. П. Кононенко, В. С. Лутай, О. М. Пєхота, О. 
П. Рудницька, М. І. Романенко, В. В. Рибалко, О. Г. Романовський, В. А. Семиченко. 
Основні концепції гуманізації інженерної освіти можна знайти у працях 
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Б. Н. Андрющенко, Е. А. Лузік, а її філософські основи розглядаються в працях І. Д. 
Похіла, В. П. Мельника та інших. 

У наукових дослідженнях також приділяється значна увага проблемі 
формування і розвитку особистості майбутніх фахівців технічного профілю у процесі 
професійної підготовки. З різних позицій цю проблему досліджували Н.В. Алішев, 
В.О. Бодров, А.О. Деркач, Е.А. Клімов, Н.С. Мойсеюк, І. Якиманська, Л.З. Тархан, 
Л.Е. Орбан-Лембрик, В.Д. Шадріков, І.С. Якиманська та ін. Всі вчені згодні у тому, 
що сучасний фахівець повинен бути не тількі професіоналом, але й всебічно 
розвиненою особистістю, тому завданням сучасної педагогіки є пошук шляхів щодо 
формування такого фахівця. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з тим, 
теоретичний аналіз наукових праць свідчить, що недостатньо уваги приділено 
проблемі змісту то об'єму гуманітарного компонента для підготовки фахівців у 
технічних освітніх закладах, а також інтеграції фахових і гуманітарних дисциплін, що 
має означати створення єдиної комплексної системи в умовах модернізації освіти та 
входження українських навчальних закладів до європейського освітнього простіру. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є висвітлення основних 
теоретичних засад гуманізації і гуманітаризації технічної освіти в сучасних умовах 
модернізації освіти взагалі. Розглянути гуманізацію і гуманітаризацію, як безумовні 
фактори у формуванні особистості майбутнього фахівця, які мають бути 
актуалізованими протягом всієї професійної підготовки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Багато дослідників доводять 
занадто швидку технізацію суспільства та всього стилю життя людини і 
протиставляють їй оновлену педагогіку, яка допомогла б нейтралізувати недоліки в 
освіті, викликані підвищеною інформатизацією і комп’ютералізацією. Вчені 
наголошують на тому, що людські цінності та інженерний прагматизм мають стати 
невід'ємними один від одного Реалізація цих ідей бачиться у ідеї гуманізації освіти, у 
спрямуванні на виявлення гуманітарних знань і гуманітаризаційного потенціалу, що є 
у загальнонаукових й інженерних дисциплінах.  

Однією з визначальних ідей змісту нових навчальних планів стало положення, 
що Україні та й усьому світовому співтовариству сьогодні “вкрай потрібні саме 
інженери-гуманітарії, оскільки від них значною мірою залежать не лише напрями 
подальшого розвитку людської цивілізації, а й взагалі можливість збереження життя 
на планеті Земля” [6, с. 43].  

Таким чином, проблема інженерної освіти набуває особливого значення. 
Зокрема, у науково-педагогічній та спеціальній літературі досліджуються 
методологічні проблеми гуманітаризації та гуманізації інженерної освіти. У цьому 
контексті аналізується співвідношення технічного і гуманітарного знання в 
інженерній діяльності; гуманітаризація освіти в сучасних умовах інформатизації 
суспільства, формування гуманітарного середовища в технічному освітньому закладі.  

Тривалий час вважалося, що основою навчання є прискорений розвиток 
інтелектуальних здібностей студента або раціональної сторони його свідомості. Цей 
принцип був закладен в навчальні плани та програми, більшістю з яких користуються 
й нині. Однак, зміст освіти тільки тоді відповідає вимогам гуманізації, якщо в ньому 
закладена і чуттєва сторона свідомості. Асиметрична будова головного мозку 
передбачає, що права півкуля переважно керує емоціями, тобто образним 
сприйняттям, а ліва – логічним мисленням. Тому повноцінне сприйняття 
навколишнього світу потребує різних форм чуттєвого, інтуїтивного пізнання і є 
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одним із ключових напрямків усього процесу гуманізації освіти. В іншому разі, якщо 
права емоційна півкуля не одержить позитивних подразників, вона, по суті, 
атрофується.  

Тому змістовий компонент вищої технічної освіти має бути наповнений 
знаннями з галузей суспільних і культурологічних наук, ціннісними орієнтаціями та 
пов’язаними з ними практичними навичками і вміннями. Духовність, як особливе 
ставлення до світу і людей, поступово стає одним з обовꞌязкових елементів змісту 
освіти. Оскільки проблема гуманізації змісту освіти та навчання вирішується в 
основному через гуманітаризацію, то, не збільшуючи кількості предметів 
гуманітарного циклу, науковцями розробляються нові технології та підходи, 
спрямовані на розвиток загальної ерудиції, збагачення духовної культури студентів. 

Впровадження в життя ідеї гуманізації висуває певні вимоги до змісту 
професійної освіти, зокрема: уніфікація термінології спеціальних предметів; 
забезпечення взаємозв’язку соціальних та професійних знань; встановлення 
інтегрованої та диференційованої частин у змісті навчальних дисциплін; виявлення 
нових галузей на основі тенденцій розвитку сучасного суспільства та введення нових 
тем, спеціальних курсів й факультативів; розробка творчих завдань; введення 
емоційно-ціннісного досвіду розуміння зв’язку “людина-техніка”, самої людини через 
навчальні предмети та технічні об’єкти. Гуманізація професійної освіти відображає 
спрямованість розвитку системи професійної освіти на гуманні відносини у 
суспільстві як загальнолюдську цінність [1, с. 15]. У цьому контексті важливе місце у 
реформуванні професійної технічної освіти займає формування цілісних систем 
спеціальних 
 і гуманітарних знань. 

Поняття гуманізації освіти часто ототожнюється з поняттям її гуманітаризації, 
вважаємо за доцільне розрізнити їх. Найбільш ґрунтовними, на наш погляд є такі 
означення: “гуманізація освіти – центральна складова нового педагогічного мислення, 
яка передбачає перегляд, переоцінку всіх компонентів педагогічного процесу у світлі 
їх людинотворної функції” [2, с. 76], а “гуманітаризація освіти – переорієнтація освіти 
з предметно-змістового принципу навчання основ наук на вивчення цілісної картини 
світу й насамперед світу культури, світу людини, на формування в молоді 
гуманітарного й системного мислення; система заходів, спрямованих на розвиток 
загальнокультурних компонентів у змісті, формах і методах навчання” [2, с. 77]. 

Цілком очевидно, що проблеми гуманізації та гуманітаризації освіти можуть 
бути ефективно вирішені лише в контексті більш глобальних завдань – гуманізації та 
гуманітаризації життя нашого суспільства загалом. Дійсно, проблема не є новою, а 
дискусії про це тривають протягом десятиріч, проте з кожним днем вона стає дедалі 
актуальнішою. Прискорена технологізація та дегуманізація суспільства, а як наслідок 
й відчуження особистості є реальністю нашого часу. Разом із тим, необхідність 
гуманізації та гуманітаризації саме технічної освіти може бути обґрунтована із суто 
прагматичних позицій.  

Усе більш стверджується розуміння нагальної потреби у всебічній 
гуманітаризації всіх сфер людської діяльності, кардинального розширення духовності 
кожної людини та суспільства в цілому. Однак, “втілені підходи до гуманітаризації 
технічної освіти в Україні практично не вирішили проблем технократизму в 
підготовці фахівців” [4, с. 30]. Причин такого становища існує декілька, спробуємо 
виділити основні: наразі вчені ще не мають спільної думки щодо визначення 
“гуманітаризації” і, таким чином, єдиної наукової концепції її втілення до 
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навчального процесу в технічних навчальних закладах. Таким чином, гуманітаризація 
здійснюється приблизно на рівні уявлень про неї адміністрації навчальних закладів, і 
зводиться майже тільки до збільшення кількості дисциплін гуманітарного циклу та 
годин їх викладання. Але найчастіше гуманітарні предмети викладаються 
факультативно, що не дуже сприяє гуманітаризації освітнього процесу. 

Ще одна причина полягає в тому, що процес гуманітаризації в нашій країні в 
останні роки був переважно предметом дослідження однієї науки – соціології. Але 
соціологія фіксує свою увагу на закономірностях розвитку освіти як суспільного 
інституту, не вивчаючи більш детально змістовну, методологічну сторону підготовки 
майбутнього фахівця: як результат виник розрив у дослідженні змістовних та 
процесуальних характеристик гуманітаризації. Подолання цього розриву можливе 
тільки на шляху кооперації зусиль соціологічної науки з науками психолого-
педагогічного профілю, що сприяло б більш плідному подоланню проблем 
реформування вищої технічної освіти. 

Низький статус гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах 
технічного профілю є дуже істотною проблемою. Серед причин цього явища вчені 
виділяють наступні: незадовільний загальнокультурний рівень абітурієнтів, наслідки 
застарілих догм у викладанні гуманітарних наук, не втілення інтегративної моделі 
викладання технічних та гуманітарних дисциплін. Очевидно, що формування у 
студентів технічних спеціальностей знань про сучасний світ, місце людини в ньому в 
єдності філософських, економічних, політичних, історичних та соціокультурних 
аспектів не можуть забезпечуватися лише додатковими навчальними годинами на їх 
вивчення.  

Не можна не погодитися з думкою, що “... великий обсяг гуманітарних знань 
може чудово вживатися з низькою культурою і бездуховністю їх носіїв. 
Гуманітаризація освіти вимагає не тільки зміни змісту навчальних предметів, але й 
вказує шляхи впровадження в навчальний процес прогресивних методів, засобів 
навчання і формування гуманітарного мислення” [5, с. 185].  

У концепції гуманізації професійної підготовки фахівців пропонується 
двохаспектне цілепокладання: загальнопрофесійний розвиток і формування 
індивідуально-особистісних якостей. Це взаємопов’язані процеси, оскільки мета 
освіти розглядається, насамперед, як професійна і духовна самореалізація 
особистості. Одне з глобальних завдань вищої школи є сприяння набуттю 
особистісного аксіологічного сенсу знань, принциповою задачею гуманістичної 
педагогіки є створення таких умов, щоб знання стали для студентів особистісно 
значущі [3]. 

 Науково-технічний прогрес, що є результатом діяльності інженерів має 
слугувати людству, отже й підпорядковуватися гуманістичній меті. Однак, концепції 
гуманітаризації, які впроваджуються нині у педагогіці вищої школи України, є не 
досіть ефективними, оскільки вони не орієнтуються на звꞌязок гуманітарних 
дисциплін зі спеціальними. Система освіти, на думку компетентних в цій 
проблематиці науковців, моральною функцією якої на даному етапі вважається 
привнесення гуманістичної культури, відстає від науково-технічного прогресу. Тобто, 
для того, щоб успішно протистояти технологічному “валу”, вона мусить стати більш 
дійовою, інтегрованою в сучасне виробництво, тобто цілеспрямовано продовжувати 
поступ шляхом власної технологізації. Тому гуманізація в останні роки розглядається 
всебічно: від концептуальної до інструментальної моделі, як одна з умов 
вдосконалення інженерної освіти.  
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Цікаво розглянути процеси гуманітаризації у зарубіжних освітніх закладах. 
Вітчізняні науковці висвітлюють цей процес, зокрема у технічних вузах США, 
університетах Великобританії та інших країн ЄС. Наприклад, у США у вищих школах 
управління гуманітарні дисципліни складають 40% навчального часу, а технічні – 
30%. У Франції в усіх університетах гуманітарні дисципліни складають не менше 
35%. Приблизно ж таке співвідношення характерно й для інших країн, що стосується 
України, то гуманітарні дисципліни у технічних закдадах освіти становлять 10-12%. 

Досвід європейських університетів свідчить, що починаючи з нового століття 
простежується орієнтація на гуманістичні тенденції: постійно зростає обсяг вивчення 
гуманітарних дисциплін, причому вони тісно пов’язані зі спеціалізацією студента. 

Поєднання гуманітарних курсів зі спеціальними простежується на прикладі 
багатьох навчальних закладів США. Так, у медичних освітніх закладах викладають 
курси “Історія медицини”, “Медицина і література”, “Філософія медицини” тощо. 
Навчальні плани університетів Каліфорнії передбачають формування 
культурологічної культури та включають курси “Західна культура”, ”Світова 
культура”, “Людські стосунки” та ін. У навчальних курсах також висвітлюються 
методологічні підходи до вивчення особистості, культури та суспільства. Одним із 
крітеріїв, по якому визначається престижність зарубіжних вузів – обсяг вивчення 
гуманітарних дисциплін для будь-якої спеціальності. 

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Таким чином, теоретично обґрунтовано, що повноцінна 
професійна підготовка інженера можлива лише як результат взаємодії його суто 
професійних знань та гуманітарної підготовки, формування відповідного рівня 
культури особистості. Для формування загальної та професійної культури 
майбутнього інженера необхідна відповідна знаннєва база, яка формує цілісну 
систему професійної підготовки. Отже, аналіз проблеми гуманізації та 
гуманітаризації інженерної освіти показує, що в сучасних умовах у технічних 
університетів спостерігається чітка тенденція до удосконалення змісту, форм та 
методів вивчення гуманітарних дисциплін.  

Необхідність покращення гуманітарної підготовки студентів технічних вузів 
диктується гострою потребою в подоланні суттєвого розриву між наукою, культурою 
і освітою, протиставленні технократизму гуманізму, прагнення вищої школи України 
інтегруватися в зарубіжний освітній процес. Також у процесі дослідження виявлені 
теоретичний і педагогічний аспекти гуманітаризації інженерної освіти; подальше 
дослідження передбачає роботу щодо виявлення і пошуку шляхів, можливостей і 
засобів гуманітарної трансформації наукових та суто технічних дисциплін. 
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Ю. П. Корчагина 
ГВУЗ «Донецький национальный технический университет»  
Теоретические принципы гуманизации и гуманитаризации технического 
образования, как основных факторов формирования всесторонне развитой 
личности будущего специалиста. 

В статье рассматривается проблема гуманизации и гуманитаризации 
технического образования, как одна из наиболее актуальных проблем современной 
педагогики во всем мире. Обосновано, что полноценная профессиональная 
подготовка инженера возможна только в результате взаимодействия его сугубо 
профессиональных знаний и гуманитарного компонета, формирования 
соответствующего уровня культуры личности. В статье находят отражение 
основные теоретические принципы гуманизации и гуманитаризации технического 
образования в современных условиях модернизации образования. Рассматривается 
проблема содержания и объема гуманитарного компонента для подготовки 
специалистов в украинских технических учебных заведениях, а также проблема 
интеграции профессиональных и гуманитарных дисциплин в сравнении с зарубежным 
опытом. д 

Ключевые слова: профессионально-техническое образование, формирование 
личности, гуманизация, гуманитаризация, гуманитарно-ориентированное обучение, 
личностное развитие. 

 
Y. Korchagina 
Donetsk National Technical University 
Theoretical principles of humanization and humanitarisation the technical education, 
as the major factors in comprehensively developed personality formation. 

In the given article the problem of humanization and humanitarisation the technical 
education, as one of the most topical problems of modern pedagogics throughout the world 
is reviewed. Many researchers prove too fast technicalization of our society and the whole 
modern lifestyle. So scientists propose the renewed pedagogics that would help to neutralize 
the disadvantages in education caused by increased informatization and computerization of 
our life. The implementation of this idea is seen in the humanization of technical education. 

It is substantiated that complete engineering training is possible only as a result of 
the interaction of highly professional knowledges and humanitarian component. Forming of 
an appropriate level of individual culture is very important in this case. Also, basic 
theoretical principles of humanization and humanitarisation the technical training in the 
conditions of education modernization are reflected in the article. The problem of content 
and volume of humanitarian component in Ukrainian technical schools is considered. The 
article emphasizes on the necessity of solving the problem of professional and humanitarian 
disciplines integration. 

Last years humanization of engineering education is considered comprehensively, 
from conceptual to instrumental model. It can be identified both theoretical and 
pedagogical aspects of humanization the professional education; further researches work on 
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the identification and finding ways capabilities and means of humanitarian transformation 
the purely technical disciplines. 

However, the concepts of humanization implemented in higher education 
establishments in Ukraine is not effective nowadays. So we need to refer to world 
experience and study how this problem is being solved in European and American 
universities. 

Keywords: professional technical education, personality formation, humanization, 
humanitarisation, personal-oriented training, personal development. 
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ, ОНТОЛОГІЧНИЙ  І  ДИДАКТИЧНИЙ   
АНАЛІЗ WEB - ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Стаття присвячена аналізу ретроспектив розвитку, інструментарію, 

сутності та основним вихідним положенням інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ), базованих на  Web 2.0. Висвітлені дидактичні принципи технологій 
навчання, які розробляються на основі Web 2.0. Показано, що вказані технології 
навчання реалізують на практиці синергетичний ефект. 

Ключові слова: Інтернет, інформаційна технологія, сервер, сайт, сервіс, блоґ, 
контент, теги, гіпертекст, інтерфейс.  

Постановка проблеми. В Україні формується інформаційне суспільство, яке 
ґрунтується на масовому використанні ІКТ, засобів обчислювальної техніки і 
телекомунікацій в усіх галузях виробництва та сфери послуг і, зокрема,  в освіті. На 
основі закону України від 09.01.2007р. № 537-V «Про Основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» за останнє десятиліття 
створено нормативно-правову базу розвитку інформаційного (постіндустріального) 
суспільства, засади розвитку ІКТ, забезпечується вільний доступ населення до 
телекомунікаційних послуг, зокрема до мережі Інтернет та інформаційних ресурсів, 
формується система освіти, яка орієнтована на використання новітніх ІКТ. Очевидно, 
що ІКТ є окремим випадком інформаційних технологій, які завдяки інноваційним 
методам і засобам цілеспрямовано змінюють властивості інформації та дозволяють 
оптимізувати й автоматизувати різноманітні інформаційні процеси, ефективно 
використовувати інформаційні ресурси (наукові знання, відкриття, винаходи, 
технології, передовий досвід), реалізовувати комунікацію між людьми та створювати 
нові результативні технології навчання. 

Більшість сучасних експертів у сфері педагогіки визнають, що нині настала 
криза освіти [8]. Основні її причини вбачаються в переході від індустріального до 
інформаційного суспільства та тих революційних змін, які відбулися в кінці  – 
початку  ст.ст. в інформатиці та в інформаційних технологіях, а саме в 
автоматизації технологій навчання за допомогою персональних комп’ютерів (ПК) і 
виникнення інформаційних технологій навчання (ІТН), які базуються на 
                                                
© Костюченко М.П., Смирницький Г.О., 2015 
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гіпертекстових, експертних та інтелектуальних системах [5]. Виникла інноваційна 
концепція «Освіта 2.0», яка пов’язана із ІКТ Web 2.0 [7]. Проте спроба сформулювати 
систему дидактичних принципів вказаної концепції наштовхнулася на суперечність 
між класичними принципами освіти та інноваційними, які продукують практичне 
застосування дидактичних принципів в технологіях навчання, зокрема в такій ІТН, 
яка базується на Web 2.0. Ця суперечність визначила проблему дослідження – 
сформулювати адекватні принципи проектування ІТН, які ґрунтуються на ІКТ Web 
2.0, в інформатиці та в дидактиці.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інформаційним технологіям 
присвячені праці А.Ю. Берка, Т. Бернерса-Ли, Є.В. Бурова, В.В. Васильєва, В.К. 
Галіцина, Ф. Гликмана, А.Ф. Головчука, Ю.І. Грицюка, В.М. Дегтярьова, 
Н.Н. Заботіна, С.О. Кравчука, У. Каннінгема, В.С. Михайленко, Ю.В. Нікольського, 
В.К. Порубочого, В.В. Пасічника, Д.Я. Хусаінова, Н.Б. Шаховської, О.М. Яцько та ін. 
Проблемі інформатизації освіти присвячені праці В.Ю. Бикова, Б.М. Герасимова, 
А.М. Довгялло, М.І. Жалдака, І.Г.Захарової, В.В. Колос, Є.І. Машбіца, Н.В. Морзе, 
О.Г. Оксіюка, І.П. Подласого, Ю.С. Рамського, П.М. Таланчука, С.А. Шворова, К.Л. 
Ющенко та ін. 

Мета статті полягає в тому, щоб на основі аналізу сутності веб-технологій 
сформулювати принципи проектування ІКТ і дидактичні принципи технологій 
навчання, які розробляються на основі Web 2.0. 

Виклад основного матеріалу. Інтернет глобально вплинув на подальший 
розвиток інформаційних технологій, зокрема на ІКТ. На основі мережі Інтернет стали 
функціонувати Всесвітня павутина (WorldWideWeb – WWW), веб-сайти (від англ. 
website – місце, майданчик в Інтернеті), веб-сервери (від англ. Web-servers, server – 
обслуговуючий) та багато інших систем передачі та обміну даними. Всесвітньо 
відомий англійський вчений Тім Джон Бернерс-Лі є не тільки винахідником WWW 
(спільно з  Робертом Кайо), але й створив у 1991р. перший у світі веб-сайт за 
адресою http://info.cern.ch. Першим блоґом (від англ. blog, від web log – інтернет-
журнал подій) вважається сторінка Тіма Бернерса-Лі, де він, починаючи з 1992 р., 
публікував новини. Блоґи описуються концепцією Wiki (ВІКІ, від гавайського 
«швидкий»), започаткованою Уордом Каннінгемом (1995 р.), за якою користувач 
може редагувати будь-яку сторінку або створювати нові сторінки на вікі-сайті, 
підтримувати зв’язки між різними сторінками, використовуючи звичайний веб-
браузер. Найбільший вікі-сайт – це Вікіпедія (Wikipedia). Пізніше слову “Wiki” був 
придуманий  бекронім “What I Know Is…” – «те, що я знаю, це …»). Нині окрім Wiki 
існує велика кількість інструментальних засобів розробки блоґів у вигляді вільно 
поширюваних програмних продуктів для створення сайтів, працюючи з якими не 
обов’язково мати глибокі знання у галузі web-розробки. Серед подібних засобів слід 
виділити систему управління контентом Wordpress, яка є одним із світових лідерів у 
цій галузі. Виникли інформаційні пошукові системи (Google, Bing, Яндекс, МЕТА 
та ін.), соціальні мережі (Facebook, Google Plus, LinkedIn, ВКонтакте, Одноклассники 
та ін.), мікроблоґінги (англ. micro-blogging), зокрема це Twitter, Jaiku, Twoо, Topface 
та ін., які дозволяють користувачам писати, читати, коментувати в режимі чата 
короткі повідомлення (чат, чаттер (англ. chatter – базікати) – засіб обміну 
повідомленнями по комп’ютерній  мережі в режимі реального часу). Відзначимо такі 
популярні сервіси в Інтернет, як електронна пошта (Gmail, i.ua, ukr.net, mail.ru та 
ін.) та Skype – безкоштовне програмне забезпечення, яке дозволяє реалізувати 
текстовий, голосовий і відеозв’язок між комп’ютерами через Інтернет.  
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Зазначимо, що вказані інновації унеможливлюються без всесвітньої павутини 
(від англ. Web) і веб-сервісів (англ. Web services) – програмних систем, що 
ідентифікуються уніфікованим ідентифікатором ресурсу URI (від англ. Uniform 
Resource Identifier), публічними інтерфейсами, прив’язки до яких визначені та описані 
мовою XML (від англ. eXtensible Markup Language – розширювана мова розмітки). 

Ці досягнення програмної інженерії в тій чи іншій мірі почали використовувати 
в сфері освіти, змінивши цілі та завдання навчання учнів і студентів, зробивши 
можливим електронне дистанційне навчання. У 2005-му році письменник, засновник 
та генеральний директор видавництва комп’ютерної літератури “O’ReillyMedia” Тим 
О’Рейлі опублікував знакову статтю: «Що таке Web 2.0» [7], яка знаменувала собою 
нову концепцію розвитку інтернет-технологій в постіндустріальну епоху. У цій статті 
був введений термін «Освіта 2.0», під яким розуміється сукупність принципів освіти, 
адекватних меті освіти у постіндустріальну епоху.  

Концепція Web 2.0 зародилася у 2005-му році на спільному мозковому штурмі 
видавництва “O'Reilly Media” і компанії Media Live International.  Інформаційна 
технологія “Web 2.0” з’явилася як феномен, який означав зміну інформаційної та 
освітньої парадигм. В концептуальному аспекті вказана зміна відбулася на основі 
таких наукових принципів:  

  Принцип прізюмінгу (від англ. presuming – припущення, передбачення); 
  Принцип тотальної кастомізації (від англ. customization – налаштування) – 

налаштування сервісів і контенту (інформаційного наповнення), створеного 
користувачами (UGC, від англ. user-generated content); 

  Принцип юзабіліті (від англ. usability – «можливість використання», 
«здатність бути використаним», «зручність використання», «корисність»); 

 Принцип добровільності створення контенту користувачами. 
Відповідно до концепції «Семи І» [3], зміна освітньої парадигми в галузі вищої 

освіти  пов’язана з такими чинниками: 
 швидким поширенням ідей, концепцій і програмних продуктів, пов’язаних з 

ІТН, серед освітньої спільноти; 
 індивідуалізацією процесу навчання в інтернет-середовищі; 
 модернізацією цілей, змісту, засобів, методів і форм організації навчання при 

переході до інтернет-середовища; 
 переходом від традиційної концепції процесу, яка пов’язана з удосконаленням 

змісту, методів, засобів і форм організації навчання у вищій школі, до 
концепції кінцевого результату, яка пов'язана з перенесенням акценту на 
розвиток фахової (професійної) компетентності та особистісних якостей 
майбутнього бакалавра чи магістра на основі сформованих фахових 
(професійних) знань, умінь і навичок; 

 переважна зміна «жорсткого» керування учінням (навчальною діяльністю 
студентів) на  «гнучке» (ситуаційне);  

 зміни функцій викладача вузу від «джерела знань», комунікатора навчальної 
інформації, керівника навчальним процесом до координатора, консультанта, 
помічника, співавтора самостійної чи колективної навчально-пізнавальної, 
навчально-практичної, експериментальної чи творчої діяльності студентів в 
інтернет-середовищі; 

 запровадження керованого процесу інтелектуалізації навчання (від лат. 
intellectus – розум, розуміння, пізнання) на основі інтелектуальної навчальної 
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системи (ІНС) та широкого використання на практиці методів розвиваючого 
навчання (евристичного, проблемного, дослідницького), що означає істотне 
розширення меж і основних процесів пам’яті студентів (запам’ятовування, 
збереження, відновлювання), а також формування і розвиток критеріїв 
креативності (швидкість, гнучкість, оригінальність, точність) як параметрів 
дивергентного мислення. 
У свою чергу, вже після виникнення Web 2.0  виникла назва “Web 1.0”, яка 

означала інструментальну частину первісного Інтернету, тобто сховища  
різнопланової інформації, поповнення та редагування якої було складним і 
трудомістким, недоступним для «звичайних» користувачів, тому виконувалося 
компетентними програмними агентами. Перше покоління мережевих сервісів або 
Web 1.0 було недосконале, незважаючи на використання гіпертексту (від англ. 
hypertext), тобто тексту, сформованого за допомогою мови розмітки HTML, яка 
потенційно містить у собі гіперпосилання. Проте структура перехресних 
гіперпосилань зі сторінки на сторінку і з сайту на сайт створювалася вручну і 
найчастіше тільки з метою навігації та пошукової оптимізації.  

Хоча Web 1.0 надавав засоби для спілкування, такі як ICQ, електронна пошта, 
чати, форуми, гостьові книги та ін., проте кожен сайт мав обмежену цільову 
аудиторію і його не можна вважати повноцінним сервісом, орієнтованим на кожного 
користувача, що дозволяло б працювати спільно і обмінюватися даними 
(інформацією). Він переважно був місцем, де відвідувачі шукали і використовували 
певну інформацію, яка зберігалася на веб-серверах комп’ютерних мереж. Вказана 
інформація була в певній мірі «об’єктивована» та розташована методом таксономії  
(класифікації) в каталоги, проте практика показала необхідність «суб’єктивації» 
інформації,  наближенні її до мережевого співтовариства – групи людей, що 
підтримують комунікацію та ведуть спільну діяльність за допомогою комп'ютерних 
мережевих засобів. Це реалізується в фолксономії (від англ. folksonomy, від folk – 
народний + taxonomy  – таксономія). Ключові слова для категоризації у фолксономії 
(розмовній мові) є теги, які можуть мати форму терміна, слова, імені, мітки, ярлика і 
т. ін. 

Зазначимо, що в комп’ютерних програмах тег виконує функцію дескриптора, 
тобто елемента мови розмітки гіпертексту HTML, наприклад, тег <body></body> 
визначає для браузера видиму частину («тіло») документа (текст, графіка і т. д.).  

 Окрім фолксономії, суттєвий внесок до розширення можливостей наближення 
інформації до кожного з членів мережевого співтовариства був зроблений завдяки 
застосуванню у сучасних засобах розробки веб-базованих систем спеціалізованих API 
– інтерфейсів прикладного програмування. Це означає, що сучасні засоби розробки 
веб-сайтів мають вбудований механізм керування поведінкою і встановлення певних 
якостей веб-додатку у вигляді користувацьких функцій і класів високого рівня 
абстракції.  

Отже, у парадигмі Web 1.0 сайт мав набагато менші функціональні можливості 
і фактично був відносно зручною для перегляду проекцією статичних даних, що 
зберігаються на веб-сервері.  

На відміну від вищесказаного, у парадигмі Web 2.0 сайт набуває якостей веб-
додатку, що використовує ресурси сервера, на якому він розміщений, забезпечуючи 
виконання функцій інтерфейсу між клієнтом (браузером користувача) і сервером. 
Якщо раніше браузер видавав користувачу за запитом статичну сторінку, що 
містилась на сервері, то тепер за запитом користувача сервер генерує сторінку, 
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відібравши потрібну інформацію зі своєї бази даних і подавши її у найбільш 
сприйнятній і зручній для користувача формі. 

Таким чином, павутина Web 1.0 не може бути повноцінним засобом здобуття 
освіти внаслідок нерозвинутої можливості цілеспрямованої й активної комунікації 
студентів з викладачем та між собою, що є визначальним для навчання як 
педагогічного процесу. Для цього потрібен педагогічно орієнтований мережевий 
сервіс Web 2.0 – віртуальний майданчик, що зв'язує учасників педагогічного процесу 
в мережеві спільноти за допомогою програмного забезпечення, комп'ютерів, 
об'єднаних в мережу (Інтернет) та в мережу документів (Всесвітню павутину).  

Зазначимо, що концепція ІКТ поєднує інформаційні технології та комунікацію, 
котра являє собою процес, завдячуючи якому люди повідомляють один одному зміст, 
використовуючи при цьому загальноприйнятий набір символів. Комунікація за 
деякими ознаками відрізняється від характеристик, які  притаманні природному 
спілкуванню людей [2]. 

 Сильні сторони Web 2.0 такі: доступність з будь-якої точки мережі, 
нетривіальні можливості роботи з даними, можливість пошуку інформації за 
допомогою інтерфейсів, призначених для користувачів.  

Перехід від дескриптивного (описового, якісного) рівня дослідження до 
прескриптивного (пояснювального, кількісного) рівня можливий в рамках онтології 
(гр. όντος– суще, те, що існує і λόγος – вчення, наука), тобто науки про сутність явищ, 
їх основи, а також про найзагальніші принципи буття, які з’ясовуються не тільки 
раціонально в процесі пізнавальної та практичної діяльності людини, взаємодії 
суб’єкта й об’єкта, а й на інтуїтивному рівні. Онтологічний аналіз дозволяє виявити 
суттєві відмінності сервіса Web 2.0 від сервіса Web 1.0 (див. табл. 1).  

Таблиця 1 

Інструментальні відмінності сервіса Web 2.0 від сервіса Web 1.0 

Можливості Web 1.0 Можливості Web 2.0 

Web 1.0 як первісний Інтернет Web 2.0 як платформа 
Програмне забезпечення (ПЗ) Сервіси 
Базові технології – HTML, JavaScript, FTP 
та ін. 

Базові технології – HTML5, CSS, PHP, 
Ajax, XML, RSS та ін. 

Пошукові системи І покоління Пошукові системи ІІ покоління 
Форма подання інформації – персональні 
веб-сторінки 

Форма подання інформації – блоґи 

Структура даних – стандартні веб-форми Структура даних – блоґінги  
Наявність персональних сайтів   Наявність персональних блоґів   
Статичний сайт (Web 1.0 переважно 
орієнтований на читання статичної 
інформації, яка наповнюється 
розробником) 

Динамічний сайт (динамічний контент, 
що генерується програмами та 
користувачами) 

Стандарти формату електронного обміну 
даними SWIFT, SMTP, EDI, VAN, AS-2 
та ін. 

Стандарти формату електронного обміну 
даними – XML, JSON, SOAP, WSDL та 
ін.  

Адресу має сторінка сайту та інші базові 
об’єкти – сайти-візитки, каталоги  

Адресу має мікроелемент контенту 

Меню навігації сайту для роботи з Інтерфейс для роботи з даними по всій 
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даними цього сайту мережі 

Джерело знань – онлайн-довідники та 
енциклопедії, розум автора контенту 

Переважні джерела знань – Wikipedia, 
колективний розум; основні ресурси – 
веб-додатки; контент формується, в 
основному, користувачами  

Для сприйняття контенту потрібне 
відвідування сайту, переходячи по 
посиланню чи закладці 

Для сприйняття контенту не потребується 
відвідування сайту, можливо читати веб-
стрічки в форматах RSS – Really Simple 
Syndication («дуже простого отримання 
інформації»), Atom тощо, які входять до 
стандарту XML  

Централізація; наявність ПЗ, яке 
створювалось для ПК 

ПЗ для Web 2.0 з відкритим вихідним 
кодом; ПЗ як дешевий масштабований 
сервіс, додаток; програми працюють на 
високому рівні – Web 2.0 не прив’язаний  
до платформи ПК (децентралізація); 
спрощені моделі розробок, призначених 
для користувача інтерфейсів  

Проста гіпертекстова розмітка (значна 
частина контенту де-факто є простим 
текстом; можливе використання фреймів; 
часто нехтують правилами HTML)  

Багата гіпертекстова розмітка; форма 
подання інформації текстових файлів на 
новій версії  мови – HTML5 

Спекуляція доменними іменами Пошукова оптимізація 

Поповнення баз даних в HTML та 
вилучення баз даних із HTML 

Веб-сервіси, що збагачуються за рахунок 
користувачів, які дотягуються будь-якої 
точки «довгого хвоста» за рахунок їх 
самообслуговування (велика кількість 
маленьких сайтів сумарно містить велику 
частину контенту); нетривіальні 
можливості роботи з даними  

Дані організовуються у формі таксономії 
(ієрархічна категоризація, ієрархія 
рубрик); засоби збереження даних – 
каталог, бібліотека, сховище; однобічні 
посилання 

Дані організовуються фолксономічно за 
допомогою тегів, які дозволяють 
сортувати контент за змістом і 
спрощувати пошук; засоби використання 
даних – API (від англ. Application 
Programming Interface), тобто інтерфейс 
прикладного програмування; автоматичні 
двобічні посилання 

Наповнення контентом здійснює 
розробник або власник сайту; публікація 
контенту авторами та сприйняття його 
користувачами 

Атомізація контенту користувачів, 
агрегація, синдикація; зняття та 
розмивання бар'єрів та обмежень (вільний 
доступ, універсальність, спрощення) 
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Відносна незалежність розробника 
контенту, як регламентуючої сторони 
(модератора) і користувача (читача)  

Розширені можливості для користувачів, 
ставлення до них як до співрозробників, 
радикальна довіра до них; читач як 
співавтор контенту; взаємодія та 
співавторство користувачів; 
використання мережі Інтернет та WWW 
для створення спільного контенту та як 
результат співпраці – соціалізація 
(створення колективного інтелекту) 

Детермінована поведінка користувачів 
мережі Інтернет 

Детермінована і (або) невизначена 
поведінка користувачів мережі Інтернет 

Вся цінність в ПЗ – хто володіє ПЗ, той і 
заробляє на цьому гроші 

Вся цінність в базах даних (базах  
інформації) – хто володіє базами даних 
(базами інформації)  та сервісами для 
роботи з ними, той заробляє на цьому 
гроші 

Інтернет цінний як джерело інформації 
Інтернет цінний не тільки як джерело 
інформації, а як інструмент комунікацій, 
який сприяє економії часу  

 
До основних вихідних положень ІКТ, базованих на Web 2.0, окрім розглянутих 

вище (добровільне створення, прізюмінг, тотальна кастомізація сервісів і контенту, 
юзабіліті) відносяться ще такі принципи:  

 Web 2.0 як платформа (Adobe Flash, JavaFX, Microsoft Silverlight) – розробка і 
впровадження веб-додатку RIA (від англ. Rich Internet Applications – насичений 
функціональністю інтернет-додаток, наприклад, он-лайн редактор), що 
забезпечує інтерактивність і зручність інтерфейсу та запускається локально у 
веб-браузері, або через програмний модуль –  плагін (від англ. plug-in), або в 
середовищі безпеки (“пісочниці”– засобу редагування вікі-тексту). 

 Можливість проектування на основі Web 2.0 різноманітних веб-технологій, 
призначених для створення веб-додатків, зокрема AJAX (інтерактивних 
інтерфейсів веб-додатків для користувачів), синдикації контенту в певному 
форматі, фолксономії (антитаксономії) і багато іншого. Зокрема, 
словосполучення “синдикація контенту” означає одночасне розповсюдження 
аудіо- і відеоінформації на різних сторінках або веб-сайтах, як правило, за 
допомогою технологій RSS або Atom. 

 Взаємодія користувачів (споживачів контента) з Інтернет-ресурсами 
створює нову якість – мережеву спільноту (від англ. network community) – 
групу людей, які мають загальні інтереси (навчальні, професійні, наукові тощо) 
та ведуть спільну діяльність за допомогою комп'ютерних мережевих засобів. 
Відображення й організація соціальних взаємовідносин здійснюється в 
соціальних мережах, суб’єкти яких (блоґери) та об’єкти (блоґи)  утворюють у 
глобальному масштабі динамічну всесвітню інформаційну оболонку – 
блоґосферу (від англ. blogosphere).  
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Враховуючи вище розглянуту сутність Web 2.0 як платформи, можна 
сформулювати систему вихідних положень, які визначають зміст, організаційні 
форми і методи навчального процесу в інтернет-середовищі. Більшість принципів 
навчання співпадають з класичними  [9], проте можна виділити особливі дидактичні 
принципи, які притаманні ІКТ Web 2.0. Розглянемо декілька дидактичних принципів 
ІТН, розроблених на основі ІКТ Web 2.0:  
1. Принцип синергетичного ефекту інтерактивності – якісна зміна 
результативності діалогового інтерфейсу при переході студента-користувача, який 
засвоює навчальну інформацію, від прикладних програм і статичних сайтів до веб-
сервісів і динамічних сайтів. 

Пояснення цього феномену криється в синергетиці (від англ. synergy – 
сумісна, узгоджена діяльність) – науці про системи, в яких відбувається кооперативна 
поведінка елементів.  

Розглянемо індивідуалізоване навчання в середовищі прикладних програм і 
статичних сайтів, тобто  учіння – діяльність студента по засвоєнню знань і способів 
дій. Ця навчальна діяльність здійснюється за змістом, послідовністю вивчення 
навчального матеріалу, за темпом і за когнітивним стилем. Результати навчання в 
режимі інтерактивності (від англ. іnteractive – діалог “людина – машина”) залежать 
як від якості інформації, отриманої через монітор ПК, так і від здібностей та 
активності студента.  

Перехід на середовище, яке включає сервіс Web 2.0, корінним чином змінює 
ситуацію: виникає сумісна, узгоджена, кооперативна діяльність користувачів 
(студентів, викладачів) динамічного сайту, при цьому платформа Web 2.0 виступає 
як посередник між користувачами в обміні їхнім досвідом, тобто на рівні їхнього 
персонального “живого” знання. Як показав американський психолог А. Скінпер в 
1971 р. [10], в своїй практичній діяльності людина спирається на дві категорії знань – 
1) знання, що отримані від викладача, більш досвідченого колеги або з книг 
(“холодні” знання) і 2) знання, що накопичені у власній практичній діяльності, на 
власному досвіді і на власних помилках  (“гарячі” знання).   

Для соціальних систем синергетичний ефект  проявляється в кооперації (від. 
англ. cooperation – cпівробітництво) – спільних, цілеспрямованих діях користувачів 
мережі Інтернет, які створюють разом нелінійну відкриту дисипативну систему, 
прогресивний розвиток якої обумовлений домінуванням позитивних зворотних 
зв’язків над негативними. Інформаційна взаємодія користувачів, обмін “гарячими” 
знаннями та креативними думками, а також “підживлення” всієї системи зовнішньою 
науковою інформацією спричиняє до процесів локальної впорядкованості та 
самоорганізації, до виникнення станів системи, які далекі від рівноваги, де починають 
діяти  біфуркаційні механізми, пов’язані з мінімізацією ентропії, виникненням нових 
структур та підсистем, здійсненням переходу системи до довготривалих і відносно 
стійких режимів (атракторів) [6].  

Синергетичний ефект підсилюється при роботі студента в експертній 
навчальній системі (ЕНС) за умови наявності інтелектуального (діалогового) 
інтерфейсу, який забезпечує двосторонню передачу інформації між студентом і 
прикладними програмами, обробляє і коригує інформацію, аналізує запити та генерує 
вихідні повідомлення, надає студенту “приязне середовище” для самостійної роботи 
(самонавчання) та пасивну й активну допомогу, адаптується до здібностей і 
когнітивно-розумової сфери студента, керує інтерактивним процесом засвоєння знань 
і вмінь. При цьому діалог повинен задовольняти ряду вимог, а саме педагогічності, 
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симетричності та завершеності. Керування учінням здійснюється інтелектуальним 
інтерфейсом ЕНС, який виконує ряд функцій, аналогічних посадовим функціям 
викладача (комунікаційна, інтерактивна, ітеративна, коригувальна, контролююча, 
адаптаційна тощо), окрім психологічних, духовних, моральних, естетичних і 
виховних функцій, притаманних людині  [1]. 

Таким чином, учіння на платформі Web 1.0 означає отримання студентом-
користувачем “холодних” знань від наявної бази знань серверів, тому й говорять, що 
такі ресурси Інтернет мають подобу “великих книг”, які можна лише читати, а не 
редагувати. У противагу цьому, учіння на платформі  Web 2.0 означає: 

 базування на суб’єктивному досвіді своїх колег в освітньому просторі; 
  кооперативну співпрацю “колективного розуму”;  
 трансформацію “холодних” об’єктивних знань в “гарячі” суб’єктивні, які є в 

значній мірі чуттєвими до процесу формування творчих ідей та вибору власної 
освітньої траєкторії; 

 генерацію нових знань;  
2. Принцип навчальної синдикації – задоволення освітніх потреб студента-
користувача при роботі в мережі незалежних один від одного веб-сервісів, 
інтегрованих один з одним наповненням контенту. 

Термін “синдикація” (англомовний аналог  – “mash-up”) – повне або часткове 
використання як джерела інформації інших сервісів Internet (наприклад, RSS-каналів), 
за рахунок чого студенту-користувачу надаються нові, додаткові функціональні 
можливості для праці. Сервіс, що використовує mash-up, може також ставати 
джерелом інформації для інших mash-up сервісів. 
3. Принцип соціалізації освітнього середовища – розширення технологічних 
можливостей для студентів-користувачів шляхом створення мережевих освітніх 
спільнот для реалізації навчального синергетичного ефекту. 

Соціалізація в навчальному процесі на платформі Web 2.0 – використання ІКТ, 
які дозволяють утворювати мережеву спільноту, що проявляється в можливості: 

 створення індивідуальних налаштувань сайту та особистої (персональної) зони 
для студента-користувача, щоб реалізувати його унікальність;  

 заохочення, підтримки і довіри “колективному розуму”; 
 реалізації ІКТ, які дозволяють спільноті саморегулюватися і ставлять  перед 

кожним студентом-користувачем додаткову мету перебування на сайті 
(елемент змагання, комп’ютерні дидактичні ігри, метод “мозкового штурму” 
тощо).  

Висновки. Всебічний аналіз сучасних ІКТ, базованих на  Web 2.0, дозволяє 
розробити нові ІТН, які суттєво підвищать ефективність, інтенсивність та 
результативність навчання студентів в кредитно-трансферній системі організації 
навчання [4]. По мірі вдосконалення програмно-інструментальних засобів Web 2.0 
буде спостерігатися подальший розвиток інформаційних технологій навчання. 
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Ретроспективный, онтологический и дидактический анализ  Web – технологий  

Статья посвящена анализу ретроспектив развития, инструментария, 
сущности и основным исходным положениям информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), основанных на Web 2.0. Освещены дидактические принципы 
технологий обучения, которые разрабатываются на основе Web 2.0. Показано, что 
указанные технологии обучения реализуют на практике синергетический эффект. 
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Retrospective, ontological and didactic analysis of Web - technologies 

This article analyzes the retrospective development tools, the spirit and the main 
assumptions of information and communication technology (ICT) based on Web 2.0. 
Covered didactic principles of learning technologies that are being developed on the basis 
of Web 2.0. It is shown that these learning technologies implemented in practice synergies. 
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РЕФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ВИМІРАХ РОЗВИВАЛЬНИХ 

ПОТЕНЦІАЛІВ ПСИХОПЕДАГОГІКИ АКАДЕМІКА І. А. ЗЯЗЮНА 
 
У статті розкриваються можливості реформування сучасної педагогічної 

освіти на основі розробленої академіком Іваном Зязюном нової науки – психологічної 
педагогіки.  

Актуалізується концептуальна система поглядів академіка на професійну 
підготовку майбутнього вчителя. Показуються шляхи і способи її застосування в 
цілях модернізації змісту, технологій і методик підготовки педагогічних кадрів. 

Ключові слова: психопедагогіка, Іван Зязюн, педагогічна освіта, формування 
особистості майбутнього педагога. 

Метою статті є розкриття можливостей модернізації професійної підготовки 
професійних педагогів на основі розробленої академіком І.А. Зязюном психологічної 
педагогіки (психопедагогіки). 

Реалізація цієї мети ще не була предметом педагогічних досліджень. Проте 
фундамент теоретичних наробок самого І.А. Зязюна – психологічна теорія і практика 
навчання Е. Стоунса [2]. 

Розвивальні потенціали психопедагогіки – це остання наукова любов академіка 
І. А. Зязюна, яка осяює всю велику скарбницю його філософської й науково-
педагогічної спадщини світлом модернізації системи української освіти на міцному 
психологічному підґрунті та в особистісно-розвивальному напрямку. Це саме Івану 
Андрійовичу належать вагомі результати зробленого методологічного аналізу 
загального і специфічного в предметах психологічної та педагогічної наук, які 
концентруються у формулах: 1) освіта, освітній процес є загальним і об’єктивним 
простором для педагогіки і психології; 2) «націленість на розвиток людини як 
загальний гуманістичний ідеал наук – це і є їх об’єднуюча філософсько-
антропологічна ідея [ 1, c. 14]. 

Психопедагогіці академік присвячує цілісну сукупність наукових праць. 
Особливе місце в ній посідає стаття «Педагогічна дія вчителя у вимірі 
психопедагогіки», в якій І. А. Зязюн насамперед розглядає проблему діалогу 
педагогіки і психології у ролі особливої наукової і прикладної задачі, «що має свою 
ексклюзивну історичну, методологічну і прагматичну логіку». При цьому він чітко 
вказує на три шляхи взаємного збагачення педагогічних ідей і психологічних теорій 
за результатами їх поєднання. Перший пов’язаний із необхідністю виявлення 
психологічних передумов, які досліджуються в якості значущих факторів 
педагогічного процесу. Другий знаходиться у площині використання досягнень 
психологічних наук (передусім педагогічної психології) у педагогічній практиці. 
Третій утверджує діалог наук у контексті експериментальної педагогіки (у цілях 
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вивчення освітнього простору як педагогіка, так і психологія мають можливості у 
взаємообміні методологічними підходами, методами і методиками).  

Ядром цієї статті слід вважати всебічно обґрунтовану настанову Івана 
Андрійовича на перегляд концептуальної системи поглядів на професійну підготовку 
майбутнього вчителя до виховної дії «Учитель, за його переконаннями, сьогодні 
повинен володіти новим педагогічним мисленням, ціннісною установкою якого має 
бути: перевага індивідуальності над єдино-мисленням, освітніх інтересів особистості 
– над стандартною навчальною програмою; саморозвитку, самоучіння – над 
уніфікованим засвоєнням, «передачою» знань. Виховання водночас є вимірною 
сутністю трьох аспектів: соціальне явище, педагогічний процес, організована дія. І 
якщо в основі педагогіки є ідея формування і розвитку людського в людині, чітко 
окреслюється три виховні аспекти, як три способи буття людини в культурі – спосіб 
життєвих, а отже виховних смислів, цільових характеристик, змісту і механізмів 
виховання» [Там само, с. 15-16]. Приділяючи кожному з цих аспектів спеціальну 
увагу, він актуалізує такі характеристики виховної дії, як предметність, соціальність і 
усвідомленість, спрямованість на відтворення у дитині соціальної культури.  

Як прихильник системного і цілісного підходів до аналізу будь-яких явищ і 
процесів І. А. Зязюн не міг не розглянути становлення психопедагогіки як науки в 
історичній ретроспективі. Розв’язанню цього завдання він присвячує спеціальну 
статтю, яка опублікована в листопаді 2013 року у «Рідній школі». Її назва – 
«Історичні витоки психологічної педагогіки». Проте зміст статті набагато переріс 
історіографічні межі і є історико-методологічним, бо в ньому віддзеркалюється 
власна методологічна позиція Івана Андрійовича на психологічну педагогіку як 
самостійну сферу знань і міждисциплінарну науку, фундаментом якої є «наукові 
принципи загальної, вікової, соціальної, педагогічної психології, психології 
особистості, теоретичної й практичної педагогіки». 

У цій праці вчений зі світовим ім’ям чітко формулює об’єкт науково-
практичного осмислення психологічної педагогіки. Ним є «психолого-педагогічна 
взаємодія двох домінантних суб’єктів педагогічної дії в освітній системі – учителя й 
учня», робить практичний висновок, вельми значущий для реформування 
педагогічної освіти: «Без психопедагогіки, знання її законів, правил, тенденцій 
розвитку та специфічної дидактики неможливо досягти високих стандартів якості 
учіння – виховання в сучасних освітніх закладах усіх рівнів» [3, c. 12]. 

За І. А. Зязюном, підготовка майбутнього вчителя – це створення умов для 
формування особистості майстра-педагога, майстерність якого передусім 
зумовлюється глибокими знаннями у сфері психологічних наук. Щоб ці знання стали 
самоцінними, внутрішньо прийнятими у ролі особистісно значущих, психологічні 
істини у ВНЗ не повинні передаватися викладачами у готовому вигляді, а добуватися 
студентами самостійно (кращий варіант – у практичній діяльності). У цьому аспекті, 
продовжуючи досліджувати витоки психологічної педагогіки у статті 
«Психопедагогіка московської психологічної школи» (науково-практичний журнал 
«Теорія і практика управління соціальними системами»). Вже в її анотації автор 
пише: «Педагог, вибудовуючи свою практичну дію на науковій основі, привчається 
пізнавати і перевіряти психологічні істини, а не приймати їх на віру в готовому 
вигляді [4].      

Ідеї І.А. Зязюна щодо широкого й активного використання психологічних знань 
для розв’язання педагогічних проблем є наріжним каменем реформування 
педагогічної освіти на особистісній основі. 
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В першу чергу це стосується розв’язання проблеми обґрунтування її змісту, 
джерелом якого ще з радянських часів традиційно вважається соціальний досвід. 
Проте досвід – це категорія минулого часу, а оновлення освіти вимагає 
концептуального бачення шляхів розширення її змісту як сьогодні, так і в 
майбутньому. Отже, з філософських позицій відповідних джерел повинно бути, як 
мінімум, три. При проектуванні змісту освіти, крім соціального досвіду, слід 
обов’язкового брати до уваги як потреби суспільства у культуротворенні, так і 
потреби особистості майбутнього педагога в загальному і професійному розвитку. 

Зрозуміло, що врахування останніх вимагає опертя на психологічну структуру 
особистості, а вона, за результатами останніх досліджень психологів, зокрема 
Рибалки Валентина Васильовича і Трофімова Юрія Леонідовича, є тривимірною. В 
аспекті розробки змісту педагогічної освіти на психопедагогічному особистісному 
підґрунті особливу увагу бажано звертати на діяльний вимір відповідної структури. 
Тобто слід зробити наголос на компонентах змісту освіти, які виконують функції 
забезпечення розвитку потребнісно-мотиваційної, когнітивної, емоційно-вольової та 
соціально-психологічної сфер особистості майбутнього вчителя, а також його 
професійної свідомості та самосвідомості в їх єдності. 

У цьому складнику своєї наукової спадщини Іван Андрійович неодноразово 
актуалізував у освітніх цілях психологічну теорію розвивального навчання 
(Л. Занков, В. Давидов, Д. Ельконін та ін.), його принципи. Отже, у дидактичному 
контексті оновлення професійно-педагогічної підготовки на черзі денній є її 
проектування і здійснення на фундаменті відповідної теорії, що зараз поки що в 
основному тільки декларується. Йдеться передусім про розробку і вибір типів 
навчання з найбільшими розвивальними потенціалами, в ієрархії яких модульно-
розвивальне займає чільне місце як альтернатива кредитно-модульному. 
Необґрунтоване застосування останнього у вищій школі показало його 
невідповідність вимозі щодо забезпечення діалектики змісту і форми, націленість 
переважно на формування у студентів професійних знань засобами засвоєння ними 
цінностей змістових модулів (при цьому має місце практика ігнорування 
евристичних, комунікативно-розвивальних, афективно-розвивальних та інших 
модулів, значущих для розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців, емоційно-
вольової, соціально-психологічної та інших сфер кожного з них як цілісної 
особистості. Були зафіксовані факти абсолютизації професійних знань, недооцінки 
значення для формування особистості професіонала фахових способів діяльності й 
інших елементів змісту освіти, обґрунтованих ще І. Лернером і М. Скаткіним. Це був 
крок назад, бо він зовсім не враховував існуючі наукові наробки  у сфері модульного 
навчання кращих вітчизняних та зарубіжних психологів і педагогів. У цьому плані 
психопедагогічна парадигма академіка І. А. Зязюна є животворною для відродження 
вітчизняних позицій в утвердженні модульної версії організації педагогічного 
процесу, бо вона націлює на реалізацію формули: «кредитно-модульному навчанню – 
ні! Модульно-розвивальному, як адекватному потребам особистості в загальному і 
професійно-культурному розвитку – так!» 

У світлі розвивальних потенціалів психологічної педагогіки модернізації 
підлягають і форми організації навчання як майбутніх учителів, так і учнів. Зокрема, 
основна форма організації навчання в загальноосвітній школі – урок. Сутність такої, 
особистісно-розвивальної, модернізації й повинні засвоїти майбутні педагоги на 
студентській лаві. Вона зводиться до максимально можливої психологізації проекту 
уроку. Остання передбачає не тільки врахування добре відомих психологічних вимог 
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до нього (вікових та індивідуально-типологічних особливостей учнів, формування у 
них мотивів засвоєння теми заняття тощо), а зміщення акценту в цілях уроку на 
особистісно-розвивальні загалом і підпорядкування ним його змісту, методів, засобів, 
форм організації навчальної роботи. Насамперед від учителя вимагається здійснення 
першочергового творчого акту – побудови такої системи цілей уроку, в якій 
таксономія розвивальних цілей грає провідну роль і є фактично регулятивом для 
проектування дидактичних і виховних цілей. Тільки в такому аксеологічному полі й 
можливе якісне засвоєння принципів розвивального навчання, стимулювання 
розвитку,зокрема, пізнавальних процесів учнів у ході формування в них знань і 
способів діяльності (останні не є самоціллю), потребнісно-мотиваційної, емоційно-
вольової й комунікативної сфер особистості кожного з них. 

Під кутом потреби в психологізації чекають на удосконалення численні 
класифікації методів навчання. Так, в актуальній для свого часу, але поширеній і 
сьогодні класифікації Ю.К. Бабанського відсутня спеціальна група методів 
формування мотивів навчання (формування тільки інтересу до нього не забезпечує 
мотивацію учнів до навчання як системи). Майже у всіх відповідних класифікаціях 
особистість учня присутня тільки опосередковано. Виняток становить тільки 
класифікація І. Лернера і М. Скаткіна, в якій методи розподіляються на групи за 
ступенем самостійності мислення учня. Добре, що цей критерій носить особистісний 
характер. Проте, крім мислення, є і інші пізнавальні процеси. Є загалом об’єктивні 
потреби учня в розвитку, крім когнітивної, й інших сфер його особистості. 

Ще гострішою ця проблема виглядає і в дидактиці вищої школи, в якій діалог з 
психологією є ще скромнішим. 

Великі можливості в формуванні особистості педагога в навчальному закладі 
мають й психологізовані форми організації його навчальної роботи. Це насамперед 
робота в малих групах та індивідуальна робота. Підґрунтя їх ефективності – 
результати психодіагностики рівнів актуального загального і професійного розвитку 
студентів, зон їх найближчого розвитку, яку здійснюють й беруть до уваги в своїй 
педагогічній діяльності викладачі. Однак якості виконання цієї діагностико-
прогностичної функції, більшість викладачів треба ще навчити. І це одне з ключових 
завдань системи їх післядипломної освіти. В системі ж вищої педагогічної освіти 
психодіагностика повинна стати однією з провідних дисциплін тих предметів, що 
забезпечують педагогічну майстерність і педагогічну культуру. 

Корінним чином у руслі психопедагогічних положень академіка І.А. Зязюна 
про виховну дію повинна змінитися і підготовка майбутніх педагогів до її здійснення. 
Вкажемо тільки такі провідні напрями реформування відповідної підготовки, як: 
оновлення структури національного виховання в аспекті передбачення опертя 
виховної взаємодії на її психологічний механізм – єдність свідомості та 
самосвідомості та особистості; забезпечення самоцінності знань студентів про 
психологічний фундамент і цільові орієнтири функціонування всіх компонентів 
системи змісту виховання під впливом стрижневого–духовно-морального; фомування 
у майбутніх учителів готовності до наповнення родинного виховання (йдеться про 
підготовку до психолого-педагогічної просвіти батьків учнів), що вимагає врахування 
батьками базових, похідних від базових і найвищих потреб особистості дитини; 
забезпечення самоцінності знань майбутніх педагогів про систему необхідних умов і 
предметів переживань особистості вихованця, значущих для пробудження у нього 
громадянських, моральних, патріотичних та інших почуттів; сприяння процесу 
усвідомлення студентами необхідності зміщення акцентів у трудовому, валео-
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екологічному та естетичному вихованні на розкриття і реалізацію їх розвивальних 
потенціалів; створення умов для опанування майбутніх педагогами особистісно 
орієнтованими  методами і засобами виховання, нові класифікації яких також повинні 
будуватися на міцному психологічному підґрунті (добре, що таке підґрунтя в Україні 
вже створене, передусім зусиллями Івана Дмитровича Беха). 

Загалом сенс модернізації процесу формування особистості майбутнього 
педагога у начальних закладах країни з психопедагогічних позицій академіка 
І.А. Зязюна зводиться до необхідності опертя на таку психологічно структуру його 
свідомості, в якій передує не раціональний (розуміння), а емоційний компонент (на 
цьому особливо наполягає й І.Д. Бех). Отже, стратегічним завданням реформування 
педагогічної освіти є всебічне забезпечення спочатку емоційного переживання, а вже 
потім осмислення студентами цінностей професійно-педагогічної культури, 
стимулювання розвитку їх  професійної самосвідомості. Ідеї провідної ролі емоцій і 
почуттів у педагогічному процесі, краси педагогічної дії, зокрема, емоційного 
переживання особистістю майбутнього вчителя складників змісту професійної освіти 
в процесі формування у нього педагогічної майстерності червоною ниткою проходить 
крізь усю наукову скарбницю академіка І.А. Зязюна. І нам треба зробити все, щоб їх 
реалізувати. 

Саме так він продовжує і продовжить своє духовне життя, який би рік не 
віддзеркалювався на календарі. 
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Реформирование педагогического образования в измерениях развивающих 
потенциалов академика И.А. Зязюна 

В статье раскрываются возможности реформирования современного 
педагогического образования на основе разработанной академиком Иваном Зязюном 
новой науки – психологической педагогики. 
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Актуализируется концептуальная система взглядов академика на 
профессиональную подготовку будущего учителя. Показываются пути и способы ее 
применения в целях модернизации содержания, технологий и методик подготовки 
педагогических кадров. 

Ключевые слова: психопедагогика, Иван Зязюн, педагогическое образование, 
формирование личности будущего педагога. 
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The article discloses the possibilities of reformation of the modern pedagogical 
education based on psychological pedagogy – a new scions branch developed by the 
academician Ivan Zyazyun. 

It actualizes the conceptual system of the academician’s views of the professional 
training of the future teachers. 

It describes ways and means of its application with view of modernization of the 
content, technologies and methodology of training pedagogical staff. 
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МІЖЕТНІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМОДІЇ 

ІНДИВІДІВ 
 

У статті розглядається міжетнічна толерантність як соціально-
психологічна характеристика яка впливає на процес взаємодії індивідів. На основі 
соціологічного і психологічного підходів здійснюється аналіз загальних понять: 
толерантність, інтолерантість, міжетнічна толерантність. Дані підходи 
визначають вищеназвані поняття доповнюючи один одного. На основі тріадної 
структури вивчення основних психологічних явищ визначаються критерії та 
показники міжетнічної толерантності, які мають практичне значення у процесі 
виховання толерантності як інтегративної моральної якості індивіда. 

Ключові слова: толерантність, інтолерантність, міжетнічна 
толерантність, міжетнічна взаємодія. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. В даний час однієї з найважливіших 
проблем виховання є формування особистості нової людини, носія гуманістичних, 
толерантних ідей у системі міжетнічних відносин. Значна роль у рішенні цієї 
проблеми належить системі освіти як найважливішому інститутові соціалізації 
особистості. Умови проживання великого числа етносів на обмеженій території 
приводить до росту міжетнічної напруженості. За переписом населення незалежної 

                                                
© Кушнір Ю.В., 2015 



ISSN 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». № 1 (16), 2015.0     
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія        

125 

України у 2001 році зафіксовані представники понад 130 етносів [5, с.18]. Особливо 
великий вплив етнічна ситуація має на процес соціалізації підростаючого покоління, 
оскільки від того, які установки на процес спілкування особистості зі світом, 
оточуючими людьми будуть закладені у свідомості молоді, залежить майбутнє.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Вивчення  питань етнічної 
толерантності як проблеми психології та соціології  стало актуальним у світовій науці 
ще у першій половині ХХ століття. Однією з найбільш ранніх досліджень причини 
етнічною толерантністю (інтолерантністю) було проведено американськими вченими 
Б. Бетелгейма та М. Яновича [10] ще у 1949 році. З того часу цієї проблемі постійно 
приділяється чи мало уваги. На пострадянському просторі ці питання набули 
особливої актуальності ще наприкінці 80-х років.  

Сьогодні проблемі міжетнічних відносин приділяється увага в соціальних, 
філософських, психологічних, історичних, етнографічних, педагогічних працях, в 
яких аналізуються як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори і передумови міжетнічних 
відносин, системи патріотичного та інтернаціонального виховання, виховання 
культури міжетнічних стосунків (О. Ануфрієв, М. Вівчарик, В. Евтух, І. Кресіна, 
І. Курас, В. Наумко, М. Обушний, І. Онищенко, М. Панчук, М. Пірен, О. Пономарьов, 
Ю. Римаренко, Т. Рудницька, В. Скуратівський, П. Толочко, Л. Шкляр, М. Шульга, 
Г. Філіпчук та ін.).  

Методологічні основи вивчення міжетнічної толерантності та міжетнічних 
відносин особистості представлені в концепції Л. С. Виготського, у працях 
О. Н. Леонтьєва, О. Р. Лурії, розробляються в дослідженнях О. Г. Асмолова. Велике 
значення для дослідження етносів і міжетнічних відносин мають теоретико-
методологічні основи вивчення великих соціальних груп (Г. Г. Дилигенський, Б. Ф. 
Ломов, Б. Д. Паригін, О. К. Уледов і ін.). Були опубліковані роботи теоретичної 
спрямованості, що намітили шляхи дослідження складених елементів націй і етносів, 
що розглядають питання структури і природи цього явища, його впливу на розвиток 
етнічних і політичних процесів у суспільстві (С. А. Арутюнов, С. М. Арутюнян, 
Ю. В. Бромлей, А. Х. Гаджиїв, Л. М. Дробіжева, В. І. Козлов, С. І. Корольов, Б. Ф. 
Поршнєв і ін.). Однак слід зазначити, що для ряду досліджень минулих років було 
характерне прагнення до затушовування протиріч і труднощів у міжетнічних 
відносинах.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. За останні роки 
наука помітно просунулася вперед у вивченні соціально-психологічних та 
педагогічних особливостей міжетнічної взаємодії [11]. У той же час проблема впливу 
психолого-педагогічних факторів на динаміку міжетнічних відносин, на формування 
міжетнічної толерантності, оптимізації міжетнічних взаємин у системі освіти усе ще 
залишається мало вивченої. Тому у зв'язку з активізацією процесів національного 
відродження потрібні психолого-педагогічні розробки, націлені на оптимізацію ролі 
закладів освіти у процесі підготовки особистості до життя у сучасному 
полікультурному суспільстві.  

Формулювання цілей статті. Метою даної роботи є розгляд поняття 
міжетнічна толерантність, її критерії та показники, які виступають характеристикою 
індивіда у процесі взаємодії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні толерантність стала 
однієї з моральних основ світового співтовариства. Тільки на основі принципів 
толерантності може вижити людство в сучасному світі [7, с. 176-177]. Толерантність 
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являє собою лише одну з граней складної проблеми становлення відкритого 
суспільства.  

Толерантність виступає як психологічна або соціально-психологічна 
характеристика взаємодіючих індивідів і соціальних груп, що виявляється в їхній 
взаємодії з іншими індивідами або соціальними групами [9, с. 43-44]. Категорією, 
протилежної по своєму соціальному змісту толерантності є інтолерантність.  

Поняття інтолерантність усе більш розглядається як серйозна погроза. І дається 
пояснення однієї з причин: «Інтолерантність виникає з переконаності людини або 
соціокультурної групи в тім, що їхня система вірувань або спосіб життя є вищим», а 
звідси й упередженість до «інших», образи, дискримінація, переслідування, 
залякування, сегрегація і – як крайність – насильство [6, с. 16]. Але толерантність та 
інтолерантність – це важливі характеристики, які впливають на якість взаємодії 
індивідів. 

У ряді наукових підходів поняття толерантності співвідноситься з установкою. 
На думку психологів Г. У. Солдатової, Л. А. Шайгерової, толерантна особистість – це 
«людина, яка добре знає себе і визнає інших. Прояв співчуття, жалю – найважливіша 
цінність толерантного суспільства і риса толерантної людини» [9]. Тобто, 
психологічне розуміння толерантності стосується в основному її індивідуальних 
проявів, як особистісної властивості.  

Деякі науковці під толерантністю розуміють відмовлення від ксенофобії, від 
підозрілості, недовіри до інших націй і культур, нарешті, позитивне відношення до 
плюралізму сучасного світу [7, с. 112-113]. 

Соціологічне дослідження толерантності виявляє взаємозв'язок цього феномена 
з умовами ситуації і суб'єктивними факторами, а також його атрибутивну 
приналежність усім компонентам системи соціальної дії, що включає такі підсистеми, 
як особистість, ситуація дії, самі акти соціальної дії і взаємодії. Розуміння 
толерантності в контексті теорії соціальної дії спирається на представлення про те, 
що ця властивість належить всім елементам його структури: потребам, інтересам, 
знаходить своє втілення в ідеях, мотивах і цілях [8, с. 135]. Найбільш явними 
характеристиками особистості, у яких виявляється толерантність, можна вважати 
ідентичність і стереотипи.  

Ключовим моментом у соціологічній інтерпретації толерантності виступає 
прийняття або навпаки неприйняття (інтолерантість) партнерами по соціальній 
взаємодії один одного як особистостей з індивідуальними, але соціально значимими 
комплексами соціально-психологічних властивостей. 

Варто підкреслити, що й у міжетнічних відносинах інтолерантність так само 
можлива, правомірна, і очікувана, як і толерантність. Безумовно, при цьому мова йде 
про цивілізовані, ненасильницькі, неагресивні форми і способи прояву і демонстрації 
інтолерантності (незгоди, нетерпимості, неприйняття), як, утім, стриманості й у 
проявах толерантності, що не перетворюється в рабське преклоніння і 
підпорядкування [4, с. 168]. Отже, толерантність – моральний імператив, норматив, 
можна сказати, соціальний і моральний код, один зі стрижнів культури сучасного 
людства.  

Таким чином, соціологічний і психологічний підходи доповнюють один 
одного, виконуючи різні інструментальні функції на різних рівнях соціальної 
організації суспільства. 

Міжетнічна толерантність виявляється у вчинках, але формується в сфері 
свідомості і, звичайно, тісно зв'язана з етнічною ідентичністю. Якщо розглядати 
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ситуації з особистісних позицій, то для людини має значення, з якою групою він себе 
в даній конкретній ситуації більше ототожнює, як він для себе визначає цю ситуацію.  

Педагогічне переломлення проблеми суспільного плюралізму актуалізує 
необхідність обліку в навчально-виховному процесі різного менталітету учнів, тобто 
індивідуального складу розуму, мислення, що обумовлено їх культурною, 
соціальною, етнічною приналежністю. Декларування гуманізму і толерантності в 
педагогічній діяльності ще не означає впровадження цих принципів у щоденну 
практику взаємодії суб'єктів освітнього процесу.  

Розвиток полікультурного утворення обумовлено самою суттю процесів 
демократизації і гуманізації українського суспільства [2]. Міжетнічна толерантність 
розглядається як етнічна позиція особистості, що виражається в сукупності відносин 
особистості до представників різних етнічних культур, у тому числі і до 
представників свого етносу, і яка представляє сукупність наступних стійких відносин 
особистості: прийняття і повага людей власної етнічної групи, прийняття і повага 
людей інших етнічних груп, знижена значимість національно-культурних розходжень 
людей.  

Слід відмітити що толерантність - тільки один з елементів у системі етичних 
цінностей. Сучасними вченими проводяться дослідження та вивчення питання 
міжетнічної толерантності, сприйняття інших. Висновки цих досліджень указують на 
відносно позитивний стан розвитку сприйняття учнями старших класів представників 
інших етнічних спільнот [3]. Для опису міжетнічної толерантності як характеристики 
взаємодії використовується тріада компонентів [1]: когнітивний, емоційний, 
поведінковий. Класична схема була використана для розробки авторської моделі 
міжетнічної толерантності у процесі взаємодії яка представлена у таблиці. 

Таблиця 1  
Критерії міжетнічної толерантності  

К
ри

те
рі

ї Потребнісно-
мотиваційний 

критерій 

Когнітивний 
критерій 

Емоційно - 
вольовий критерій 

Поведінковий 
критерій 

П
ок

аз
ни

ки
 

1. Позитивні 
особистісні і 
соціальні 
установки. 
 
2. Позитивні 
комунікативні 
установки. 

1.Знання способів 
розуміння і 
прийняття себе 
(інтраперсональні). 
 
2. Знання способів 
розуміння і 
прийняття іншого 
(інтерперсональні). 

1. Стійкість 
емоційних 
реакцій. 
 
2. Емпатія. 
 
3. Вольове 
регулювання 
стану. 

1. Володіння 
технікою 
толерантної 
взаємодії. 
 
2. Володіння 
технікою 
конструктивного 
поводження в 
критичних 
ситуаціях. 

Даний напрямок аналізу дозволяє зробити висновок про те, що рівень 
міжетнічної толерантності можливо буде залежати від комунікативних здібностей 
учасників процесу взаємодії, від розвитку емоційно-вольової сфери та потребами у 
міжетнічної взаємодії. Перш за все, міжетнічна толерантність має бути як прийняття 
інших такими, які вони є, і готовність взаємодіяти з ними. 

Аналіз соціологічних, психологічних, педагогічних наукових джерел з 
проблеми толерантності дозволяють стверджувати, що толерантність визначається 
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сформованими в особистості установками, звичками, світобаченням, оскільки 
толерантність є складним інтегративним особистісно-моральним новоутворенням, яке 
підлягає цілеспрямованому вихованню у навчально-виховному процесі й 
самовихованню. 

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Виховання толерантності – загальна справа багатьох державних 
і суспільних інститутів, але коли його об'єктами виступають діти, молодь головне 
навантаження і відповідальність у роботі з ними лягає саме на освітнє середовище, на 
педагогів - учителів, вихователів, психологів. Аналіз результатів дослідження 
міжетнічної толерантності дозволяє зробити висновок про те, що міжетнічна 
толерантність, значною мірою, визначається станом міжетнічної взаємодії даного 
суспільства, етнокультурної рівноваги, наявністю або відсутністю розвинутих 
індивідуально-психологічних особливостей індивіда. Тому, в педагогічній практиці 
необхідно звернути увагу на виховання тих якостей індивіда, які мають відношення 
до коректної та адекватної взаємодії учасників процесу спілкування. Стосовно 
подальших перспективних розробок в даному напрямку необхідно вказати те, що 
існує проблема ранньої діагностики і прогнозування негативних варіантів розвитку 
міжетнічних відносин у дитячому середовищі, а також відсутність психолого-
педагогічного супроводу ситуацій міжетнічної взаємодії в закладах освіти. 
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Ю. В. Кушнир 
Донецкий национальный университет (г. Винница) 
Межэтническая толерантность как характеристика взаимодействия индивидов 

В данной статье рассматривается межэтническая толерантность как 
социально-психологическая характеристика, оказывающая влияние на процесс 
взаимодействия индивидов. В рамках социологического и психологического подходов 
проводится сравнительный анализ свойств межэтнической толерантности и 
интолерантности. На основании триадной структуры определены критерии и 
показатели межэтнической толерантности, которые имеют практическое 
значение в процессе воспитания. 

Ключевые слова: толерантность, интолерантность, межэтническая 
толерантность, межэтническое взаимодействие. 

 
Y. Kushnir  
Donetsk National University 
Inter-ethnic Tolerance as a Feature of the Interaction of Individuals 

The article considers the problem of inter-ethnic relations as social and 
psychological features which affect the interaction of individuals. On the basis of 
sociological and psychological approaches the author gives the comparative analysis of the 
properties of inter-ethnic tolerance and intolerance. These approaches define the above 
concepts and complement each other. The article defines criteria and indicators of inter-
ethnic tolerance, which are of great importance for the process of upbringing.  

Keywords: tolerance, intolerance, inter-ethnic tolerance, inter-ethnic interaction. 
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Маріупольський державний університет 
 

 CАМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ: СУЧАСНИЙ ДИСКУРС 
 

У статті показана самостійна робота студентів, позааудиторна самостійна 
робота студентів, розкриті види самостійної роботи. Визначена мета самостійної 
роботи. Самостійна робота є основним резервом підвищення ефективності 
навчання, оскільки під час самостійної роботи стимулюється пізнавальна 
активність студентів. 

Ключові слова: самостійна робота студентів, самостійність, 
позааудиторна самостійна робота студентів, види самостійної роботи. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими чи практичними завданнями. Поступова інтеграція вітчизняної 
системи освіти до європейської та світової потребує  нових підходів у підготовці 
кваліфікованих фахівців, що базуватиметься на збільшенні організаційного, 
дидактичного та методичного ресурсу самостійної роботи. Процес реформування та 
розвитку системи вищої професійної освіти на сучасному етапі характеризується 
посиленням акцентів на підвищенні ролі самостійної роботи суб'єктів навчального 
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процесу, що підтверджується основоположними засадами та вимогами Болонського 
процесу. 

Самостійна робота студентів є однією з форм оволодіння навчальним 
матеріалом поза межами обов'язкових навчальних занять. Її спрямовано на 
закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, їх 
поглиблення, набуття і удосконалення практичних навичок та умінь щодо відповідної 
спеціальності. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, 
регламентується навчальним планом (робочим навчальним планом) і, згідно із 
положенням Закону України «Про вищу освіту», повинен становити не менше 1/3 та 
не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення 
конкретної навчальної дисципліни [3]. 

Правильно організована систематична самостійна робота, що стала звичною, є 
необхідною умовою успішного навчання. Студенту-першокурснику, який ще не має 
досвіду навчання у ВНЗ, не відразу вдається знайти такі форми організації розумової 
праці, що забезпечили б найбільшу ефективність і високу якість самостійної роботи. 
Зрозуміло, що в кожного учня за період шкільного навчання складаються певні 
звички, навички, прийоми роботи з підручником. Однак, по-перше, вони не завжди 
досконалі, а по-друге, недостатні для застосування у вищій школі, де потрібна 
поглиблена робота над дуже великим і складним навчальним матеріалом [2, с. 19]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання проблеми і на які спирається автор. Проблема організації самостійної 
роботи студентів посіла провідне місце у дослідженнях багатьох педагогів 
(А. Алексюка, А. Бобко, Я. Бойко, Н. Бойчука, В. Беспалька, А. Вербицького, 
Л. Журавської, С. Зинов’єва, О. Кіросір, В. Ляпунової, О. Морозова, Т. Пащенка, 
П. Підкасистого, П. Стародуба, Т. Ткаченко, М. Чередова, З. Шпирки та інших).  

Деякі дослідники вважають самостійною тільки творчу роботу студента, в 
основі якої лежать його самостійність, потреба й уміння самостійно мислити, 
здатність орієнтуватися в новій ситуації, самому бачити питання, завдання і 
знаходити підхід до їх вирішення. Таке розуміння наближує самостійну роботу до 
творчої і, на думку деяких дослідників, звужує це поняття. До самостійної роботи 
вони зараховують і виконавську діяльність студента, що охоплює не лише домашню 
самопідготовку з розширення і закріплення знань, а й усю сукупність його занять, у 
тому числі вміння слухати лекцію, писати конспект тощо. У такому разі будь-яка 
діяльність студента, за якої відбувається засвоєння знань і вмінь, є самостійною 
роботою [2, с. 19]. 

Формування цілей статті (постановка завдання). Мета статті – показати 
самостійну роботу студентів у сучасному контексті освітнього простору,  
позааудиторну самостійну роботу, розкрити види  та принципи самостійної роботи 
студентів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Самостійність – одна з рис 
характеру особистості, яка знаходить своє вираження в системі мислення, різних 
видах діяльності (трудовій, громадській, пізнавальній) та вчинках і виступає як умова 
формування активної життєвої позиції. Активність особистості в усіх видах 
діяльності значною мірою залежить від рівня самостійності. Пізнавальна 
самостійність – це така якість особистості, в основі якої знаходиться готовність 
(здатність і прагнення ) своїми силами здійснювати цілеспрямовану навчальну і 
науково-пошукову самостійну діяльність. 
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У методичній літературі можна зустріти різні визначення самостійної роботи 
студентів, зміст яких ґрунтується на спробі авторів поєднати її  з ознаками певних 
традиційних категорій дидактики. Це утруднює осмислення змісту і форм 
застосування її в навчальному процесі. Так С. Зинов’єв визначає самостійну роботу як 
частину навчальної роботи, що повинна бути обов’язково виконана, як своєрідний 
мінімум, що гарантує здобуття знань, практичних умінь і навичок. М. Чередов 
розглядає її як форму організації навчального процесу. Визначні дидакти А. Алексюк, 
П. Підкасистий індивідуальну роботу розглядають як засіб формування самостійностi 
[4, с. 39-40], самостійну роботу як «засіб організації та виконання учнями визначеної 
пізнавальної діяльності». Такий підхід дає можливість поділити самостійну роботу 
студентів на аудиторну і позааудиторну. Успішне проведення самостійної роботи 
залежить від багатьох чинників. Одним із найбільш суттєвих є сумлінна підготовка 
студента. Студент, не підготовлений до самостійного здобуття знань, не зможе 
розвинути в собі ці якості, працюючи вчителем у школі. 

Самостійна навчально-пізнавальна робота студентів – різноманітні види 
індивідуальної і колективної діяльності студентів, які вони здійснюють на навчальних 
заняттях або в позааудиторний час за завданнями викладача, під керівництвом, але 
без його безпосередньої участі. 

Вона є завершальним етапом розв’язання навчально-пізнавальних завдань, які 
розглядалися на лекціях, семінарах, практичних і лабораторних заняттях. Адже 
знання можна вважати надбанням студента тільки за умови, що він приклав для їх 
здобуття свої розумові та практичні зусилля. 

Самостійна робота студента (СРС) – це самостійна діяльність – учіння 
студента, яку науково-педагогічний працівник планує разом зі студентом, але виконує 
її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем науково-
педагогічного працівника без його прямої участі [6, с. 249]. 

Самостійна робота студента є різнобічним, поліфункціональним явищем і має 
не тільки навчальне, але й особистісне й суспільне значення. Успішність самостійної 
роботи студентів визначає перш за все підготовленість їх до такої навчальної 
діяльності. За своєю суттю самостійна робота передбачає максимальну активність 
студентів у різних аспектах: організації розумової праці, пошуку гармонії, прагненні 
зробити знання переконливими [7, с. 103-104].  

Залежно від місця і часу проведення самостійної роботи студентів, характеру 
керування викладача і способу контролю за результатами розрізняють такі її види: 
самостійна робота під час основних аудиторних занять (лекцій, семінарів, 
лабораторних робіт); самостійна робота під контролем викладача у формі планових 
консультацій, творчих контактів, заліків та іспитів; позааудиторна самостійна робота 
під час виконання студентом домашніх завдань навчального і творчого характеру. 
Звичайно, самостійність цих видів робіт досить умовна, і в реальному освітньому 
процесі вони перетинаються один з одним [2, с. 20]. 

У результаті організації самостійної роботи має бути створена система як 
організаційно складне ціле, основними елементами якого є: студент – суб’єкт 
діяльності; предмет діяльності студента; процес як сукупність дій студента над 
предметом; продукт як наслідок перетворення предмета; умови (зовнішні ) дій 
студента над предметом;  мета як проект продукту результату діяльності; мотив як 
внутрішня умова діяльності;  засоби студента, його вихідний досвід, знання, вміння і 
навички, необхідні для дій над предметами; результат – сформовані вміння, набуті 
знання, накопичені вміння, розвинуті риси особистості студента [9, с. 109]. 
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Метою самостійної роботи студентів є формування самостійності як риси 
особистості, суть якої полягає у здатності систематизувати, планувати, контролювати 
й реалізовувати свою діяльність без допомоги й контролю з боку викладача. 
Завданнями самостійної роботи можуть бути засвоєння певних умінь, навичок, 
закріплення й систематизація набутих знань, їх застосування для розв’язання 
практичних завдань та виконання творчих робіт. Головними вимогами контролю 
самостійної роботи студентів виступає систематичність і масовість досягнень 
навчання студентів [1, с. 18]. 

Л. Журавська визначає наступні цілі самостійної роботи студентів: виховні – 
прищеплення самостійності як риси особистості й стереотипу пізнання, тобто потреби 
до поповнення та оновлення своїх знань; навчальні – набуття вмінь і практичних 
навичок техніки самостійної роботи, уміння приймати рішення, формувати конкретні 
завдання залежно від загального напряму діяльності, уміння визначати методи й 
засоби розв’язання проблем; освітні – здобування студентами загальноосвітніх 
професійних умінь, знань та навичок. Конкретизуючи цілі  самостійної роботи, 
визначимо завдання самостійної роботи студентів: розвивати у студентів навички 
самоуправління; навчити студентів самостійно працювати над літературою; 
забезпечувати засвоєння студентами теоретичного матеріалу; забезпечувати 
оволодіння студентами практичними навичками; творчо сприймати навчальний 
матеріал і його осмислювати; набути навички щоденної самостійної роботи в 
одержанні та узагальненні знань [7, с. 106].  

В основі самостійної роботи студентів – принципи системності, науковості, 
свідомого та активного навчання. Принцип системності відіграє провідну роль, він 
орієнтує студентів на глибоке розуміння й усвідомлення змісту навчального 
матеріалу, вільне володіння набутими знаннями та навичками. Отже, за певних умов 
самостійна робота, яка згідно з Болонським процесом має питому вагу у підготовці 
фахівця, виконує низку важливих функцій:  

– пізнавальну, що передбачає засвоєння знань із дисципліни; 
– контролю, яка визначає здатність студентів знаходити помилки і коригувати 

свою діяльність;  
– виховну, що формує самостійність як рису характеру [8, с. 90]. 
Cамостійна робота зумовлює перехід студентів від позицій об’єкта керування 

до позиції суб’єкта керування самостійною діяльністю, де «особистість – суб’єкт 
власного розвитку, яка постійно знаходиться у пошуку й побудові тих видів 
діяльнісного ставлення до світу, у якому можуть найповніше виявлятися і 
розвиватися потенції конкретного індивіда» [7, с. 5]. 

Існує досить поширена думка, що самостійне навчання порівняно з 
аудиторними заняттями менш ефективне. Вона ґрунтується на тому, що вчитись 
самостійно важко, адже нема викладача, який би пояснював складні для засвоєння 
завдання, подавав обов’язкові знання в готовому вигляді. Проте в психологічній науці 
є дані про те, що людина запам’ятовує 10% з того, що вона чує, 50% з того, що вона 
бачить та 90% з того, що робить сама. Отже самостійна робота студента є найбільш 
ефективною [5, с. 27]. 

Як би добре студент не засвоював знання за конспектом лекцій та за 
допомогою підручника, як би не занурювався у них, готовлячись до практичних та 
лабораторних занять, цього недостатньо, щоб оволодіти наукою зі своєї 
спеціальності. Оволодіння наукою неможливо без вивчення оригіналів теоретичних 
робіт. Вивчення такої літератури не може відтворитися під час аудиторних занять. Її 
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студентам необхідно відтворювати самостійно. Цим не виокремлюється велике 
значення позааудиторної самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів. 
Л.М.Толстой підмітив, що знання тільки тоді знання, коли воно знайдено шляхом 
самостійної роботи власної думки. Таким чином, без правильної організації та 
регулювання самостійної роботи студентів вузівська освіта не може бути успішною. 

Ми вважаємо, що самостійна робота є одним із основних резервів підвищення 
ефективності навчання, оскільки під час самостійної роботи стимулюється 
пізнавальна активність студентів. 

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Таким чином, аналіз психолого-педагогічної літератури 
дозволив виокремити самостійну роботу як важливу форму навчальної діяльності, що 
сприяє формуванню професійного саморозвитку майбутніх спеціалістів. Уміння та 
навички, отримані в процесі самостійної роботи, а також прагнення займатися нею 
зможуть стати основою для професійного становлення майбутнього фахівця. 
Підсумовуючи, відзначимо, що Болонський процес – це перехід на методи активного 
навчання, мета якого – якість. Саме тому процес організації самостійної роботи 
студентів займає чільне місце в  сучасній вищій освіті й потребує особливої уваги. 
При цьому вища школа має створити такі умови, які б спонукали студентів до 
самостійного пошуку, саморозвитку, самовдосконалення, індивідуальної творчої 
роботи, адже вони в майбутньому навчатимуть підростаюче покоління, від якого 
залежатиме рівень розвитку нашої держави.  

Перспективами подальших розвідок у даному напрямку стануть різні підходи 
до самостійної роботи студентів ВНЗ. 
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Мариупольский государственный университет 
Самостоятельная  работа студентов: современный дискурс 

В статье показана самостоятельная работа студентов, внеаудиторная 
самостоятельная работа студентов, раскрыты виды самостоятельной работы. 
Определена цель самостоятельной работы. Самостоятельная работа является 
основным резервом повышения эффективности обучения, поскольку во время 
самостоятельной работы стимулируется познавательная активность студентов.  

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, самостоятельность,  
внеаудиторная  самостоятельная работа студентов,  виды  самостоятельной  
работы. 

 
H. Medvedeva  
Mariupol State University 
Students’ independent work: modern discourse 

This article reveals the students’ independent work, students’ extracurricular 
independent work and kinds of independent work. 

Modern society needs professionals who are capable of taking non-standard 
decisions, acting creatively and independently. The primary means of such qualities 
formation are the students’ independent scientific research activity. Some researchers 
consider that only the students’ creative work may be regarded as independent as it is based 
on the students’ ability to think independently, to orientate them in a new situation, to 
realize the problems and tasks and find the way of their solution. This treatment of the 
independent study brings it closer to the creative one, and in some researchers’ opinion 
narrows this conception. They think that the students’ independent work covers the whole 
scope of learning activity including the ability to listen to a lecture, to write a summary etc. 
In such a case any students’ activity of teaching materials learning is regarded to be 
independent.  

The basis of any kind of learning, especially learning at a higher educational 
establishment, is an independent activity. High school differs from secondary one not only 
in specialization of training, but mainly in methods of teaching, the level of the students’ 
independence. Independence is one of the traits of an individual which finds its 
expression in the system of thinking, different types of activities (working, social, learning) 
and actions and is an essential condition of formation of active life position. Cognitive 
independence is a quality of a person which is based on the ability and willingness to carry 
out educational and independent scientific research activity. 

The successful realization of independent work depends on many factors. One of the 
most significant is the students’ conscientious learning. The student who is not prepared to 
obtain knowledge independently will not be able to develop these qualities working as a 
teacher at school. 

The students’ independent educational research activity is the activity which includes 
different types of individual and collective work of the students in or out the classroom 
under the skilful guidance of a teacher but without his direct participation. 

Key words: students’ independent work, students’ extracurricular independent 
work, independence, kinds of independent work. 
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МІЖНАРОДНЕ ТА ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО 
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ 
ПОТРЕБАМИ 

 
У статті проаналізовано нормативно-правові акти ООН та Ради Європи з 

точки зору використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у процесі 
соціалізації осіб з особливими потребами, визначено напрями їх соціалізації в активне 
життя. Зроблено висновок, що потреби осіб з обмеженими можливостями в 
розвинених країнах визнаються соціальною проблемою, сферою прав людини, а 
метою є адаптація до активного суспільного життя. Доведено, що ІКТ надають для 
цього додаткові можливості, створюють необхідні умови й стають важливим 
чинником підвищення ефективності реалізації фізичних, психічних, соціальних та 
професійних потреб особистості, надають можливість особам з обмеженими 
можливостями бути суб’єктами суспільного  буття. 

Ключові слова: нормативно-правовий акт, особи з особливими потребами, 
соціалізація, реабілітація, інформаційно-комунікаційні технології. 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими та практичними завданнями. Близько 1 млрд. людей у світі живуть з 
інвалідністю. Тому проблеми осіб з особливими потребами належать до міжнародної 
сфери, а світовим та європейським співтовариством вироблені загальні норми і 
принципи формування політики держав щодо даної категорії людей.  

Просування людства по шляху науково-технічного прогресу, розбудова 
інформаційного суспільства (ІС) відкриває додаткові ефективні можливості для 
мінімізації проблем, з якими зустрічаються особи зі специфічними потребами. Одним 
з елементів у вирішенні цих питань стають інформаційно-комунікаційні технології, 
під якими розуміємо систему сучасних інформаційних інструментів, методів, 
прийомів праці та їх організації на основі комп’ютерно-технічних засобів і ресурсів, 
спрямованих на збирання, накопичення, зберігання, опрацювання, передачу, 
розповсюдження, подання та використання інформації з метою розширення 
можливостей для самореалізації людини. 

Інтеграція України до світового співтовариства, розбудова інформаційного 
суспільства роблять актуальним аналіз міжнародного та європейського законодавства 
у сфері питань реабілітації та соціалізації інвалідів на основі використання ІКТ. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Проблема реабілітації й 
соціалізації інвалідів є багатогранною, тому вона стали предметом аналізу фахівців 
різної спрямованості. Серед досліджень із даної тематики слід виокремити праці 
таких науковців як Б. І. Андрусишин, Я. І. Безугла, Т. З. Гарасимів, І. О. Гуменюк, В. 
В. Жернаков, О. В. Поляк, В. М. Синьов,  Н. М. Стаховська, Є. І. Холостова тощо, які 
розробляють теоретико-методологічні аспекти зазначеної проблеми. Дотримання 
міжнародних стандартів забезпечення та захисту прав і свобод людей з особливими 
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потребами досліджують І. Б. Іванова, Ю. М. Прокопчук, О. В. Ткачук, А. Т. Тюпля  
тощо. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз 
наукових праць свідчить, що досвід використання ІКТ для соціалізації та реабілітації 
осіб з особливими потребами, що втілені у нормативно-правових актах ООН та Ради 
Європи, потребує додаткової уваги з боку українських фахівців.  

Формулювання цілей статті. Мета публікації полягає в аналізі міжнародних 
та європейських нормативно-правових актів з точки зору визначення місця та ролі 
інформаційно-комунікаційних технологій в процесі реабілітації та соціалізації осіб з 
особливими потребами, визначення напрямів їх соціалізації в активне суспільне 
життя в якості суб’єктів діяльності на основі використання ІКТ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз нормативно-правової бази 
слід розпочати з констатації фундаментальних положень міжнародного правового 
стандарту, який проголошує права кожної особи та повний перелік прав та свобод.  

У преамбулі Загальної декларації прав людини, що прийнята та проголошена в 
резолюції 217 А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948 року, акцентується 
увага на визнанні гідності, невід’ємності рівних прав, свобод та справедливості щодо 
всіх членів людської спільноти. У статті 1 говориться, що «всі люди народжуються … 
рівними у своїй гідності та правах», а в статті 2 підкреслено обов’язкове право кожної 
людини на володіння всім спектром прав і свобод, проголошених у Декларації, що 
стосується й осіб з обмеженими функціональними можливостями. Отже, соціалізація 
та реабілітація інвалідів мусить спрямовуватися на забезпечення вимог реалізації 
рівних прав для осіб з обмеженими можливостями в усіх сферах буття людини. 

Результатом уваги ООН та інших міжнародних організацій до специфічних 
проблем осіб з обмеженими можливостями стала Всесвітня програма дій щодо 
інвалідів, прийнята Генеральною асамблеєю ООН у резолюції від 3 грудня 1982 року. 
Мету розробки програми Консультативний комітет бачив у «сприянні ефективним 
заходам щодо попередження інвалідності, відновленню працездатності та реалізації 
цілей «рівності» та «повної участі» інвалідів у соціальному житті та розвитку». У 
документі підкреслено, що інваліди не є однорідною групою, а тому вони 
зустрічаються в суспільному бутті з бар’єрами різного характеру, що вимагає 
специфічних шляхів для вирішення та подолання особливих проблем інвалідами 
різних нозологій. У документі підкреслюється, що виконання поставлених завдань 
передбачає реалізацію цілеспрямованої соціальної політики держав та проведення 
ефективних реабілітаційно-організаційних заходів соціальними службами, 
структурами, організаціями й окремими громадянами. Особливе місце в цій справі 
належить спеціальним послугам у галузі освіти, відновленню працездатності, 
проведенню професійно-технічної підготовки, працевлаштування або організації 
праці за спеціальним режимом. 

Результатом реалізації поставлених задач повинно стати включення інвалідів у 
життя соціуму, загальний доступ до усіх послуг, що надає суспільство. У цьому 
контексті значна відповідальність полягає на служби, органи та організації, перед 
якими стоять завдання з надання особам з особливими потребами послуг такого 
характеру, які відповідають конкретним особистим потребам інвалідів різних 
нозологій. ІКТ виступають тим чинником, який у сучасних умовах розвитку 
спрямовує діяльність, визначену Всесвітньою програмою дій щодо інвалідів, у 
напряму створення можливостей для їхнього розвитку, реабілітації, отримання освіти 
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та працевлаштування, що є факторами формування активного члена суспільства, 
повноцінного суб’єкта діяльності [1].  

20 грудня 1993 р. на 48 сесії ООН міжнародна спільнота прийняла «Стандартні 
правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», в яких знайшли подальший 
розвиток проблеми реабілітації та соціалізації осіб з обмеженими потребами. У 
резолюції 48/96 Генеральної Асамблеї ООН зазначено, що правила передбачають 
суттєві морально-політичні зобов’язання держав, які добровільно взяли на себе 
повноваження щодо дотримання норм міжнародних прав у забезпеченні рівних 
можливостей для інвалідів у сфері якості життя, всебічної участі у функціонуванні 
суспільства, рівності прав, свобод та обов’язків, що є «важливим внеском у загальні 
зусилля, спрямовані на мобілізацію людських ресурсів у всіх країнах світу».  

Базуючись на Всесвітній програмі дій стосовно осіб з особливими потребами, у 
Правила включені такі проблеми: інвалідність та непрацездатність, попередження 
інвалідності, реабілітація, забезпечення рівних можливостей. Умови для рівноправної 
участі інвалідів у суспільному житті визначаються та реалізуються в рамках правил: 
1) поглиблення розуміння проблеми, 2) медичне обслуговування, 3) реабілітація, 4) 
допоміжні послуги, 5) доступне середовище, 6) освіта, 7) зайнятість, 8) соціальне 
забезпечення, 9) сімейне життя та свобода особистості [5].  

Значним внеском міжнародної спільноти у вирішення питань та проблем 
інвалідів є «Конвенція ООН про права інвалідів», що підписана 13 грудня 2006 р., 
ратифікована Україною 16 грудня 2009 року та набрала чинності у нашій державі 6 
березня 2010 року. Мету конвенції світова громадськість бачить у «заохоченні, 
захисті й забезпеченні повного й рівного здійснення всіма інвалідами всіх прав 
людини й основних свобод…» [3]. 

Практика суспільного буття надає нам приклади існування різних бар’єрів на 
шляху інвалідів до участі в житті суспільства як повноправних членів спільноти та 
суб’єктів діяльності. Часто зустрічаються випадки порушення прав осіб з 
обмеженими потребами, не забезпечуються інвалідам рівні можливості в 
громадському житті. У переліку заходів і напрямів діяльності, які визначені в 
Конвенції з подолання проблем інвалідів й досягненню задекларованих цілей, 
особливе місце належить інформаційно-комунікаційним технологіям, які є для 
інвалідів фактором розвитку, соціалізації та реабілітації. Так у міжнародному акті 
зазначено, що термін «спілкування» для цілей Конвенції має ознаки доступності 
мультимедійних та аудіо- засобів, підсилювальних і альтернативних методів, 
доступних інформаційно-комунікаційних технологій. Для реалізації прав і свобод 
інвалідами всіх нозологій держави-учасниці, крім загальних зобов’язань, планують 
проводити й заохочувати розробку інформаційно-комунікаційних технологій, засобів, 
що полегшують мобільність, обладнання та допоміжних технологій. Для інвалідів ІКТ 
виступають суттєвим чинником доступності до інформації, зв’язку, освіти, 
професійної підготовки. Тому завдання полягає в залученні інвалідів до нових ІКТ і 
систем, зокрема Інтернету, проектуванню, розробці, виробництві й поширенні 
первісно доступних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Особливе значення, звертає увагу Конвенція, ІКТ мають у забезпеченні 
індивідуальної мобільності інвалідів із максимально можливим ступенем їхньої 
самостійності на основі сучасних електронних пристроїв. Доступ до світової Мережі, 
орієнтація, пошук необхідної інформації, відпочинок інвалідів багато в чому залежить 
сьогодні від надання інформації через Інтернет на рівні доступному для осіб з 
особливими потребами.  
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Відома банальна річ, що фундаментальним елементом буття людини є сфера 
праці, а працевлаштування – один з основних показників соціалізації осіб з 
обмеженими можливостями. Тому Генеральна конференція Міжнародної організації 
праці ухвалила 20 червня 1983 року Конвенцію про професійну реабілітацію 
інвалідів, основна мета якої полягає в забезпеченні «інваліду можливості отримувати, 
зберігати роботу, що відповідає його можливостям, просуватися по службі, сприяючи 
тим самим його соціальній інтеграції або реінтеграції» [4]. Використання ІКТ значно 
розширює спектр можливостей, відкриває нові шляхи та надає додаткові методи 
особам зі специфічними потребами під час працевлаштування. 

Отже, міжнародна спільнота приділяє вирішенню проблем інвалідів особливу 
увагу, а ІКТ виступають важливим чинником соціалізації та інтеграції осіб зі 
специфічними потребами в активне суспільне життя. Особливе значення 
інформаційно-комунікаційним технологіям міжнародна спільнота відводить  
вирішенню питань освіти, професійної підготовки, працевлаштуванню, доступу 
інвалідів до інформаційних ресурсів, загального розвитку, що надає їм можливість  
ставати суб’єктами суспільної діяльності.  Європейська спільнота також дуже уважно 
ставиться до розв’язання проблем соціалізації та суспільної інтеграції інвалідів, 
створення умов для формування активних суб’єктів громадянського життя.  

Європейською соціальною Хартією, що була переглянута 3 травня 1996 року та 
ратифікована Україною 14 вересня 2006 року, визначені основні права та принципи, 
які країни континенту визнають метою своєї політики та зобов’язуються 
запроваджувати усіма відповідними засобами, необхідними для реалізації прав і 
свобод кожною особою в повному обсязі. Права та свободи, зазначені Хартією, є 
обов’язковими для країн, що взяли на себе ці зобов’язання в таких сферах: права на 
безпечні, здорові умови праці зі справедливою винагородою, права на створення 
громадських організацій, укладання колективних договорів, професійної орієнтації та 
підготовки, охорони здоров’я та материнства, права на соціальне забезпечення та 
допомогу, користування послугами соціальних служб, захист сім’ї, дітей, підлітків та 
осіб похилого віку в соціальній, правовій, економічній та інших сферах суспільного 
буття. 

Особливе значення в контексті нашого дослідження належить статті 15 
документу, в якій «з метою забезпечення інвалідам <…> ефективного здійснення 
права на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у житті суспільства» 
встановлюються конкретні зобов’язання країн, що ратифікували Хартію, щодо 
реалізації заходів для забезпечення інвалідам можливості орієнтуватися в просторі, 
соціумі, інформаційному потоці, в отриманні якісної сучасної освіти, професійній 
підготовці, сприянні доступу до роботи. У справі поглиблення інтеграції та участі 
осіб з особливими потребами в життєдіяльності соціуму документ акцентує увагу на 
необхідності забезпечення «технічної допомоги» інвалідам, яка спрямовується на 
подолання перешкод та бар’єрів на їхньому шляху до активної суспільної діяльності, 
повної реалізації прав і свобод [2]. 

Акцентуючи особливу увагу на проблемах інвалідності, необхідності 
проведення послідовної політики і скоординованих дій країн Європи стосовно 
забезпечення права людей з обмеженими можливостями на незалежність, соціальну 
інтеграцію та участь у житті суспільства, Комітет міністрів Ради Європи 5 квітня 2006 
року на 961-му засіданні Постійних представників міністрів затвердив Рекомендацію 
Rec(2006)5 Комітету міністрів державам-членам про План дій Ради Європи щодо 
сприяння правам і повній участі людей з обмеженими можливостями в житті 
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суспільства: покращення якості життя людей з обмеженими можливостями в Європі в 
2006-2015 роках [6]. 

У рекомендації наголошено про поступовість Плану дій Ради Європи щодо 
розв’язання  проблем інвалідів. Звертається увага, що Малагська міністерська 
Декларація стосовно людей з обмеженими можливостями «Просування до 
забезпечення повноправної громадянської участі людей з обмеженими 
можливостями», ухвалена на Другій європейській конференції міністрів, 
відповідальних за політику інтеграції людей з обмеженими можливостями 7-8 травня 
2003 року, у формі Рекомендації № К(92)6 про послідовну політику, спрямовану на 
підтримку людей з обмеженими можливостями, принесла позитивні результати як на 
національному, так і на міжнародному рівнях. Але з того часу в суспільстві відбулися 
значні зміни, які вимагають нових підходів до розробки новітніх стратегій для 
вирішення проблем осіб з особливими потребами, визнання та реалізації їхніх 
соціальних прав та прав людини. Отже, План дій спрямовано саме на організацію 
захисту прав людини, заборону дискримінації, забезпечення повноправної 
громадянської участі в суспільному житті людей з обмеженими можливостями. 
Документ покликаний стати «маршрутною картою» у реалізації політики країн 
Європи в зазначеному напрямі.  

Основоположними принципами функціонування Плану дій визначено такі 
положення: дотримання прав людини і відмова від дискримінації, підвищення рівня 
автономії, свобода вибору і якості життя осіб з обмеженими можливостями, 
формування в суспільстві усвідомлення того, що «інвалідність є складовою частиною 
розмаїття людського суспільства», урахування відповідних міжнародних та 
європейських документів, забезпечення гарантій користування своїми правами 
найбільш уразливих категорій населення (дітей, молоді, мігрантів, інвалідів, осіб 
похилого віку), зобов’язання суспільства щодо  всіх громадян з мінімізації наслідків 
інвалідності, включення їх в активне соціальне буття. Методами вирішення 
поставленої мети та реалізації завдань, зазначених у Плані дій, є задоволення потреб 
людей з обмеженими можливостями через надання якісних та інноваційних послуг. 

Напрями дій, які є основою Плану, охоплюють фундаментальні сфери 
суспільного та особистого життя людини. Проаналізуємо ті сфери суспільного життя, 
де використання ІКТ є найбільш доцільним та ефективним: «Інформація і 
комунікація», «Освіта», «Зайнятість, професійна орієнтація і професійна підготовка», 
«Реабілітація». Зазначені напрями в жодному разі не заперечують і не виключають 
необхідності, можливості та обов’язковості використання функціональних 
можливостей інформаційно-комунікаційних технологій щодо реалізації інших 
напрямів Плану дій. 

У документі зазначено, що в сучасному світі проблема доступу до інформації 
та комунікації є основним чинником розвитку людини з обмеженими можливостями. 
Завдання полягає у створенні умов, за яких  державні та недержавні служби, 
організації, структури будуть забезпечувати інвалідам можливість «одержувати та 
поширювати інформацію на рівних умовах в порівнянні з іншими членами 
суспільства». Увагу сконцентровано на новітніх технологіях, за допомогою яких 
громадяни забезпечують взаємне спілкування, керують своїми справами, отримують  
доступ до системи послуг та інформації, здійснюють комунікацію в режимах 
Інтернет, оn-лайнові системи спілкування, відеотелефони і т. ін. Використання 
досягнень технічного прогресу всіма громадянами, особливо людьми з обмеженими 
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можливостями, виступає суттєвим фактором інтеграції інвалідів у сучасне 
суспільство. 

У документах також підкреслено, що рівний доступ до освіти є базовою 
вимогою до урядів держав у досягненні соціальної інтеграції та незалежності людей з 
обмеженими можливостями», а зайнятість, професійна орієнтація й професійна 
підготовка є основними чинниками соціальної інтеграції та економічної незалежності 
інвалідів. 

Елементами позитивного вирішення поставлених проблем є прогресивні зміни, 
що зазнала Європа наприкінці ХХ століття. Особливе значення серед них надається 
розвитку інформаційних і комунікаційних технологій, які відкривають нові методичні 
та організаційні підходи до розв’язання проблем інвалідів, наприклад, запровадження 
дистанційної освіти. Гнучкість, модульність, дальнодія, паралельність, асинхронність, 
які є особливостями зазначеної форми освіти, створюють можливості для суттєвого 
прориву в загальній та вищій освіті, професійній підготовці та перепідготовці 
інвалідів, їхній соціальній реабілітації.  

ІКТ суттєво розширюють можливості працевлаштування інвалідів, бо 
забезпечують on-line та off-line ознайомлення, а саме: дистанційний доступ до 
робочого місця на основі комп’ютерних технологій тощо. Новітні технології значно 
підвищують рівень особистої автономії людей з обмеженими можливостями, бо 
забезпечують економічну незалежність осіб з особливими потребами, дозволяють їм 
досягти реалізації фізичних, психічних, соціальних і професійних можливостей. 

Отже, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, поряд з іншими 
прогресивними змінами та досягненнями сучасності, створюють можливість заміни 
медичної парадигми до проблем інвалідності на соціальну. В основу останньої 
покладено рівність прав людини та органічне включення інвалідів в активне життя 
суспільства в якості повноправних суб’єктів діяльності. 

Важливим кроком у справі соціалізації та реабілітації інвалідів, їхніх 
політичних, цивільних, соціальних, культурних і освітніх прав стала Рекомендація 
СМ/Rес(2009)8 Комітету міністрів державам-членам щодо досягнення повноцінної 
участі завдяки Універсальному проектуванню і дизайну, яка прийнята Комітетом 
міністрів 21 жовтня 2009 р. на 1068-му засіданні представників міністрів [7]. У 
рекомендації підкреслено, що використання принципів Універсального проектування 
і дизайну не обмежується вирішенням проблем більшої доступності будівель для 
інвалідів, а є невід’ємною складовою політики та планування доступності для 
інвалідів в усіх галузях суспільного життя, таких як транспорт, послуги, туризм, 
продукти та товари, працевлаштування та освіта тощо. У документі особливу увагу 
приділено реалізації політики «рівних можливостей» в процесі використання 
інвалідами систем інформаційно-комунікаційних технологій та отримання 
інформації. Завдання полягає у забезпеченні для осіб з обмеженими можливостями 
цілісного доступу до систем комунікації та інформаційних ресурсів.   

У галузі освіти принципи Універсального проектування й дизайну вимагають 
створення таких підручників та навчальних посібників, щоб вони відповідали 
можливостям сприйняття та використання в навчальному процесі інвалідами всіх 
нозологій. Вирішення поставленої проблеми піднімає значення ІКТ в реалізації 
концепції Універсального проектування і дизайну. Питання стосується також 
доступності самих інформаційних технологій і процесу комунікації, що особливо 
актуально для осіб із глибокими порушеннями зору та мало мобільних груп інвалідів.  
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У документах європейської спільноти підкреслена роль і значення ІКТ для 
вирішення питань соціалізації та реабілітації інвалідів, реалізації процесу 
забезпечення рівної участі осіб з обмеженими можливостями в політичному та 
громадському житті. У Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи (2011)14 
державам-членам, прийнятій 16 листопада 2011 року на 1126 засіданні заступників 
міністрів визначено, що з кінця ХХ століття в міжнародному праві інваліди вже не 
розглядаються як пацієнти та об’єкти благодійності, а презентуються в якості 
суб’єктів прав і повноправних громадян, які при взаємодії із соціальними бар’єрами 
можуть їх долати. Для подолання  перешкод у громадянському та політичному житті, 
необхідно реалізувати такі принципи: рівних прав і можливостей, доступності, 
недискримінації при здійсненні правової дієздатності, допомоги в ухваленні рішень і 
вільний вибір для інвалідів, освіта і підготовка до участі в процесах демократії, 
включення інвалідів у процеси розробки й прийняття рішень. Серед заходів, що 
пропонуються державам-членам Комітетом міністрів особливе місце належить ІКТ. 
Зазначено, що останні доцільно використовувати для запобігання будь-якій можливій 
дискримінації інвалідів з питань участі у політичному та громадянському житті, 
доступу до комунікації, інформації, процедур і технічних засобів, пов’язаних з їхніми 
політичними та громадянськими правами. 

Для реалізації принципу доступності, у першу чергу до інформації та в процесі 
комунікації, необхідно реалізовувати принципи універсального дизайну на реалізацію 
і поширення нових технологій, для чого доцільно включити «технології і 
устаткування допоміжного характеру, які могли б сприяти участі інвалідів в 
політичному і громадському житті» [8].  

Аналіз доводить, що європейські структури спрямовують зусилля на 
забезпечення повного обсягу прав та свобод інвалідам, докладають значні зусилля для 
надання можливостей вільного користування досягненнями в політичній, 
громадській, економічній сферах буття шляхом реалізації відкритого доступу до 
інформаційних ресурсів, створення та розповсюдження інформаційних матеріалів, 
забезпечення широкої комунікації. ІКТ в зазначених процесах виступають одним із 
важливих чинників процесів соціалізації та реабілітації інвалідів, їх інтеграції в 
соціум. 

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напряму. Міжнародна спільнота та європейське суспільство розглядають 
проблеми осіб з особливими потребами не в медичному, а в соціальному ракурсі, 
визнають їх сферою прав людини. Одним із факторів розв’язання проблем їхньої 
реабілітації та соціалізації  є включення в активне життя, у тому числі і на основі 
використання інформаційно-комунікаційних технологій. Міжнародне співтовариство 
вважає ІКТ суттєвим фактором вільного доступу інвалідів до інформаційних ресурсів 
суспільства та реалізації принципів універсального дизайну, що надає можливість 
особистої автономії особам з особливими потребами в розв’язанні питань загальної та 
професійної освіти, працевлаштування, відкривають додаткові можливості для 
реалізації фізичних, психічних, соціальних та професійних можливостей особистості, 
створюють умови бути повноправними суб’єктами діяльності. 

Подальше дослідження передбачає аналіз законодавчого поля України щодо 
відповідності його міжнародним стандартам використання ІКТ у сфері соціалізації та 
реабілітації осіб з особливими потребами. 
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Международное и европейское законодательство об использовании 
информационно-коммуникационных технологий в процессе социализации и 
реабилитации лиц с особыми потребностями 

В статье рассматриваются нормативно-правовые акты ООН и Совета 
Европы с точки зрения анализа использования ИКТ в процессе социалилизации лиц с 
особыми потребностями, определения направлений включения их в активную жизнь 
на основе использования ИКТ. 

В исследовании делается вывод, что проблемы лиц с особыми возможностями 
в развитых странах мира признаются социальной проблемой, сферой прав человека, 
а основной целью решения вопросов их социализации является включение в активную 
общественную жизнь. ИКТ предоставляют для этого дополнительные 
возможности, создают необходимые условия, становятся дополнительными 
факторами повышения эффективности реализации потребностей личности, 
открывают людям с ограниченными возможностями путь к деятельности в 
качестве субъекта бытия. 

Ключевые слова: нормативно-правовой акт, люди с особыми потребностями, 
социализация, реабилитация 
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International and European legislation about the use of information and 
communications technologies in the process of socialization and rehabilitation of the 
disabled people 

This article deals with the analysis of international and European regulatory legal 
acts from the point of view of the place and the role of information and communications 
technologies in the process of socialization and rehabilitation of the disabled people, 
determination of the directions for inclusion of the disabled people in active economical, 
political, cultural and social life based on the usage of ICT. 

In consequence of the UN and Council of Europe documents research, it is 
mentioned that ICT is aimed at substitution of the paradigm of medical approach to the 
problems of disability for social one. It is based on the human rights, and the main purpose 
of solving the problems of the socialization and rehabilitation of this category of population 
is inclusion of the disabled people in social life. It is mentioned in the documents that 
information and communications technology provides the disabled people with the free 
access to information Resources that fundamentally affects the implementation of the 
principles of universal design, the creation of the conditions for personal autonomy, solving 
the problems of general and professional education and employment. Modern technologies 
have become the additional factors of the increase of the effectiveness of the implementation 
of physical, mental, social and professional abilities of the person. ICT is an essential factor 
of the access to information, communication and training. That is why, it is emphasize in the 
regulatory legal acts, that the task is to encourage the disabled people to use new ICT and 
systems, particularly the Internet, to design, work out, produce and spread initially 
accessible information and communications technology. It is accentuated in UN documents, 
that ICT is an important factor of socialization and rehabilitation of the people with specific 
needs. It is stated in the documents that the international society considers resolving the 
issues of general development that creates the conditions and gives the opportunities for 
being the subjects of action, to be of particular importance. 

Key words: regulatory legal act, disabled people, information and communications 
technology, socialization, rehabilitation, subject of action. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ 
 

 Схарактеризовано принципи педагогічного процесу як підґрунтя для здійснення 
педагогічної діяльності. На основі факторного підходу виявлено протиріччя, 
зменшення яких відбувається завдяки визначеним педагогічним принципам. 
Обґрунтовано загальні й специфічні принципи, необхідні для підготовки майбутніх 
менеджерів до міжкультурної комунікації, та визначено правила їх реалізації.  
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 Ключові слова: педагогічні принципи, міжкультурна комунікація, менеджери 
зовнішньоекономічної діяльності. 
 Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Педагогічні принципи підготовки 
студентів до міжкультурної комунікації (МКК) мають провідне значення в організації 
навчальної діяльності, оскільки вони спрямовані на зменшення суперечностей та 
успішну реалізацію педагогічного процесу. Принципи витікають із мети вищої освіти, 
необхідні для визначення основних напрямів досягнення педагогічних цілей 
підготовки студентів до МКК; пов’язують мету із засобами її досягнення (змістом, 
методами, формами); служать підґрунтям для побудови відповідної педагогічної 
системи (відбору змісту, методів, засобів, форм), реалізації педагогічної технології; 
відтворюють характер відносин між учасниками педагогічного процесу (викладачем і 
студентами).  
 Аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Філософи розглядають 
принципи як основу системи, загальне положення для всіх явищ дійсності [6]. У 
педагогічній науці принципи визначають як провідні ідеї для досягнення 
спроектованої мети (В. Безрукова), як педагогічну категорію для розв’язання 
поставлених завдань (В. Андреєв), як теоретичне положення для керування 
педагогічною діяльністю (Н. Щуркова). У монографії Т. Колбіної здійснено 
теоретико-методологічне обґрунтування  педагогічних принципів формування МКК 
студентів економічного профілю [4].  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з тим, 
теоретичний аналіз наукових праць свідчить, що проблема визначення й 
обґрунтування педагогічних принципів підготовки майбутніх менеджерів 
зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) до МКК ще не була предметом спеціального 
дослідження. 
 Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення основних 
педагогічних принципів підготовки майбутніх менеджерів ЗЕД до МКК на основі 
розгляду сучасних наукових парадигм, а також аспектного аналізу міжкультурної 
комунікації (філософії, культурології, психології, лінгвістики). 
 Виклад основного матеріалу дослідження. Систему педагогічних принципів 
визначаємо на основі факторного підходу (фактор – причина, рушійна сила певного 
процесу), згідно з яким на діяльність особистості впливають взаємопов’язані 
об’єктивний, суб’єктивний, особистісний, людський фактори [5]. Вони є засобом 
взаємодії індивіда зі світом і зумовлюють виникнення протиріч, які можуть бути 
зменшені або усунені за допомогою педагогічних принципів, що реалізуються через 
певні правила [4, с. 282]. Вважаємо за доцільне обґрунтування загальних принципів, 
необхідних для підготовки майбутніх менеджерів ЗЕД до МКК, а також специфічних, 
якими вони підтримуються. Схарактеризуємо основні з педагогічних принципів при 
підготовці менеджерів зовнішньоекономічної діяльності до МКК і визначимо правила 
їх реалізації.  

Дія об’єктивного фактора зумовлює протиріччя між потребою українського 
суспільства в менеджерах ЗЕД, здатних ефективно працювати в міжкультурному 
середовищі, та недостатнім рівнем їхньої підготовленості до МКК. Для зменшення дії 
протиріччя виокремлено принцип гуманізації вищої професійної освіти та принцип 
професійної спрямованості підготовки студентів до МКК, які пов’язані з 
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парадигмами, що склались у сучасній педагогічній науці, та є основними принципами 
педагогічного процесу.  

Так, знаннєва парадигма передбачає актуалізацію головних понять, термінів, 
визначень, які є основою для професійної підготовки. Фундаментальні знання, 
накопичені людством у процесі історичного розвитку, є надбанням культури і мають 
складати особистий досвід кожної людини. Гуманістична парадигма спрямована на 
всебічний розвиток особистості: її інтелектуальної, вольової й емоційної сфери. 
Особистісні якості та потреби студентів визначають основні напрями організації 
педагогічного процесу. «Принцип гуманізму, що в практичній реалізації 
перетворюється на соціально-педагогічний фактор розвитку особистості, потребує 
відповідного відбору всіх компонентів педагогічної системи (цілей, принципів, 
змісту, засобів та форм спільної діяльності викладача й студентів) [4, с. 200]. 
Навчання в межах гуманістичної парадигми відкриває можливості для саморозвитку 
та самовдосконалення особистості. Культурологічна парадигма орієнтує освітній 
процес на різнобічне пізнання студентами навколишнього світу, що визначає їхній 
загальнокультурний, соціальний і моральний розвиток за допомогою культури. 
Формування власної культури учасників педагогічного процесу необхідне для 
здійснення повноцінних суб’єкт-суб’єктних відносин.  
 Тож принцип гуманізації вищої професійної освіти ґрунтується на визнанні 
цінності особистості, передбачає створення оптимальних педагогічних умов для 
розвитку й повноцінної реалізації особистості. Принцип вимагає дотримання таких 
правил: 

- поважне ставлення викладача до всіх студентів, незалежно від рівня 
їхньої підготовленості до МКК; 

- визнання права кожного студента на самореалізацію; 
- спрямування педагогічного процесу на вироблення в студентів певних 

особистісних і професійно значущих якостей, стійких ціннісних орієнтацій у процесі 
МКК, що знаходить відображення в їхній свідомості та поведінці. 

 Принцип професійної спрямованості підготовки студентів до МКК 
вимагає дотримання таких правил, як: 

- наповнення компонентів педагогічної системи, а саме мети, змісту 
підготовки до МКК, методів і форм навчання, у відповідності до галузевих стандартів 
вищої освіти України, освітньо-професійної програми, професійного напряму 
підготовки «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; 

- поетапна організація навчальної діяльності студентів з підготовки до 
МКК, що забезпечить просування студентів від низького до середнього й високого 
рівня підготовленості до МКК; навчання самостійних способів здобуття нових 
професійних знань у сфері МКК; 

- застосування професійних тренінгів, упродовж яких студенти 
використовують набуті знання в типових ситуаціях МКК, зокрема для розв’язання 
міжкультурних конфліктів. 
 Дія суб’єктивного фактора розкриває протиріччя між необхідністю постійної 
оптимізації підготовки майбутніх менеджерів ЗЕД до МКК і наявним станом 
організації відповідного педагогічного процесу.  
 Так, одним із педагогічних принципів для зменшення дії вказаного протиріччя 
є принцип цілісності педагогічного процесу, який створює підґрунтя для гармонійного 
й усебічного розвитку особистості на міжпредметному рівні. Студенти набувають 
знання щодо категорій та об’єктивних закономірностей процесу МКК: правила, 



ISSN 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». № 1 (16), 2015.0     
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія        

146 

принципи, форми взаємодії носіїв різних культур у професійній сфері. Принцип 
цілісності педагогічного процесу реалізується завдяки: 
- створенню у ВНЗ педагогічних умов для засвоєння майбутніми менеджерами 
цілісної картини світу засобами всіх навчальних дисциплін (філософії, культурології, 
психології, етики, іноземної мови, менеджменту, маркетингу та ін.) на основі 
посилення міжпредметних зв’язків; 
- використанню компетентнісного підходу, який сприятиме набуттю досвіду 
здійснення МКК, що охоплює досягнення повноти засвоєних знань, формуванню 
оперативних та гнучких умінь і навичок; 
- застосуванню різноманітних засобів навчання, що підвищить ефективність 
сприйняття навчального матеріалу (експериментальні, образотворчі, звукові, 
графічні, внутрішні – образи, які створюються мовленням викладача). 
 Принцип цілісності педагогічного процесу підтримуються принципом 
мультикультуральності змісту підготовки до МКК і поліваріантності методів, 
засобів, організаційних форм навчання. Так, принцип мультикультуральності змісту 
підготовки до МКК задає установку на вивчення розмаїття культур світу й 
національних особливостей культурних універсалій. На основі впровадження в 
педагогічний процес принципу мультикультуральності розвивається психолого-
педагогічний потенціал сприйняття та мислення, вдосконалюються емоційно-вольова 
й мовленнєва сфери особистості. Даний педагогічний принцип реалізується за умов: 

- порівняння національних культур на основі «культурних параметрів» 
(сприйняття часу, простору, дистанції влади носіями різних національних культур) 
(G. Hofstede); 

- розвитку в студентів критичного мислення, що дозволить їм визначити 
особливості культур за допомогою розумових операцій: аналізу, синтезу, порівняння, 
абстрагування з метою поглиблення знань у сфері МКК. 
 Принцип поліваріантності ґрунтується на індивідуалізації та диференціації 
методів, засобів й організаційних форм навчання, що створює оптимальні педагогічні 
умови для прояву здібностей студентів у міжкультурній комунікації. Цей принцип 
свідчить про неможливість універсальних підходів до педагогічного процесу, 
відображає демократичність педагогічної діяльності у виборі оптимальних 
дидактичних засобів для реалізації поставленої мети. Принцип реалізується за таких 
правил, як: 

- застосування різноманітних методів донесення інформації (говоріння – 
для учасників з аудиторним сприйняттям, писання – для візуалів, симулятивні ігри – 
для студентів-практиків), а також методичних прийомів навчання для формування 
міжкультурного досвіду: проведення дискусій, дебатів, ділових ігор, конференцій, 
семінарів, тренінгів, тощо; 

- відмова від уніфікації та стандартизації щодо вирішення проблемних 
ситуацій МКК;  

- формування в студентів здатності усвідомлювати альтернативні й 
знаходити оптимальні способи розв’язання міжкультурних конфліктів (чітке, логічне 
обґрунтування особистісної позиції, уміння визнавати власні помилки згідно з 
нормами професійної етики, урахування психологічних особливостей партнера);  

- поєднання різноманітних форм, методів і засобів навчання. 
 Ще одним із педагогічних принципів для зменшення дії протиріччя між 
необхідністю постійної оптимізації процесу підготовки майбутніх менеджерів ЗЕД до 
МКК і наявним станом організації педагогічного процесу у ВНЗ є принцип науковості 
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змісту й методів навчання. Згідно з вказаним принципом, зміст підготовки майбутніх 
менеджерів до МКК має відповідати сучасному стану розвитку педагогічної науки, 
сприяти оволодінню методами наукового пізнання. Для реалізації принципу 
необхідне: 

- викладання змісту навчального матеріалу системно й послідовно, згідно 
з етапами навчальної діяльності: ознайомлення студентів з новим матеріалом, 
закріплення знань, умінь, навичок, їх послідовний розвиток й удосконалення, вільне 
відтворення та застосування на практиці; 

- упровадження методів проблемного навчання – методів навчання творчої 
діяльності, евристичних, дослідницьких: студенти самостійно відкривають уже відомі 
закономірності (аналізу параметрів культур, типів поведінки в міжкультурних 
конфліктах), усвідомлюють культурні особливості та власний творчий потенціал; 

- формування світогляду студентів через вироблення вмінь і навичок 
наукового пошуку. 
 Дія особистісного фактора спричиняє протиріччя між потребою майбутніх 
менеджерів ЗЕД у якісній підготовці до МКК та незнанням її особливостей, способів і 
методів здійснення. Для пом’якшення дії протиріччя виокремлюємо педагогічний 
принцип культуровідповідності, розроблений А. Дістервегом, що базується на 
загальнолюдських цінностях культури (визнанні людини – як самоцінності, знання – 
як основи діяльності, культури – як соціального досвіду). Особистість формується не 
тільки через залучення до рідної культури, а й вивчення інших культур. Стан 
культури впливає на навколишнє середовище й створює його, а це середовище 
впливає на людину [3, с. 229]. Реалізація принципу культуровідповідності вимагає 
виконання ряду правил, а саме: 

- вивчення та розвиток національної культури, у тому числі бізнес-
культури, організаційної культури; 

- виховання студента як носія національної культури, який усвідомлює й 
зберігає її цінності, а також формування вторинної мовної особистості (Ю. Караулов); 

- розвиток у студентів високої культури і техніки мовлення, вміння 
гнучкого вживання професійної лексики в спонтанних ситуаціях, диференціювання 
найтонших відтінків смислу. 
 Педагогічний принцип індивідуалізації навчання передбачає відповідність 
навчального матеріалу до вікових та індивідуальних особливостей майбутніх 
фахівців. Правильне визначення рівня підготовленості студента є ціннім орієнтиром 
для викладача в організації навчальної діяльності та важливою умовою досягнення 
пізнавальної активності кожного студента й оптимального засвоєння ним навчального 
матеріалу відповідно до певного етапу його розвитку. Принцип індивідуалізації 
навчання створює умови для ефективного засвоєння знань, набуття вмінь, навичок, 
самореалізації особистості, розвитку її індивідуальних здібностей і вольових якостей. 
У результаті розвивається критичне мислення, творча уява студентів, що сприяє 
формуванню в них міжкультурної компетентності. Принцип  реалізується за таких 
правил: 

- створення умов для цілеспрямованого, систематичного розвитку 
особистості, незалежно від її соціального та суспільного статусу, національності, 
віросповідання; 

- добирання способів, прийомів і темпу навчання з урахуванням 
індивідуальних відмінностей студентів, рівня розвитку пізнавальних здібностей і 
професійно важливих якостей;  
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- суб’єкт-суб’єктна взаємодія учасників педагогічного процесу (викладач 
↔ студент), яка уможливлює створення атмосфери довіри, співробітництва, 
відкритості, емоційної свободи. 
 Під впливом людського фактора виникає протиріччя між необхідністю у 
формуванні суб’єкт-суб’єктних відносин у професійній діяльності під час МКК і 
неготовністю багатьох фахівців до безконфліктної взаємодії. Указане протиріччя 
зменшується завдяки педагогічним принципам діалогу культур і самосвідомості. 
 В основі принципу діалогу культур – повноцінне діалогічне спілкування між 
представниками різних культур. Цей принцип акцентує рівноправність партнерів у 
процесі МКК, важливість емпатії й толерантності, визначає систему ціннісних 
орієнтирів як суспільства в цілому, так і окремої особистості. Принцип реалізується за 
певних правил: 

- дотримання етичних норм учасниками педагогічного процесу;  
- формування толерантності до іншого способу життя, досягнень культури 

інших народів, визнання права на існування різних цінностей, норм комунікативної 
поведінки, що уможливлює врахування студентом думки партнера, визнання права на 
її відмінність від власної, необхідність узгодження позицій ділових партнерів;  

- усвідомлення студентами важливості врахування психо-емоційного 
стану партнера, його життєвого досвіду, системи цінностей; управління власним 
психо-емоційним станом. 
 Педагогічний принцип діалогу культур підтримується принципом кооперації та 
безконфліктної взаємодії у процесі МКК. Принцип кооперації, сформульований 
Г. Грайсом, ґрунтується на наявності комунікативних категорій кількості, якості, 
зв’язку й способу [1]. На нашу думку, показниками рівня підготовленості до МКК за 
комунікативним критерієм є комунікативні вміння та вміння управляти 
міжкультурними конфліктами. Так, категорія кількості передбачає оптимальний обсяг 
інформації, необхідний для досягнення мети МКК. Категорія якості відповідає за 
істинність висловлювань бізнес-партнерів. Категорія зв’язку перевіряє відповідність 
темі спілкування, категорія способу комунікації – запобігання неточних, 
неоднозначних висловлювань. 
 У принципі безконфліктної взаємодії закладено ідеї про взаємну допомогу й 
неупередженість у процесі МКК через виховання таких якостей, як відповідальність 
за результати МКК, справедливість у прийнятті рішень у сфері професійної 
діяльності, рівноправність взаємин.  
 При підготовці майбутніх менеджерів до МКК викладачеві також слід 
керуватися принципом самосвідомості. Цей педагогічний принцип є основою вибору 
життєвих ідеалів і соціальної поведінки. На його підґрунті формується ініціативність і 
самостійність студентів, здатність до рефлексії. Правила реалізації принципу: 

- прагнення викладача зробити загальні цілі та завдання педагогічного 
процесу власними цілями та завданнями кожного студента; 

- виховання свідомого ставлення студентів до спрямування пізнавальної 
активності на професійну підготовку з МКК, розвиток цілеспрямованості на 
безконфліктну співпрацю, мотивації до глибоко вивчення МКК; 

- стимулювання розвитку в особистості здатності до рефлексивного 
оцінювання своєї та сторонньої комунікативної поведінки, професійної діяльності, 
життєвих виборів, глибокого аналізу міжкультурних комунікативних ситуацій, 
вправного управління емоціями в процесі МКК; 

- формування осмисленого й творчого підходу до засвоєння знань. 



ISSN 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». № 1 (16), 2015.0     
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія        

149 

 Педагогічний принцип самосвідомості підтримується принципами 
толерантності й критичного мислення. Принцип толерантності базується на 
розумінні того, що сучасна цивілізація має спиратися на інтелектуальні й моральні 
якості людства. Тож принцип є необхідною умовою миру і соціально-економічного 
розвитку всіх народів [2]. Принцип толерантності реалізується в різних сферах 
життєдіяльності людини, зокрема в професійній.  Проте ж усвідомлення такого 
принципу відбувається під час навчання студентів у ВНЗ. Тому педагогічні умови 
підготовки майбутніх менеджерів до МКК мають сприяти формуванню 
психологічних установок толерантної свідомості, взаєморозумінню й емпатійним 
відносинам, незалежно від расової та релігійної приналежності особистості.   
 Педагогічний принцип критичного мислення визначає формулювання цілей 
навчання шляхом  створення проблемних ситуацій; подання змісту навчання у 
вигляді проблемних завдань; проведення інтерактивних занять, що передбачають 
діалог у процесі навчальної діяльності; застосування методу контролю із подальшою 
рефлексією щодо результатів МКК. 
 Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямі. Отже, педагогічні принципи гуманізації вищої професійної освіти, 
професійної спрямованості підготовки студентів до МКК, цілісності педагогічного 
процесу, науковості змісту й методів навчання, індивідуалізації навчання, 
культуровідповідності, діалогу культур, самосвідомості є підґрунтям для оптимальної 
підготовки майбутніх менеджерів ЗЕД до МКК. На основі принципів викладач 
моделює педагогічний процес: відбирає компоненти педагогічної системи для 
підготовки фахівців, застосовує дидактичні засоби реалізації поставленої мети, 
формує діалогічну взаємодію на основі суб’єкт-суб’єктних відносин.  
 Перспективою подальших розвідок вважаємо визначення методів і форм 
навчальної діяльності при підготовці майбутніх менеджерів ЗЕД до МКК. 
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О. О. Олексенко 
Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца  
Педагогические принципы подготовки будущих менеджеров 
внешнеэкономической деятельности к межкультурной коммуникации  

Охарактеризованы принципы педагогического процесса как основы для 
проведения педагогической деятельности. На базе факторного подхода выявлены 
противоречия, уменьшение которых происходит благодаря выделенным 
педагогическим принципам. Обоснованы общие и специфические принципы, 
необходимые для подготовки будущих менеджеров к межкультурной коммуникации, 
и определены правила их реализации.  

Ключевые слова: педагогические принципы, межкультурная коммуникация, 
менеджеры внешнеэкономической деятельности. 

 
О. Oleksenko 
S. Kuznets Kharkiv National Economic University  
Pedagogical Principles Of Training Future Managers Of Foreign Economic Activity 
For Cross-Cultural Communication 

Pedagogical principles of training students for cross-cultural communication play a 
significant role in organization of studying activity. They result from the goal of higher 
education, connect the goal with the means of its realization, serve as background for 
modelling the appropriate pedagogical system. 

 Studying the modern scientific paradigms as well as aspect analysis of cross-cultural 
communication (philosophy, culture studies, psychology, linguistic) allows to outline the basic 
principles of training future managers of foreign economic activity for cross-cultural 
communication. The system of pedagogical principles is defined on the basis of the factor 
approach according to which a person’s activity is influenced by interconnected objective, 
subjective, individual and human factors. They are means of interconnection between an 
individual and the world. These factors stipulate contradictions, that can be diminished or 
removed thanks to pedagogical principles, which are realized through the definite rules.  

The article deals with basing of the general principles necessary for training future 
managers for cross-cultural communication as well as the specific ones, which they are 
supported by. We define the principle of humanization of higher professional education and the 
principle of professional orientation of training students for cross-cultural communication to 
reduce the contradictions, which appear under the influence of the objective factor. The 
determined principle of integrity of the pedagogical process and the principle of the scientific 
character of the content and methods of studying streamline the contradiction caused by the 
subjective factor. The individual factor urges for grounding the principles of culture conformity 
and individualization of studying. The contradictions influenced by the human factor are 
minimized with the principles of dialogue of culture and self-consciousness. It is proved that the 
defined principles are optimal for training future managers of foreign economic activity for 
cross-cultural communication.  

Keywords: pedagogical principles, cross-cultural communication, managers of foreign 
economic activity. 
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЛЮРИЛІНГВАЛЬНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

 Метою статті є проектування педагогічної моделі формування професійної 
плюрилінгвальної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної 
діяльності. Виділено і надано характеристику  основним компонентам моделі, а саме: 
мотиваційно-цільовому, аксіологічному, змістовому, операційно-технологічному і 
результативному. Зроблено висновок, що всі компоненти розробленої моделі є 
взаємопов’язаними, що сприяє активізації навчального процесу і цілеспрямованому 
формуванню професійної плюрилінгвальної компетентності майбутніх фахівців.  

Ключові слова: професійна плюрилінгвальна компетентність, модель 
формування, компонент, професійна підготовка.  

Постановка проблеми. В умовах інтеграції України в європейський економічний, 
суспільний і освітній простір і налагодження тісних міжнародних  зв’язків у цих сферах 
важливим стає питання якісної професійної підготовки фахівців з менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності (далі ЗЕД), а саме питання їхньої професійної мовної 
підготовки. Згідно з основними положеннями компетентнісного і плюрилінгвального 
підходів, ключовим напрямом сучасної мовної освіти у ВНЗ є розвиток професійної 
плюрилінгвальної компетентності майбутнього фахівця (далі ППК), як універсальної 
ціннісно-смислової професійно-особистісної якості особистості, яка інтегрує лінгвістичні і 
професійні знання, механізми функціонування мов й алгоритми мовленнєвих дій і 
характеризує  здатність і готовність фахівця до участі у професійній міжкультурній 
комунікації [7, с. 175]. Проектування педагогічної системи формування ППК майбутніх 
менеджерів ЗЕД проведено на основі методу моделювання як основного методу реалізації 
системного підходу.   

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Метод моделювання в педагогічній 
науці обґрунтовано в працях В. Афанасьєва, В. Вєнікова, Б. Глінського, І. Новік, 
В. Штофф та ін. Г. Суходольським надано визначення моделювання як процес створення 
ієрархії моделей, в якій система, яка реально існує, моделюється в різних аспектах і 
різними засобами [9].  

Зарубіжними і вітчизняними науковцями (А. Андриєнко, І. Галимзянова, 
Р. Гришкова, Н. Євдокимова, О. Єгошина, О. Іскандарова, С. Козак, Е. Крилов, А. Петрова, 
Ю. Семенова, І. Стасюкевич та ін.)  розроблено моделі формування комунікативної, 
іншомовної, а також білінгвальної компетентностей, але проектування процесу розвитку 
ППК в сучасній теорії і методиці викладання мов досі не було об’єктом дослідження.  

Постановка завдання. Метою статті є створення теоретичної моделі педагогічної 
системи формування професійної плюрилінгвальної компетентності майбутніх 
менеджерів ЗЕД.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Модель формування ППК майбутніх 
менеджерів ЗЕД представлено на рис. 1. Особливості педагогічної моделі ППК визначені 
такими зовнішніми факторами: 1) галузевим стандартом вищої освіти МОН України, який 
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регламентує зміст та вимоги навчання до освітньо-кваліфікаційного рівня бакалаврів 
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»; 2) ринком праці і працедавцями, які 
висувають вимоги до підготовки висококваліфікованих менеджерів ЗЕД, які б володіли 
декількома мовами і були здатними до професійної діяльності в умовах міжкультурної 
комунікації; 3) соціокультурними факторами, а саме тенденціями до глобалізації 
соціально-економічних процесів, розширення ділових зв’язків із зарубіжними партнерами, 
інтенсифікації молодіжного обміну. 

Концептуальною основою моделі формування ППК майбутніх менеджерів ЗЕД 
виступають: 1) системний підхід, який в рамках дисертаційного дослідження дозволяє 
розглядати формування ППК як педагогічну систему з притаманними їй рисами, 
особливостями і закономірностями та забезпечує взаємодію всіх структурних компонентів 
моделі з загальною метою сформувати ППК майбутніх менеджерів ЗЕД; 2) ціннісний 
підхід, згідно з яким формування ППК представлено як формування системи цінностей 
майбутнього фахівця, а також як ціннісне явище, яке проявляється у відношенні, 
позитивній значущості для власного особистісного саморозвитку і самовдосконалення; 3) 
компетентнісний підхід, який забезпечує характеристику змісту і структури ППК як 
інтегративної якості особистості менеджера ЗЕД, яку він набуває в процесі професійної 
підготовки; 4) діяльнісний підхід, що сприяє формуванню ППК через активну діяльність 
самого студента; 5) особистісно-орієнтований підхід, згідно з яким студент опиняється у 
центрі навчального процесу, є активним суб’єктом навчання, взаємодіє з іншими 
студентами; 6) культурологічний підхід, спрямований на інтеграцію особистості в єдності з 
національною та загальнолюдською культурою, в системі соціокультурних відносин 
суспільства. 

Специфіку процесу формування ППК визначають принципи організації 
плюрилінгвального навчання, серед яких найбільш важливе значення мають: 1) принцип 
опори на лінгвістичний і навчальний досвід, тобто урахування всіх мовних і навчальних 
компетенцій студентів, розвинутих під час оволодіння рідною мовою (РМ) і першою 
іноземною мовою (ІМ1); 2) принцип співвивчення мов з розвитком уміння виявляти 
загальне і специфічне в кожній з конкретних мов; 3) принцип міжмовної інтеграції, 
орієнтований на встановлення міждисциплінарних зв’язків, а саме інтеграцію знань з 
різних мовних дисциплін, одночасний розвиток як суто комунікативних компетенцій; 4) 
принцип професійної спрямованості, сутність якого полягає в орієнтації цілей, змісту, 
методів і форм організації процесу формування ППК на майбутню професію студентів; 5) 
принцип комунікативності, який передбачає активне залучення студентів в ситуації 
міжособової взаємодії, широке використання групових форм роботи, творчих завдань, 
проблемних ситуацій; 6) принцип полікультурності, який сприяє інтеграції освітнього 
процесу в світову культуру з урахуванням особливостей культур різних країн через 
міжкультурну комунікацію. 

Педагогічна модель формування ППК студентів-менеджерів ЗЕД включає такі 
компоненти: мотиваційно-цільовий, аксіологічний, змістовий, організаційно-
технологічний та оціночно-результативний. Всі перелічені компоненти є 
взаємопов’язаними, взаємообумовленими та відтворюють інформацію про освітній 
процес.  

Мотиваційно-цільовий компонент характеризує внутрішні передумови опанування 
студентами ППК: вихідні освітні орієнтири, які проявляються в потребі до 
самовираження, самоствердження,  бажанні спілкуватися різними мовами, потребою до 
пізнавальної і професійної діяльності; орієнтацію на накопичення життєвого і 
професійного досвіду для вирішення комунікативних завдань; урахування освітніх планів 
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та інтересів студентів. Мотиваційно-цільовий компонент характеризує способи 
проектування майбутньої професійної діяльності, обґрунтування можливих варіантів її 
розвитку, а також є головним системоутворюючим інструментом для побудови змісту і 
процесу навчання [8].  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Модель формування професійної плюрилінгвальної компетентності майбутніх 

менеджерів ЗЕД 
Мета запропонованої моделі полягає у підвищенні рівня сформованості ППК 

студентів-менеджерів ЗЕД, що виражається у формуванні лінгвістичних компетенцій 
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Принципи : опори на лінгвістичний досвід, співвивчення мов, інтегративності, професійної спрямованості, 
комунікативності, полікультурності. 
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Ціль – підвищення рівня сформованості ППК майбутніх менеджерів ЗЕД. 
Мотивація до вивчення мов, потреба у володінні ППК для успішної участі у 
міжкультурному спілкуванні, потреба у професійному розвитку. 

Формування системи цінностей, установок і відносин до опанування мовами і 
позитивного відношення до пізнання іншої культури і виконання професійної 
діяльності 
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Етапи процесу: 1) підготовчий, 2) текстової діяльності, 3) роботи з аудіо і 
відеоматеріалами, 4) мовленнєвий, 5) рефлексії. 

Критерії оцінювання: 
1) мотиваційний; 2) когнітивний; 3) діяльнісний; 4) особистісний 
 

Рівні сформованості ППК 
1) низький       2) середній        3) високий 

Педагогічні умови 
1) стимулювання мотиваційно-ціннісного компоненту ППК;  
2) посилення професійної спрямованості змістового компоненту ППК; 
3) створення плюрилінгвального середовища; 
4) впровадження міжпредметної і метапредметної інтеграції; 
5) використання інтерактивних методів навчання. 

Методи навчання: актуалізації лінгвістичного досвіду; метод 
білінгвального зіставлення; активні й інтерактивні методи (навчально-
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Форми навчання: 1) аудиторна і самостійна робота; 2) фронтальна, 
групова, парна, індивідуальна робота 

Засоби навчання: автентичні фахові статті, аудіо і відео матеріали; 
навчальний посібник з формування ППК, професійний  плюрилінгвальний 
портфель; інформаційно-комунікаційні та аудіовізуальні засоби. 
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більш високого рівня, удосконаленні професійних компетенцій і цінностей, а також у 
розвитку професійної плюрилінгвальної культури майбутніх фахівців. Мотиваційна 
сторона проявляється у задоволенні потреби у вивченні мов, у міжкультурному 
спілкуванні та потреби в професійному розвитку.  
 Наступний компонент моделі – аксіологічний, орієнтований на формування системи 
цінностей, установок і ставлення до оволодіння різними мовами; на позитивне ставлення 
студентів-менеджерів ЗЕД до процесу пізнання і міжкультурної взаємодії; на накопичення 
студентами особистого досвіду та оволодіння ними продуктивними способами 
комунікативної діяльності, яка забезпечує їхню успішність в умовах соціальної взаємодії з 
навколишнім світом; на актуалізацію особистісних якостей майбутніх фахівців у 
включенні їх до спеціально організованої комунікативної діяльності. Змістовий 
компонент орієнтований на формування і розвиток набору компетенцій, які входять до 
складу ППК менеджерів ЗЕД, а саме інтегративна лінгвістична, полікультурна, 
стратегічна, когнітивна, рецептивна, інтерактивна, медіативна компетенції.   

Розвиток перелічених компетенцій відбувається в процесі впровадження 
експериментальної методики формування ППК студентів ЗЕД, а саме виконання ними 
комплексу спеціальних аналітичних, рецептивних, інтерактивних і медіативних вправ і 
створення персонального плюрилінгвального портфелю. 

Особливу увагу слід звернути на вимоги до змісту професійного 
плюрилінгвального навчання, а саме автентичність, професійна спрямованість і 
комунікативність матеріалу.  

Автентичність тексту (усного або письмового) передбачає таку інформацію, 
яка викликає природний інтерес у читача; актуальні реалії  тієї чи іншої культури, що 
сприяє розширенню загальної освіченості та формує навички міжкультурного 
спілкування в процесі вивчення мови; повинен бути побудованим на природній 
ситуації спілкування, що стимулює внутрішню пізнавальну мотивацію студентів. З 
лінгвістичної точки зору, автентичність залежить від достовірності лексичних і 
фразеологічних одиниць у навчальному тексті, частотністю їх вживання в 
природному мовленні, від використання в тексті граматичних структур, характерних 
для певної мови, що дозволяє знизити міжмовну інтерференцію, уникнути 
формування помилок і необхідності їх корекції в майбутньому [6]. 
 Професійна спрямованість навчального матеріалу враховує потреби студентів 
у розвитку ППК і пов’язане з особливостями майбутньої професії. Врахування 
специфіки майбутньої професії слід проводити за наступними напрямами: робота зі 
спеціальними текстами, вивчення спеціальних тем для розвитку усного мовлення, 
вивчення словника-мінімуму з відповідної спеціальності тощо [4]. Професійно-
орієнтоване навчання передбачає професійну спрямованість не тільки змісту 
навчальних матеріалів, але і діяльності, яка включає прийоми й операції, що 
формують професійні вміння [3, с. 124]. 

Комунікативність, як одна з вимог до змісту навчального матеріалу, 
передбачає мовленнєву спрямованість навчального процесу, яка полягає «не стільки в 
тому, що переслідується мовленнєва практична мета, скільки в тому, що шлях до цієї 
мети є саме практичне користування мовою. Практична спрямованість є не лише 
метою, але й засобом, де одне й друге діалектично взаємообумовлені» [5, c. 27]. У 
студентів слід розвивати компетенції для успішної участі в професійній комунікації: 
компетенції, спрямовані на «опрацювання та розв’язання інформаційно-змістових 
аспектів ділового спілкування, уміння приймати необхідні рішення, обґрунтовувати 
та чітко формувати напрями дій, складати плани та графіки роботи на різні періоди, 
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уміння знаходити потрібні форми спілкування з колегами та зарубіжними 
партнерами, уміння вступати в процес ведення ділових переговорів, уміння управляти 
фінансовими ресурсами організації, уміння застосовувати інноваційні підходи в 
діловій активності, уміння самоорганізовуватись, контролювати й узгоджувати свої 
дії, уміння переконувати партнерів, демонструвати свою точку зору, користуючись 
вербальними і невербальними засобами спілкування» [6, с. 113].  

Організаційно-технологічний компонент моделі формування ППК менеджерів 
ЗЕД передбачає організацію і управління педагогічним процесом, без яких не 
можливо досягти кінцевий результат, а також систему методів, засобів і форм, які 
сприяють ефективній організації освітнього процесу.  

В процесі розвитку ППК студенти ЗЕД проходять наступні етапи: 1) 
підготовчий етап (зняття лексико-граматичних труднощів) – стимулювання 
розумовою активності студентів; навчання фаховій лексиці на основі принципу 
співвивчення мов і культур; 2) етап текстової діяльності – робота з автентичними 
текстами, відібраними відповідно до тематики фахових дисциплін; 3) етап роботи з 
аудіо і відеоматеріалами – постановка цільового завдання, демонстрація, контроль 
розуміння; 4) мовленнєвий етап – інтерактивні, комунікативно-прагматичні завдання, 
створення ситуацій, наближених до професійної діяльності; 5) етап рефлексії – 
осмислення себе як фахівця, здатного до участі в плюрикультурній комунікації, 
формування толерантного відношення до представників інших культур.   

До методів навчання в процесі формування ППК майбутніх фахівців ЗЕД 
належать: 

 метод вправ, сутність якого полягає в планомірному організованому 
повторенні дій з метою оволодіння теретичним знанням і практичними вміннями, а 
також закріплення і вдосконалення їх якості [4, с. 64].; 

 метод актуалізації лінгвістичного досвіду, який базується на визначенні 
зони комунікативного розвитку в одній мові, куди входять лінгвістичні знання і 
мовленнєві вміння, і на основі цього визначається зона розвитку в наступній мові, що 
і дозволяє актуалізувати лінгвістичний досвід студентів [1]; 

  метод білінгвального зіставлення, який базується на навчанні, оцінці і 
застосуванні граматичних, лексичних, стилістичних еквівалентів у мовних системах, 
що зіставляються [2]; 

 інтерактивні методи навчання (ділові ігри, кейс метод), які 
характеризуються імітацією майбутньої професійної діяльності і передбачають 
розподіл ролей і розігрування ситуацій. 

Реалізація моделі формування ППК передбачає використання різних засобів 
навчання, які дозволяють впливати на емоційну сферу життя студентів, активізувати 
їх розумові процеси (аналіз, синтез, порівняння) і стимулювати їх мовленнєву 
діяльність.  

Так, в процесі формування ППК менеджерів ЗЕД в умовах організованого 
навчання в немовному ВНЗ засобами навчання виступають: 1) автентичні фахові 
статті, аудіо і відео матеріали; 2) навчальний посібник з формування ППК, 
професійний плюрилінгвальний портфель; 3) інформаційно-комунікаційні та 
аудіовізуальні засоби (інтернет-ресурси, СD) 

Ефективність формування ППК студентів-менеджерів ЗЕД підвищує 
використання різних форм навчання: аудиторні заняття у формі фронтальних, 
групових і парних завдань)  і самостійна індивідуальна робота. Фронтальна форма 
використовується при виконанні лесичних вправ, завдань з аудиювання, перегляді 
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відеоматеріалу. Реалізація методу ділової гри та кейс-методу проходить у груповій і 
парній формах навчання. Індивідуальна самостійна робота передбачає опрацювання 
літератури за фахом і складання кожним студентом персонального професійного 
плюрилінгвального портфеля.  

Результативний  компонент представленої моделі визначає досягнення цілі 
навчання, сформованість професійно-значущих компетенцій і важливих особистісних 
якостей та охоплює критерії (мотиваційний; когнітивний; діяльнісний; особистісний) 
і рівні сформованості ППК студентів-менеджерів ЗЕД (низький, середній, високий).  

Висновки. Таким чином, модель формування ППК менеджера ЗЕД покликана 
сприяти активізації процесу навчання і визначає особливий підхід до освітнього 
процесу. Особливості розробленої моделі формування ППК полягають у 
прогностичності моделі, системності й інтеграції розглянутих компонентів, що 
обумовлює комплексну спрямованість освітнього процесу на формування 
майбутнього фахівця, який володіє ППК.  

 
Список використаної літератури 

1. Бодоньи М.А. Метод актуализации лингвистического опыта учащихся  при 
обучении многоязычию [Электронный ресурс] / Бодоньи Марина Алексеевна. - 
Университетские чтения – 2010. Материалы научно-методических чтений ПГЛУ. -  
Пятигорск : ПГЛУ, 2010 – Режим доступа: 
http://www.pglu.ru/lib/publications/University_Reading/2010/VI/uch_2010_VI_00024.pdf 

2. Егошина Е.М. Формирование профессиональной коммуникативной 
компетентности студентов технического вуза на основе билингвального 
сопоставления русского и английского языков вузе [Текст]: дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.08, 13.00.02 / Егошина Елена Михайловна. – Йошкар-Ола, 2010. – 202 с. – 
Библиогр.: с. 150-167.  

3. Матухин Д.Л. Профессионально-ориентированное обучение иностранному 
языку студентов нелингвистических специальностей [Электронный ресурс] / Матухин 
Дмитрий Леонидович. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-
orientirovannoe-obuchenie-inostrannomu-yazyku-studentov-nelingvisticheskih-
spetsialnostey (дата обращения: 15.01.15). 

4. Образцов П. И., Ахулкова А. И., Черниченко О. Ф. Проектирование и 
конструирование профессионально-ориентированной технологии обучения: Учебно-
методическое пособие / Под общ. ред. проф. П.И. Образцова – Орел :  ОГУ,  2003.  – 
94 с. 

5. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению 
[Текст]. / Пассов Ефим Израилевич. – М. : Просвещение, 1985. – 208 с. 

6. Петрова А. І. Формування іншомовної компетентності майбутніх 
менеджерів зовнішньоекономічної діяльності в процесі фахової підготовки [Текст] : 
Дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.04 / Петрова Анастасія Іванівна. – Вінниця, 2009. – 268 
с. – Бібліогр.: с. 247-268. 

7. Піскурська Г. В. Визначення поняття професійної плюрилінгвальної 
компетентності майбутнього фахівця [Текст]. / Піскурська Ганна Вікторівна. // 
Компетентнісно орієнтований підхід до освіти: матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції. – Харків : ФОП Шейніна О. В. – 2014. – С. 174-176. 

8. Семенова Ю.Л. Формирование билингвальнои коммуникативной 
компетенции учащихся гимназии в условиях диалога культур [Текст] : дис. ... к. пед. 



ISSN 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». № 1 (16), 2015.0     
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія        

157 

наук : 13.00.01 / Семенова Юлия Леонидовна. – Сургут, 2012. – 280 с. – Библиогр.: с. 
214-248. 

9. Суходольский Г.В. Основы математической статистики для психологов 
[Текст].  / Суходольский Геннадий Владимирович. – СПб. : Изд-во С.-Петербургского 
университета, 1998. – 700 экз. – 464с. – ISBN 5-288-01489-2. 

Стаття надійшла до редакції 23.03.2015 
 
Пискурская А. В. 
аспирант, ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет» 
Модель формирования профессиональной плюрилингвальной компетентности 
менеджеров внешнеэкономической деятельности 

Целью статьи является проектирование педагогической модели формирования 
профессиональной плюрилингвальной компетентности будущих менеджеров 
внешнеэкономической деятельности. Выявлены и охарактеризованы основные 
компоненты модели, а именно: мотивационно-целевой, аксиологический, 
содержательный, операционно-технологический и результативный. Сделан вывод, 
что все компоненты разработанной модели взаимосвязаны, что способствует 
активизации учебного процесса и целенаправленному формированию 
профессиональной плюрилингвальной компетентности будущих специалистов.        

Ключевые слова: профессиональная плюрилингвальная компетентность, 
модель формирования, компонент, профессиональная подготовка.  
 
G. Piskurska 
Post-graduate, Donetsk National Technical University 
Model of International Managers’ Professional Plurilingual Competence Formation 
  The relevance of the article is proved by the current language teaching trend 
towards plurilingual education and processes of modernization in professional training 
under conditions of economic, social, and educational Ukrainian-European integration. 
Since pedagogical modeling is considered to be an effective method of designing 
educational processes, the purpose of the article is to create the model of International 
Managers’ professional plurilingual competence formation. The professional plurilingual 
competence is defined as universal valuable and meaningful professional and personal 
quality of a future specialist that integrates linguistic and professional knowledge, 
mechanisms of languages and algorithms of speech acts and describes their ability and 
willingness to participate in specialist professional intercultural communication. The 
external factors that influence the process of the professional plurilingual competence 
model designing include higher education standards, labour market requirements, and 
certain social and cultural factors, such as globalization processes, international business 
expansion, and intensification of youth exchange. The presented model is based on systemic, 
competence, task-oriented, person-oriented, axiological, and culture approaches. The 
principles of professional plurilingual formation include the principle of reliance on 
linguistic experience, the principle of combined language learning, principle of integration, 
principle of professional orientation, principle of communicative education, principle of 
multiculturalism. The model consists of the following five main components: motivation and 
purpose, axiological component, content, operational component, and result, each 
component being carefully characterized. It is concluded that all the components of the 
model are interrelated, which contributes to the identification of the learning process and 
purposeful formation of future specialists’ professional plurilingual competence.   
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О. В. ПОПОВА (аспірант) 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 
МОВНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Сучасна система професійної підготовки фахівців обумовлена тими 
суспільними умовами, в яких вона сформувалась і існує. На тлі змін у політичному і 
соціально-економічному житті суспільства та інтеграції України у світовий та 
європейський простір значно зросли вимоги до якості, ролі і змісту підготовки 
фахівців у сфері менеджменту. В умовах жорсткої конкурентної боротьби та 
прискореного науково-технічного прогресу потрібні керівники (фахівці), які мають  
фундаментальну освіту та високу кваліфікацію у професійній діяльності. Світовою 
ринковою економікою затребувані керівники, які вміють самостійно, грамотно, на 
високому професійному рівні приймати динамічні рішення, стратегічно мислити, 
творчо адаптуватися до різноманітних ситуацій професійного спілкування. Сучасні 
реалії соціально-економічного розвитку країн світу, зміни в управлінні та нові 
тенденції розвитку засвідчують, що вимоги до менеджерів постійно зростають і 
будуть зростати в майбутньому.  

Ключові слова: культура, мовна культура, мовна освіта, професійна 
культура, менеджер, менеджер зовнішньо-економічної діяльности, професіоналізм, 
особистість. 

Постановка проблеми. Важливою передумовою конкурентоздатності, 
мобільності, широкої затребуваності майбутніх менеджерів є сформована професійна 
мовна культура, тому що мова, мовна освіта, а отже мовна культура виступають в 
якості важливого інструмента успішної професійної діяльності  людини в 
полікультурному і мультилінгвальному суспільстві. Мовна підготовка в значній мірі 
сприяє формуванню соціально-професійної стороні особистості фахівця в області 
менеджменту зовнішньо-економічної діяльності, яка відповідає вимогам сучасного 
суспільства, чим забезпечує більш високу якість управління і через нього – 
укріпленню  соціальної стабільності. Глобалізація інтеграційних суспільних 
процесів, міждержавна інтеграція в сфері освіти потребує знання іноземних мов,  що 
відкриває доступ к досвіду і знанням у світі, до великого інформаційного багатству, 
якісній освіті в країні та за кордоном.  Актуальність теми  викликана вище описаними 
соціальними факторами і полягає у визначенні змісту мовної культури як невід’ємної 
складової професійної культури менеджера зовнішньо-економічної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Проблеми розвитку професійної 
діяльності менеджера, вимог до його компетентності і підготовки привертають увагу 
багатьох дослідників. Аспекти фахової підготовки стали предметом уваги науковців 
А. Алексюка, С. Батишева, І. Беха, М. Євтуха, М. Жалдака, І. Зязюна, В. 
Галузінського, Р. Гуревича, Н. Ничкало, Н. Мойсеюк, С.Сисоєвої, В. Сластьоніна. 

                                                
© Попова О.В., 2015 
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Особливості професійної діяльності менеджерів висвітлено у дослідженнях В. 
Авдєєва, Л. Балабанової, Р. Блейка, И. Бризгалова, О. Булавенко, М. Вудкока, Л. 
Ємельянової, Р. Сакурової, С. Смурової, Ф. Тейлора, Д. Френсіса, Л. Якокка. Питання 
взаємодії мови і культури розглянуті у дослідженнях І. Зимньої, Є. Верещагіна,   Г. 
Єлізарової, С. Тер-Мінасової та ін.,  Культурно-мовний контекст професійної 
діяльності майбутніх менеджерів досліджувався С. Ніколаєвою, Л. Барановською, Б. 
Бєляєвою, В.  Бухбіндером, Л. Голованчуком, Ю. Друзь, Є. Носонович, Г. Онкович, 
Ю. Пассовою, В. Плахотником, В. Сказкіною, Н. Скляренко, аспекти професійного 
іншомовного спілкування – Т. Алексєєвою, В. Артемовим, Н. Басовою, Н. Драб, 
І. Кнышеозубовською та ін. 

Визначення невирішених раніше частин загальної проблеми. Теоретичний 
аналіз наукових праць засвідчує, що проблема мовної культури як складової 
професійної культури, а також її місце у професійній освіті майбутніх менеджерів 
зовнішньо-економічної діяльності не отримала достатнього дослідження. 

Метою статті є надати теоретичне обґрунтування мовної культури майбутніх 
менеджерів зовнішньо-економічної діяльності і довести, що її формування є 
невід’ємною складовою професійно-культурної освіти студентів, які вивчають  
зовнішньо-економічну діяльність у вищих навчальних закладах. 

Виклад основного матеріалу дослідження За класифікацією Є. Клімова, 
професія менеджера входить до складу гуманітарного напряму і містить всі ознаки 
типу "людина-людина", який визначається як соціономічний (передбачає постійну 
роботу з людьми). Такий тип професій потребує інтерсоціальних здібностей, тобто 
таких, що забезпечують успішну взаємодію між людьми, розуміння людей і 
ефективний вплив на них, встановлення контактів, організацію сумісних дій [4, с. 
280]. Особливість таких професій полягає в їх "комунікативному ядрі" – 
професійному спілкуванні, взаємодії, встановленні ділових контактів з іншими 
людьми з метою обміну духовними та матеріальними цінностями, пізнанні людей і 
управління ними [4, с. 5-6]. Спілкуючись з людьми, керівник є джерелом інформації 
та її носієм. Функції керівника-менеджера, засоби їх реалізації забезпечуються 
основними функціями мови. Сучасний менеджер повинен володіти високою 
культурою адміністративного конструювання мови спілкування для прийняття 
ефективних рішень. Мова служить також одним із засобів освітньої  і професійної 
діяльності та є персональним ресурсом особистості, який допомагає їй взаємодіяти в 
різноманітних ситуаціях спілкування. 

Мовна культура та загальна людська культура, які підтримуються рівнем 
загальної і професійної освіти менеджера, визначають рівень його мовної поведінки, 
його вміння у заданих соціальних умовах ставити зрозумілі практичні задачі та 
вирішувати їх раціональним, розумним шляхом, успішно формувати і підтримувати 
високий рівень взаєморозуміння в процесі мовної комунікації, будувати переконану 
та ефективну мову у різноманітних видах ділового спілкування. 

До кола функціональних обов’язків менеджера високого класу входить 
необхідність виконувати управлінську діяльність також в умовах іншомовного 
середовища, тобто спілкуватися із зарубіжними колегами по бізнесу, проводити 
різного роду перемовини, попередні та проміжні узгодження різних питань, укладати 
всілякі угоди і т.д. Діяльність такого роду може проводитися як у письмовій, так і в 
усній формі. Менеджер зобов’язаний володіти обома формами як  рідною мовою, так 
і іноземною, мовою своїх зарубіжних партнерів.  Звертаючись до питання навчання 
менеджерів, ми хочемо звернути увагу на те, що, вивчаючи іноземні мови, менеджер 
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повинен, насамперед, навчитися спілкуванню мовою, що вивчається, мовленнєвій 
комунікації, а це неможливо без вивчення в тому числі  культури народу – носія даної 
мови.  

Вихідним терміном для визначення понять «професійна культура» та «мовна 
культура» є поняття культури. Тому звернемося до аналізу категорії «культура».  

В сучасній науковій літературі зустрічається більш 250 визначень культури. 
Більшість вчених розглядає культуру як складний феномен, що визначає систему 
ціннісних орієнтацій як суспільства в цілому, так і окремої особистості – носія певної 
культури. Розглядаючи культуру з точки зору різних підходів до її визначення, можна 
виявити найбільш загальні характерні риси культури: культура передається із 
покоління до покоління, засвоюється в процесі отримання освітнього досвіду; 
культура знаходиться у постійному розвитку, вона здатна до саморозвитку і 
самооновленню; культура є відображенням діяльності різних етнічних, регіональних і 
соціальных груп [9, с.169], вона виражається у звичаях, традиціях, етичних нормах.  

Це дозволяє розглядати культуру як багатогранне явище, яке відображає всі 
сторони людського буття. Культура, з одного боку, – це діяльність, а з іншого боку – 
сукупність предметів і продуктів цієї діяльності. Культура не може існувати окремо 
від людини. Людина – це не тільки носій, але й виразник культури.  

Незважаючи на розрізнення, усі культури мають багато спільного, їх об'єд-
нують так звані культурні універсалії, які відображають загальну біологічну природу 
людей та їх загальні потреби. Деякі з цих універсалій: віковий розподіл,  громадські 
установи освіти, етика, сім'я, уряд, брак, медицина, релігія, торгівля. Мова як відмінна 
якість людини є важливішою та єдиною універсалією, що сприяє вивченню форм 
концептуалізації реалій життя, має загальне розвиваюче, виховне та світоглядне 
значення, тому що сприяє появі більш чіткого розуміння поліаспектності різних 
реалій життя взагалі. Завдяки мовним знакам, які одні й ті ж самі універсалії 
набувають різної форми та змісту у різних мовах світу [3, с. 4]. З іншого боку, через  
мову  відбувається процес передачі соціального досвіду, культурних звичаїв та 
традицій від покоління до покоління, адаптація до нових соціокультурних умов 
дозволяє підключити тих, що навчаються через іноземну мову до нової для них 
соціокультурної освітньої дійсності, враховуючи при цьому особистісні особливості 
кожного представника конкретної мовної і культурної спільності. Тому суспільна, 
соціально-комунікативна природа мови є методологічною основою для педагогічної 
теорії формування комунікативної культури. Опанування будь-якої іноземної мови 
виконує, крім комунікативної, ще й культуротворчу функцію, оскільки вивчення 
„іншої” культури, розуміння її відмінностей від рідної, разом з вихованням поваги до 
обох культур сприяє формуванню міжкультурної компетенції та толерантності, які 
визнані світовою спільнотою найкращим шляхом усунення „культурного шоку”. 
Завдяки мові різноманітні культури знаходяться у постійному взаємозв’язку і 
взаємодії, одже відбувається процес інтеграції культур різних етносів, що і складає 
основу існування сучасного світу.  

Незважаючи на різні підходи до тлумачення терміну феномена культури, 
більшість вчених збігається у визнанні нерозривного зв’язку культури з професійною 
діяльністю людини, а також у розумінні культури як співвідношення особистого та 
суспільного. Термін «професійна культура» – предмет аналізу таких наук, як 
культурологія, психологія, філософська антропологія, економіка, педагогіка, 
соціологія. Питання професійної культури традиційно займали важливе місце в усі 
історичні епохи. Вже у давньоіндійскій мудрості можна знайти міркування про те, 
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яким має бути жрець, а в античній, яким має бути ремісник, воїн. У витоків 
дослідження професійної культури стояли О. Конт, Р. Спенсер, Е. Дюркгейм, М. 
Вебер, Т. Парсонс. У вітчизняній педагогіці поняття «професійна культура» отримало 
широке поширення у 80-х роках XX століття.   

Якщо вдатися до семантики термінологічного словосполучення „професійна 
культура” то треба звернутися до тлумачення його складової „професійний” і в свою 
чергу містить семантичне значення терміну „професія”. На думку Є.О. Климова, 
професія це  "необхідна для суспільства соціально цінна та  обмежена внаслідок 
розділення праці область застосування фізичних та духовних сил людини, яка дає їй 
можливість отримати замість докладеної нею праці засоби існування та розвитку” [5, 
с. 22]. Основою формування і функціонування професійної культури фахівця багато 
дослідники вважають діяльність, оскільки не тільки норми професійної культури 
формуються і проявляються в процесі здійснення фахівцем професійної діяльності, 
але і сам фахівець повинен бути носієм і загальної культури, і культурних норм, які 
передбачені певною спеціальністю. 

Якщо простежити взаємозв’язок між загальною культурою суспільства та 
професійною культурою, то він матиме наступний вигляд:  загальна культура 
суспільства виступає передумовою формування базової культури особистості. Базова 
культура особистості, трансформуючись в умовах певної професійної діяльності, 
формує особливості професійної культури представників різних професій, які і 
відрізняють одну професію  від іншої. В свою чергу, професійна культура 
особистості, яка відтворюється у непрофесійних сферах життєдіяльності та 
спілкування (у родинній сфері, міжособистісному спілкуванні тощо), впливає на 
базову культуру особистості і через неї на загальну культуру суспільства. Таку думку 
відстоюють вчені Н.Г. Багдасар’ян, І.Є. Чучайкіна, В.А. Бобахо, Л.О. Коростильова, 
Л.К. Круглова, Е.В. Соколов. Погоджуючись з такими поглядам, дослідниця 
С.А.Ісаєнко вважає,  що протиставлення базової культури особистості та її 
професійної культури, яке простежується у поглядах на спосіб утворення професійної 
культури  особистості, є не точним і виправданим лише для ілюстрації діалектичного 
зв’язку між загальною культурою суспільства, базовою культурою особистості та її 
професійною культурою [3, с. 10]. 

Існує декілька науково-теоретичних підходів до розгляду професійної культури 
фахівця. Зупинимося на декількох дослідженнях вітчизняних вчених за останні роки.  
І.В. Михайліченко в своєму аналізі професійної культури працівників органів 
внутрішніх справ доказує, що професійна культура є інтегральною характеристикою 
фахівця, яка проецирує його загальну культуру у професійну сферу і може 
формуватися лише у процесі цілісної соціальної діяльності особистості [7, с. 7-8].  
Таке розуміння поділяє і Я.О. Черньонков у дослідженні професійної культури 
майбутнього вчителя іноземної мови  і бачить в неї також уособлення і показник 
сформованості різних видів особистісної культури, сукупність сенсожиттєвих і 
світоглядних цінностей  та установок, умову ефективної професійної діяльності, 
професійної самоактуалізації, досягнення професійної зрілості [10, с. 8-9].  
Розглядаючи проблеми формування професійної культури працівника міліції та 
юриста, дослідник С.С. Сливка дотримується думки, що професійна культура це  
„певний різновид субкультури, формування й існування якого зумовлене 
особливостями професійної діяльності” [8, с. 10].  

С.А. Ісаєнко, досліджуючи формування професійної культури студентів 
інженерних спеціальностей засобами іноземної мови, вважає професійну культуру 
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цілісним особистісним утворенням, сутністю якого є діалектичний зв’язок усіх 
елементів культури індивіда, які динамічно і нелінійно розвиваються  і специфічно 
проявляються у сфері професійної діяльності і спілкування. [3, с. 6]. До категорії 
особистості відносить професійну культуру й Г.М. Медведь і стверджує, що вона 
складається у свідомості людини під час опанування професійним досвідом, який 
сприяє його адаптації у суспільстві і якісному виконанню в ньому професійно-
значущих ролей [6, с.10]. У досліджуванні професійної культури майбутнього 
менеджера з туризму засобами мультимедійних технологій О.Ю. Горячук визначає 
професійну культуру як інтегративну особистісну якість, яка знаходиться у стані 
постійного розвитку і представляє собою комплекс професійно-культурних і 
мультимедіа компетенцій [1, с.75]. 

Виходячи із теоретичного аналізу змісту визначень, можна зробити такі 
узагальнення, що автори використовують термін «професійна культура» для 
додаткової характеристики рівня професійної підготовки за допомогою особистих 
якостей фахівця. Професійну культуру фахівця вчені розглядають  як умову, процес 
та результат формування високого рівня діяльності фахівця. Професійна діяльність 
водночас припускає і процес формування культури і досягуваний результат як 
проміжний підсумок її становлення. Зміст культури є складовою розвитку 
особистості професіонала, його творчих сил, здібностей, потреб, відносин, форм 
професійної діяльності [1, с. 66]. 

Застосовуючи визначення професійної культури до професії менеджера, треба 
нагадати, що представляє собою менеджер у сучасному розумінні. Сучасний 
менеджер це висококваліфікований професійний фахівець з управління 
виробництвом, організацією, фірмою у ринкових економічних умовах. який здійснює 
керівництво організацією, підрозділом або напрямком діяльності: кадрами, 
фінансами, матеріальними або інформаційними ресурсами, інноваціями в умовах 
ринку, володіючи  відповідними професійними знаннями, вміннями і навичками, 
отриманими у вищому навчальному закладі; здатний  організовувати конкретну 
діяльність підлеглих, а також виконувати певний об’єм управлінських функцій [2, с. 
123]. Одним з напрямків менеджменту є зовнішньо-економічна діяльність, яка окрім 
управлінської діяльності передбачає підтримку контактів як з вітчизняними, так і 
зарубіжними партнерами. Перелічені  види діяльності потребують від менеджера 
володіння усіма компетенціями, які сприяють забезпеченню його професійної 
діяльності.  Тому, використання мовно-культурної підготовки в системі професійної 
освіти менеджера визначає його успішність та є однією із інваріантних складових 
цілісного розвитку особистості. Таким чином, ми можемо констатувати, що 
професійна діяльність менеджера реалізується в процесах управління і комунікації на 
основі складної професійної діяльності з партнерами та клієнтами, що потребує 
вільного володіння мовною культурою. 

Висновки за результатами дослідження На підставі теоретичного аналізу 
сутності і змісту основних понять «культура», «мовна культура», «професійна 
культура», «менеджер», «менеджер зовнішньо-економічної діяльності» стає 
можливим пов’язати «професійну культуру майбутнього менеджера зовнішньо-
економічної діяльності» з формуванням цілісної особистості майбутнього фахівця, 
його здатністю до професійної діяльності, наближеної до норм культури. Фахівець 
виступає як людина, орієнтована на виконання певних соціально-професійних 
функцій, як фахівець у всієї своєрідності своїх можливостей і здібностей. Отже, 
формування мовної культури у майбутніх менеджерів - це не формальне доповнення 
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до загальноосвітньої і спеціальної підготовці, а органичний елемент професійної 
освіти.  
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 Языковая культура как часть профессиональной культуры будущих 
менеджеров внешнеэкономической деятельности 

В статье анализируется понятие «языковая культура» и ее место в 
формировании профессиональной культуры будущего менеджера 
внешнеэкономической деятельности. На основе обзора наиболее авторитетных 
точек зрения на состояние и перспективы формирования профессиональной 
культуры становится возможным связать «языковую культуру будущего 
менеджера внешнеэкономической деятельности» с формированием целостной 
личности будущего специалиста, его способностью к профессиональной 
деятельности, приближенной к нормам культуры. Был сделан вывод, что 
профессионализм, требующий высокого уровня мастерства и компетентности, и 
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языковая культура личности являются необходимыми условиями формирования 
профессиональной культуры будущего менеджера внешнеэкономической 
деятельности. 

Ключевые слова: культура, языковая культура, языковое образование, 
профессиональная культура, менеджер, менеджер внешнеэкономической 
деятельности, профессионализм, личность. 

 
O.Popova 
Donetsk National Technical University 
Language Culture as Part of the Professional Culture of the Future International 
Manager  

The article focuses on the analysis of the concept of «language culture» and its role 
in shaping the future of international managers’ professional culture. It is an important 
prerequisite for competitiveness, mobility and the general demand for future managers as 
language, language education, and, consequently, language culture serve as an important 
tool of a successful specialist in the multicultural and multilingual society. Language 
training largely contributes to the formation of social and professional side of the 
specialist’s personality in the sphere of international management that meets the 
requirements of modern society and provides better quality control, and through this social 
stability is being strengthened. The specificity of international manager’s activities is 
closely linked to the globalization of integration social processes, and requires knowledge 
of foreign languages, which provides access to experience and knowledge in the world, to 
the great wealth of information. The use of language and cultural training in the higher 
professional education system of future managers determines its success and is one of the 
invariant integral components of personal development. Thus, it is stated that the 
professional activities of the manager is realized in governance and communication 
processes on the basis of complex professional cooperation with partners and customers 
that requires competence in language culture. A specialist is considered as a person focused 
on fulfilment of certain socio-professional functions including the whole range of their 
capabilities and abilities. Thus, the formation of language culture of the future managers is 
not a supplement to formal education and specialized training, but an internal element of 
professional education. According to the review of the most authoritative views on the state 
and prospects of professional culture, it becomes possible to link the «language culture of 
the future international managers» with the formation of the future specialist’s personality, 
their ability to perform professional functions connected with the culture norms. It is 
concluded that professionalism that requires a high level of skills and competence and 
personal language culture are essential for the formation of professional culture of the 
future international manager. 
Keywords: culture, language culture, language education, professional culture, manager, 
international manager, professionalism, personality. 
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ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
 
ОНЛАЙН-ВОЛОНТЕРСТВО, ЯК НОВА ФОРМА ДОБРОВОЛЬЧОГО ЯВИЩА 

ТА ЙОГО РОЛЬ У СИСТЕМІ СОЦІУМУ ТА У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 
 

У даній статті наведені результати дослідницької роботи з проблеми ролі 
онлайн-волонтерства у сучасному суспільстві та у становленні особистості.. 
Розглядається рівень залежності сучасного суспільства від інформації. 
Досліджується необхідність для сучасної людини бути компетентним, володіти 
необхідним професіоналізмом, конкретними знаннями, вміннями та навичками для 
повноцінної діяльності в інформаційному суспільстві. Обґрунтовується важливість 
волонтерської діяльності в становленні сучасної, всебічно розвиненої особистості. 
Простежується зв'язок між розвитком особистості і вдосконаленням суспільства в 
цілому. 

Ключові слова: он-лайн волонтерство, інформаційне суспільство, класичне 
волонтерство, професійна особистість. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими 
науковими чи практичними завданнями. Сучасний світ є мінливим організмом, 
який змушує підлаштовуватися під себе для отримання найбільшої кількості переваг 
в будь-якій сфері професійної діяльності. Тому, для того, щоб бути розвиненою 
особистістю і, насамперед, професіоналом у тій галузі, в якій необхідно виробляти 
діяльність, необхідно бути обізнаним у напрямках різного роду. 

Сучасне суспільство має статус інформаційного, де, найчастіше, рівень 
володіння електронними пристроями і вміння якісно і в правильному ключі 
розпоряджатися інформаційними потоками, має більшу необхідність, ніж 
інтелектуальні здібності, знання предмета, навички ведення діяльності. «Ми живемо в 
період інформаційного буму» [5]. Це все дуже впливає на різні види діяльності. Все 
видозмінюється, вдосконалюється і просувається вперед як в інтелектуальному, так і 
в технічному сенсах. «Сьогодні, в світовому співтоваристві відбувається становлення 
і розвиток інформаційного суспільства. Велика частина населення виявляється 
зайнятою в області виробництва, передачі та обробки інформації» [8].  

Тому, ми повинні розглядати способи становлення сучасної людини, здатної 
протистояти викликам модернізованого суспільства. Подібне формування не 
відбувається без виконання відповідних видів діяльності, що мають статус 
особистісно-формуючих. Отже, завдання особистості полягає у пошуку підходящої 
розвиваючої бази. Однак, замість виконання пошуку свого індивідуального аспекту 
розвитку, є можливість звернути увагу на способи саморозвитку та 
самовдосконалення загального характеру. Одним з подібного роду способів може 
стати участь у волонтерській діяльності. 

Волонтерсткая діяльність все більше вплітається в сучасне суспільство, яке 
постійно оновлюється. В іншому випадку, волонтерство може бути просто викинуто з 
потоку людської діяльності. Адже воно здатне відбуватися тільки при активній 
взаємодії людей. У той же час «інформаційне суспільство базується на зв'язках всіх з 
усіма» [8]. Тому, волонтерство та сучасні інформаційні процеси, що зачіпають 
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суспільство, повинні більш активно співпрацювати у процесі виховання і становлення 
професійної та компетентної особистості. 

У зв'язку зі значною роллю інформаційних технологій в житті сучасного 
суспільства, дані фактори все активніше впроваджуються і в добровольчу середу. На 
активний розвиток технологічно спрямованого волонтерства впливає, в тому числі, і 
тісний взаємозв'язок добровольчої діяльності та суспільства в цілому. 

Одним із прикладів подібного вдосконалення та модернізації волонтерського 
руху є розвиток такого його виду, як онлайн-волонтерство. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Вченими постійно 
проводяться дослідження добровольчої діяльності. Розглядаються переваги 
використання інтернет-технологій в освітньому процесі (Ю. Рогушина), приділяється 
увага важливості розвитку інтернет-технологій в цілому (А. Леонт’єв). Проводяться 
дослідження волонтерства, як соціального феномену (О. Холіна).  

Вивченню волонтерства присвячено багато робіт зарубіжних вчених. 
Досліджується як окремо волонтерський сектор (Hossli W.), так і його підвиди, 
зокрема і он-лайн волонтерство (Hannes J.). Деякими вченими були навіть розроблені 
путівники по організації он-лайн волонтерства (Cravens J.). 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проведений 
аналіз наукових праць свідчить про недостатній рівень дослідження проблеми 
онлайн-волонтерства, як нового прояву добровольчої системи у соціумі та його вплив 
на особистість. 

Формування цілей статті. Метою даної статті є розгляд теоретичних аспектів 
впливу волонтерського руху, і зокрема, онлайн-волонтерства, на практичний розвиток 
цілком розвиненої особистості, готової відповісти на виклики мінливого соціуму. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вклад волонтерської діяльності в 
розвиток повноцінно сформованої особистості важко переоцінити. Адже 
волонтерство – це, насамперед, виховання в самому собі почуття необхідності 
надавати допомогу в різних ситуаціях. Це – служіння суспільству. У той же час 
«суспільство повинно направляти активність молоді в конструктивне русло, 
стимулюючи ті форми активності, які йому корисні» [4]. Таким чином, відбувається 
не лише налагодження взаємозв'язків молоді та суспільства, а й взаємовигідне 
співробітництво. Суспільство отримує безоплатну допомогу, а молодь, у свою чергу, 
розвиває в собі професійні навички в тих галузях, до яких належить волонтерська 
діяльність. Однак, для повноцінної взаємодії молоді та суспільства «необхідно якісно 
змінити ставлення до волонтерської діяльності» [10] у свідомості як суспільства, так і 
молоді. Необхідні роз'яснювальні програми, можливо, також використання 
особистостей, що мають волонтерських досвід для проведення інформаційно 
спрямованих зустрічей, що мають своєю метою поширення ідей волонтерства в 
суспільній структурі. Дані програми є одним із способів розвитку ідей волонтерства в 
суспільстві з використанням сучасного підходу. 

У сучасному суспільстві «освіта стає безперервним процесом – щоб 
відповідати вимогам мінливого інформаційного середовища, люди повинні постійно 
підвищувати свій освітній рівень, поповнювати свої знання та навички» [8]. 
Можливим варіантом підвищення свого освітнього рівня є волонтерська діяльність.  

Суспільство сьогодні є більш інформаційним, ніж будь-коли. Відомо, що 
«молодь, традиційно, є найбільш активною соціальною групою» [1, с. 235], вона 
також стає частиною інформаційного світу. Одним із способів отримати інформацію в 
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сучасному суспільстві є використання інтернету. Цілком очевидно, що в наші дні 
інтернет «змінює масштаби світового простору» [2]. З'являються більш тісні зв'язки, 
більш широкі можливості. У тому числі, збільшується кількість потенційних 
можливостей вдосконалити свої знання, вміння та навички. Сьогодні не тільки «в усіх 
сферах професійної діяльності» [3, с. 4] використовуються комп'ютерні технології.  

Волонтерська діяльність також намагається відповідати вимогам сучасного 
суспільства. Тому з появою інтернету виникла, а з поширенням – розвинулася, нова 
сфера волонтерської діяльності – он-лайн волонтерство. Визначення даного терміну 
дали Волонтери ООН: «он-лайн волонтерство – це виконання тієї чи іншої дії, 
повністю або частково за допомогою інтернету з дому, роботи, університету чи інших 
місць» [11]. Даний вид добровольчої діяльності дозволяє використовувати волонтерів 
в нових областях. Тобто, волонтерська діяльність, використовуючи нові можливості, 
перетворюється у більш мобільну та універсальну систему, роблячи, у той же час, 
більш універсальними самих волонтерів, котрі отримують можливість використання 
нових меж. 

Не варто забувати, що онлайн-волонтерство не завжди є повноцінною заміною 
звичайної волонтерської діяльності. І хоча даний вид добровольчої діяльності «може 
поширюватися на безліч інших видів діяльності – переклад документів, різні види 
консультацій» [12, с. 20], однак, онлайн-волонтерство не зможе стати повноцінною 
заміною прямому спілкуванню і безпосередній взаємодії між людьми при 
стандартному волонтерстві. Однак, даний вид волонтерства може бути як 
попередньою діяльністю підготовчого сенсу перед початком «живого» процесу 
доброчинництва, або в якості необхідної активності для особистостей, бажаючих 
вдосконалення саме в інформаційно-технічному планах. 

Подібний вид волонтерства також «близький особливо тим, чий професійний 
досвід або стиль життя пов'язаний або буде пов'язаний в майбутньому з інтернет-
середовищем або ж людям, з проблемами пересування» [6]. У першому випадку 
онлайн-волонтерство дає можливість розвивати або підтримувати свій професійний 
рівень, або ж удосконалювати свої знання під час навчання (це може стосуватися, 
наприклад, майбутніх програмістів); у другому випадку, люди з обмеженими 
можливостями отримують шанс вибудувати зв'язок із суспільством. Для решти 
категорій людей, онлайн-волонтерство може служити можливістю надавати допомогу 
при браку часу. Онлайн-волонтерство є дуже гнучким, до нього можна приєднатися в 
будь-який час в будь-якому місці, воно не вимагає певних організаційних заходів. 

Сучасні способи підвищення якості професіоналізму особистості призводять, у 
свою чергу, до підвищення потенціалу всього суспільства в цілому. Онлайн-
волонтерство забезпечує подібний новий рівень. Це також і нова ступінь розвитку 
самого волонтерського руху. Даний вид волонтерства «розглядається в якості засобу 
для просування волонтерства крізь географічні кордони» [13, с.12]. Що, в свою чергу, 
стає чинником формування інших характеристик у особистості. Приміром, 
відбувається розвиток соціокультурного аспекту, у зв'язку з діяльністю міжнародного 
характеру (що притаманно онлайн-волонтерству). Подібні якості є затребуваними в 
сучасному професійному середовищі, так як існуюче суспільство направлене в 
міжкультурне середовище. Тому, особистість, що володіє соціокультурними 
задатками має певні якісні переваги. 

Набір волонтерів сьогодні також здійснюється, в тому числі і за допомогою 
інтернету. Дана функція теж не може обійтися без онлайн-волонтерів (так званих 
волонтерів-рекрутерів), яким необхідно спілкуватися з потенційними кандидатами. В 
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деякій мірі, в подібних діях проявляється розвиток комунікативних здібностей 
особистості, однак, як згадувалося раніше, даний тип спілкування не можна вважати 
повноцінним. Швидше, він може служити доповненням до стандартного спілкування.  

«У онлайн-волонтерства немає глибоких коренів» [11] як у звичайного 
волонтерства (слід зазначити, що даний фактор не являє собою негативну складову, 
так як класична волонтерська діяльність, навіть при виконанні необхідних 
модернізаційних дій залишається мололітно-структурованим і усталеним соціальним 
явищем. У цьому зв'язку, необхідно відзначити присутність умови гнучкості у 
онлайн-волонтерства, зважаючи на несталу конструкцію системи виду волонтерства. 
Дана гнучкість надає можливість проведення більш швидковпроваджуваних процесів, 
які, за умови правильно побудованого формування такого виду волонтерства, 
створять необхідні передумови до розташування онлайн-волонтерства в ряду з 
усталеними видами добровольчого руху). Інтернет з'явився не так давно, тому й 
розвиток онлайн-волонтерства не минув ще тих етапів, які були у традиційного 
волонтерства. Однак, чим активніше відбувається розвиток комп'ютерної індустрії, 
чим більш інформаційним стає суспільство, тим більш швидко онлайн-волонтерство 
займатиме призначену йому нишу. Немає сумнівів, що «потенціал онлайн-
волонтерства в майбутньому значний» [14, с.9]. Про це можна сміливо говорити у 
зв'язку із зростаючим процесом як розвитку електронних технологій, так і рівнем їх 
впровадження в систему соціуму. Тому всі методи розвитку волонтерства повинні 
бути «орієнтовані на майбутнє» [7]. Тому що розвиток професійної, повноцінно 
сформованої особистості є завданням не лише для нині існуючого покоління молоді.  

Якісні зміни наступних поколінь повинні прогресувати, тільки в такому 
випадку рівень освіченості особистості та суспільства в цілому буде на належному 
рівні для належного існування держави. Волонтерська діяльність – це можливість 
«отримувати нові навички» [9], знання та вміння. І онлайн-волонтерство – це тільки 
одна з можливостей досягнення професіоналізму особистості. 

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Розглянувши онлайн-волонтерство, як явище волонтерського 
руху, що розвивається, ми можемо зробити відповідні висновки: 

1. Зосереджено увагу на тому, що сучасне суспільство є залученим в 
швидко розповсюджувані інформаційно-технологічні процеси, які впливають як на 
сам соціум, так і на утворення, які беруть участь у його існуванні; 

2. Виділено, що одним з наслідків подібного роду впливу є поява і 
триваюче становлення та розвиток онлайн-волонтерства, яке вже можна вважати 
одним з підрозділів волонтерської діяльності; 

3. Виявлено, що онлайн-волонтерство надає нові можливості як для 
добровольчого явища (можливість здійснення більш мобільної та гнучкої 
волонтерської діяльності), так і для особистості (надання можливості участі в онлайн-
волонтерстві особистостям, з різних причин позбавленим шансу проведення 
діяльності у класичному волонтерстві); 

4. Підкреслено, що онлайн-волонтерство має можливість швидкого 
поширення та розвитку, однак, дані фактори мають безпосередню залежність від 
рівня поширення і розвитку інформаційних та електронних систем; 

5. Визначено, що онлайн-волонтерство являє собою новий вид 
добровольчої діяльності, подальші дослідження різних його аспектів мають місце 
бути і послужать тільки лише більш якісному розвитку даного явища. 
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Перспективи подальших досліджень з питань волонтерства та одного з його 
проявів – онлайн-волонтерства криються у наступних проблемах: 

1. Проведення досліджень інших складових волонтерського явища, які 
також впливають на особистість та на її діяльність у соціумі поза межами 
волонтерської діяльності; 

2. Дослідження практичної складової онлайн-волонтерства з 
пропонуванням перспектив удосконалення цього різновиду добровольчої діяльності 
для проведення модернізаційних дій; 

3. Зосередження уваги на видах компетенцій, які формує та розвиває 
особистість у процесі онлайн-волонтерства.  
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Онлайн-волонтерство как способ социально-педагогического становления 
личности 

В данной статье приведены результаты исследовательской работы по 
проблеме роли онлайн-волонтерства в современном обществе и в процессах 
становления личности. Рассматривается уровень зависимости современного 
общества от информации. Исследуется необходимость для современного человека 
быть компетентным, обладать необходимым профессионализмом, конкретными 
знаниями, умениями и навыками для полноценной деятельности в информационном 
обществе. Обосновывается важность волонтерской деятельности в становлении 
современной, всесторонне развитой личности. Прослеживается связь между 
развитием личности и совершенствованием общества в целом.  

Ключевые слова: онлайн-волонтерство, информационное общество, 
классическое волонтерство, профессиональная личность. 
 
Y. Slutskiy  
Donbas State Teachers, Training University 
Online Volunteering as a Way of Socio-Pedagogical Formation of the Person 

This article presents the results of research work under the problem of the online-
volunteering role in the modern society and in the processes of personal formation. The 
level of modern society dependence from the information is considering. The need of 
modern person to be competent, have the necessary professionalism, specific knowledge, 
skills and abilities for full activities in the informational society are investigating. The 
importance of volunteering in the development of a modern, fully developed personality is 
justifying. The connection between the development of the individual and the improvement 
of society as a whole is tracing. The modern world is a changing organism. Therefore, a 
person must be knowledgeable in different areas to be the developed personality and a 
professional in the necessary field. Modern society has the informational status, where the 
ability level to use the electronic devices and the ability to use the information in the right 
key is more important than intellectual abilities or subject knowledge. One of the 
consequences of this kind of influence is the emergence and development of online 
volunteering, which can be considering as one of the divisions of volunteering. Online 
volunteering provides the new opportunities for the volunteering phenomenon (the 
possibilities of more mobile and flexible volunteering activity) and for the individual (the 
possibility of participation in online volunteering for persons, who, for various reasons, 
deprived of the chance of classical volunteering activity. Online volunteering has the ability 
of quickly spreading and development, however, these factors are directly dependent from 
the spreading and developing level of informational and electronic systems. We shouldn’t 
forget that online volunteering is not always a complete substitute for usual volunteering 
activity. Although this type of volunteering can be extended on many other activities, 
however, online volunteering cannot be the full substitute for direct communication and 
direct interaction between the people during the standard volunteering. However, this type 
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of volunteering can be preliminary preparatory activity before the beginning of «live» 
volunteering process or as a necessary activity for persons, who wish the improving in the 
informational and technical aspects.  As online volunteering is a new kind of volunteering 
activity, the further studying of its various aspects can exist and will be the factor of more 
qualitative development of this phenomenon.      

Keywords: online volunteering, informational society, classic volunteering, 
professional personality. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ФОРМУВАННЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
 

В статті визначено динаміку сформованості діагностичної компетентності 
майбутніх фахівців фізичної реабілітації за  визначеними критеріальними 
показниками та логічними рівнями. Для обґрунтування сутності діагностичної 
компетентності фахівця фізичної реабілітації проведено уточнення базових понять 
дослідження. Обґрунтована педагогічна модель як умовний аналог професійної 
підготовки майбутнього фахівця фізичної реабілітації в єдності цільового, 
діяльнісного, змістового та контрольно-корекційного складників формування 
діагностичної компетентності. Відмічено в експериментальній групі стабільне 
зростання всіх груп показників: найвищий приріст забезпечено за 
здоров’язберігальними показниками, дещо нижчі прирости – за професійно-
адаптативними та когнітивно-операційними показниками, стабільні прирости – за 
аксіологічними та інформаційно-прогностичним показниками, найнижчі прирости 
спостерігалися за оцінно-рефлексивними показниками.  

Ключові слова: фахівець фізичної реабілітації, діагностична 
компетентність, критеріальні показники сформованості компетентності, логічні 
рівні сформованості компетентності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Актуальність дослідження 
обумовлюється сучасним станом розвитку фізично-реабілітаційної освіти в Україні, 
пріоритетністю даного напрямку у формуванні, збереженні та відновленні здоров’я 
нації. Запорукою високого рівня професійного розвитку майбутнього фахівця 
фізичної реабілітації є володіння навичками та вміннями діагностики та 
прогнозування результатів оздоровчої та реабілітаційної  діяльності [1; 3].  

Нормативні аспекти діяльності фахівця фізичної реабілітації визначено в 
чинних державних документах: Національній доктрині розвитку освіти України, 
Законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про вищу освіту”, 
“Про фізичну культуру і спорт”, Цільовій комплексній програмі “Фізичне виховання 
– здоров’я нації”, Державних тестах і нормативних оцінках фізичної підготовленості 
населення України, Концепції професійно-технічної (професійної) освіти.  

                                                
© Фастівець А.В., 2015 
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Аналіз наукових досліджень підкреслює зростання інтересу до професійної 
підготовки фахівців фізичної реабілітації. При цьому вивчаються такі аспекти 
проблеми: методологічне забезпечення підготовки фахівців з фізичної реабілітації 
(В. Бальсевич, Г. Верич, В. Зотов, Л. Матвєєв, О. Мільштейн, В. Столяров,  
Ю. Шкребтій); професійно-педагогічні аспекти підготовки спеціалістів з фізичної 
реабілітації (В. Григоренко, І. Муравов, В. Мурза, В. Мухін, Б. Сермеєв, Г. Хомутов); 
виховання професійного мислення і професійної рефлексії (О. Вітковська, Г. Нагорна, 
Н. Пов’якель та ін.). 

Тема статті є плановою в структурі науково-дослідницької роботи кафедри 
культурології та методики викладання культурологічних дисциплін Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка з вивчення проблеми 
“Методолого-теоретичні основи та організаційно-методичні механізми модернізації 
системи освіти Полтавщини” (державний реєстраційний № 0111U000702).  

Аналіз наукових досліджень і практичного стану професійної підготовки 
майбутніх фахівців фізичної реабалітації в Україні показав, що існує низка 
суперечностей, які гальмують цей процес 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з тим, 
теоретичний аналіз наукових праць свідчить, що проблема формування діагностичної 
компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації ще не була предметом 
спеціального дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є висвітлення результатів 
експериментальної роботи з формування діагностичної компетентності майбутніх 
фахівців фізичної реабілітації. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
У результаті теоретико-методологічних досліджень нами здійснено педагогічну 

характеристику діагностичної  компетентності майбутнього фахівця фізичної 
реабілітації та етапів її формування. Для обґрунтування сутності діагностичної 
компетентності фахівця фізичної реабілітації проведено уточнення базових понять 
дослідження. Поняття “майбутній фахівець фізичної реабілітації” розглядається як 
особистість, яка цілеспрямовано здобуває кваліфікацію відповідно до визначеного 
освітньо-кваліфікаційного рівня в процесі спеціально організованого навчально-
виховного процесу, спрямованого на підготовку до подальшої професійної діяльності 
з формування, збереження та відновлення здоров’я особистості [4; 5]. При вивченні 
поняття «професійна компетентність фахівця з фізичної реабілітації» посилаємося на 
дослідження Л. Б. Волошко, яка  потрактовує цю дефініцію як особистісно-
професійну характеристику, що включає три компоненти: когнітивний – професійні 
знання; операційно-процесуальний – спеціальні фахові вміння та навички; 
аксіологічний – інтеріоризовану систему професійних цінностей реабілітаційної 
діяльності, професійно значущі особистісні якості [2, с. 106]. Діагностична 
компетентність визначається нами як інтегративна властивість особистості, яка має 
складну системну організацію і є сукупністю, взаємодією і взаємопроникненням 
єдності реабілітаційно-оздоровчого та освітньо-професійного компонентів, ступінь 
сформованості яких відображає готовність і здатність майбутнього фахівця фізичної 
реабілітації використовувати сучасні методики оцінки функціонального стану в 
процесі збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального та духовного 
здоров’я особистості або групи людей. 

Проведений аналіз комплексу навчальних дисциплін спеціальності дав змогу 
встановити, що формування діагностичної компетентності майбутніх фахівців 
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фізичної реабілітації відбувається на трьох етапах: початковий професійний (1-2-й 
курси навчання) - спрямований на розвиток цінностей  та мотивів діагностичної 
діяльності, формування операційних та здоровязберігальних компонентів професійної 
компетентності; фундаментальний професійний (3-4-й курси навчання) - передбачає 
становлення діагностичної компетентності на основі практичних знань, умінь, 
навичок; вивчення теоретичних дисциплін безпосередньо діагностико-
прогностичного спрямування та практичної підготовки, у процесі якої відбувається 
апробація набутого досвіду; професійно-реалізаційний (5-й курс навчання), що 
забезпечує розвиток творчих аспектів діагностичної компетентності, початок 
апробації набутого досвіду в процесі проходження практик та дипломного 
проектування. 

Обґрунтована педагогічна модель як умовний аналог професійної підготовки 
майбутнього фахівця фізичної реабілітації передбачає поєднання цільового, 
діяльнісного, змістового та контрольно-корекційного складників формування 
діагностичної компетентності. 

Для практичного впровадження розробленої моделі розроблено методику вивчення 
професійно орієнтованих дисциплін майбутніми фахівцями фізичної реабілітації та 
визначено її специфіку на етапах професійної підготовки.  

Сформованість діагностичної компетентності оцінювалася нами за такими 
критеріальними показниками: аксіологічні, когнітивно-операційні, здоров’язберігальні, 
іформаційно-прогностичні, оцінно-рефлексивні та професійно-адаптативні. Динаміка 
визначених критеріальних показників описана за репродуктивним, ситуативним та 
творчим логічними рівнями. 

Попереднє констатувальне дослідження стану сформованості показників 
діагностичної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації відповідно 
групи визначених критеріїв дозволило встановити, що більшість із них знаходяться на 
репродуктивному та ситуативному логічних рівнях. Високий рівень сформованості 
компетентності за групами показників виявлено у незначної кількості майбутніх 
фахівців. Покомпонентний аналіз даних констатувального експерименту дозволив 
встановити, що найвищі узагальнені показники сформованості відмічаються за 
інформаційно-прогностичними і когнітивно-операційними критеріями, найнижчі 
показники – за оцінно-рефлексивними і професійно-адаптативними критеріями. 
Констатувальне узагальнення стану сформованості діагностувальної компетентності 
засвідчило його недостатню відповідність сучасним вимогам до особистості фахівця 
фізичної культури. 

У формувальному експерименті здійснено упровадження в освітньому процесі 
авторської моделі та методики формування діагностичної компетентності майбутніх 
фахівців фізичної реабілітації. Дослідно-експериментальну роботу проведено в 
Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка, 
Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені 
Григорія Сковороди, Чернівецькому  національному університеті імені Юрія 
Федьковича, Полтавському інституті бізнесу МНТУ імені академіка Юрія Бугая у 
2010-2015 роках. Було сформовано контрольну (316 осіб) та експериментальну (320 
осіб) групи, однорідні за вихідними рівнями сформованості компонентів 
діагностичної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації. 

Експериментальна перевірка пропонованої авторської моделі відбувалася в три 
етапи, які відповідали визначеним етапам формування діагностичної компетентності 
майбутніх фахівців фізичної реабілітації. 
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Початковий професійний етап формувального експерименту мав на меті 
оцінку рівнів сформованості діагностичної компетентності та динаміки їхніх змін. 
Результати початкового професійного етапу формувального експерименту в 
експериментальній групі засвідчили зростання аксіологічних показників 
сформованості діагностичної компетентності (+18,5 %) завдяки спрямованості 
навчальних предметів на формування ціннісного відношення до діагностичної та 
прогностичної діяльності, високу динаміку  зростання когнітивно-операційних 
(+17,3 %) та здоров’язберігальних показників завдяки вивченню медико-біологічних, 
реабілітаційних та інструментальних аспектів діагностичної діяльності (+12,3 %) та 
позитивну динаміку оцінно-рефлексивних  показників (+5,5 %). 

Другий (фундаментальний професійний) етап формувального експерименту 
мав на меті розвиток діагностичної компетентності шляхом підвищення якості 
професійно спрямованих знань і практичного їх застосування в процесі практик; 
оволодіння методами різнорівневої діагностики  та формування вміння інтегрувати 
практичний досвід здоров’язбереження; сформованості навичок раціонально 
застосовувати засоби інформаційних технологій з діагностичною метою. Результати 
контрольного зрізу за підсумками фундаментального професійного етапу 
формувального експерименту в експериментальній групі виявили зростання 
інформаційно-прогностичних показників (+17,5 %), що пояснюється використанням 
навчальної комп’ютерної програми, а також високу динаміку зростання оцінно-
рефлексивних показників (+15,5 %), що пояснюється використанням системи 
комп’ютерних тестів, комплексних контрольних робіт та ситуаційних задач, та 
стабільно високі професійно-адаптативні показники компетентності (+12,5 %), чому 
сприяло активне включення майбутніх фахівців у систему виробничих практик та 
практична реалізація набутих навичок діагностичної діяльності. 

Третій (професійно-реалізаційний етап) формувального експерименту мав на 
меті в процесі розвитку діагностувальної компетентності фахівців визначення ступеня 
оволодіння технологіями оцінювання стану здоров’я у процесі практик; дослідження 
сформованості досвіду використання різноманітних форм і методів діагностико-
прогностичної діяльності; оцінку вмінь майбутніх фахівців робити правильні 
висновки та вносити корективи у реабілітаційний процес з урахуванням 
диференційованих показників реабілітації. Результати підсумкового зрізу на 
професійно-реалізаційному етапі виявили найвищий позитивний приріст за  
професійно-адаптативним і оцінно-рефлексивними показниками рівнів сформованості 
діагностичної компетентності фахівців фізичної реабілітації (+21 % і +20,8 % 
відповідно); зростання сформованості когнітивно-операційних і здоров’язберігальних 
показників (+13,1 % і +12,5 % відповідно); позитивну динаміку аксіологічних 
показників (+8,3 % ).  

У контрольній групі констатовано відсутність істотних змін у динаміці 
показників. 

Загалом же в експериментальній групі спостережено стабільне зростання всіх 
груп показників: найвищий приріст забезпечено за здоров’язберігальними 
показниками (+43,3 %), дещо нижчі прирости – за професійно-адаптативними та 
когнітивно-операційними показниками (+42,1 % і +41,5 % відповідно), стабільні 
прирости – за аксіологічними та інформаційно-прогностичним показниками (+23,1 % 
і +20,5 % відповідно), найнижчі прирости спостерігалися за оцінно-рефлексивними 
показниками (табл. 1, рис. 2). 
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Таблиця 1 
Результати розрахунків позитивного приросту показників сформованості  

діагностичної компетентності фахівців фізичної реабілітації (%) 
 

Позитивний приріст, % № 
п/п 

Показники діагностичної 
компетентності  Контрольна група Експериментальна 

група 
1 Аксіологічні  4,2 23,1 
2 Когнітивно-операційні 3,6 41,5 
3 Здоров’язберігальні 4,3 43,3 
4 Інформаційно-прогностичні 5,4 20,5 
5 Оцінно-рефлексивні 3,3 16,8 
6 Професійно-адаптативні 5,3 42,1 

Середнє 4,4 31,2 
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Рис. 1. Динаміка сформованості показників діагностичної компетентності 
майбутніх фахівців фізичної реабілітації 

 
Такі результати зумовили висновок щодо педагогічної доцільності розробленої 

моделі й ефективності розробленої методики формування діагностичної 
компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації.  

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. 

Таким чином, діагностична компетентність розглядається нами у єдності 
реабілітаційно-оздоровчого та освітньо-професійного компонентів як інтегративна 
властивість особистості, що має складну системну організацію і є сукупністю, 
взаємодією і взаємопроникненням педагогічного й донозологічного компонентів. 
Результати експериментального дослідження засвідчили позитивний приріст всіх 
компонентів діагностичної компетентності. Подальшого вивчення потребують 
питання обґрунтування теоретичних і методичних засад створення цілісної 
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діагностувальної системи професійної підготовки фахівця фізичної реабілітації в 
єдності соціально-гуманітарного, природничонаукового та професійно-практичного 
знання. 

 
Список використаної літератури 

1. Бугеря Т. М. Використання міжпредметних зв'язків в удосконалюванні 
навчальної діяльності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації / Т.М. Бугеря // 
Педагогіка,  психологія  та медико-біологічні проблеми фізичного  виховання  і 
спорту : зб. наук. праць / [ред. Єрмаков С. С.]. – Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2006. – № 
3. – С. 10–12. – Бібліогр. : 9 назв. – укр. – ISBN 966-8106-32-6. 

2. Волошко Л. Б. Формування професійної компетентності майбутніх 
фахівців з фізичної реабілітації у процесі вивчення медико-біологічних дисциплін : 
дис... канд. пед. наук : / Лариса Борисівна Волошко. – К., 2006. – 211 с. – Бібліогр. : 
арк. 177–197. 

3. Міхеєнко О. І. Валеологія: основи індивідуального здоров'я людини : 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О. І. Міхеєнко. – Суми : Університетська 
книга, 2009. – 400 с. – Бібліогр. : с. 393–399. – ISBN 978-966-680-434-4. 

4. Мухін В. М. Фізична реабілітація : підручник для студ. вищ. навч. 
закладів фізичного виховання і спорту / В. М. Мухін. – [2-е вид., перероб. та доп.]. – 
К. : Олімпійська література, 2005. – 472 с. – Бібліогр. : с. 462–468. – ISBN 966-7133-
23-0. 

5. Хоменко П. В. Природничонаукова підготовка фахівця фізичної 
культури : [монографія] / П. В. Хоменко. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2012. 
– 380 с. 

                                                                                            
Стаття надійшла до редакції 18.03.2015 

 
А. В. Фастовец  
 Полтавский институт бизнеса МНТУ имени академика Юрия Бугая 
Результаты формирования диагностической компетентности будущих 
специалистов физической реабилитации 

В статье определено динамику сформированности диагностической 
компетентности будущих специалистов физической реабилитации за определенным 
критериальными показателями и логическими уровнями. Для обоснования сущности 
диагностической компетентности специалиста физической реабилитации 
проведено уточнение базовых понятий исследования. Обоснована педагогическая 
модель как условный аналог профессиональной подготовки будущего специалиста 
физической реабилитации в единстве целевого, деятельностного, содержательного 
и контрольно-коррекционного составляющих формирования диагностической 
компетентности. Отмечено в экспериментальной группе стабильный рост всех 
групп показателей: высокий прирост обеспечен за здоровьесохраняющими 
показателям, несколько ниже приросты - за профессионально-адаптативными и 
когнитивно-операционными показателями, стабильные приросты – за 
аксиологическими и информационно-прогностическими показателями, низкие 
приросты наблюдались за оценочно-рефлексивными показателями. 

Ключевые слова: специалист физической реабилитации, диагностическая 
компетентность, критериальные показатели сформированности компетентности, 
логические уровни сформированности компетентности. 
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A.V. Fastovets 
Poltava Business Institute MNTU named after academician Yurii Buhai 
Results of formation of diagnostic competence for future physical rehabilitation 
specialists 

In the article the dynamics of formation of diagnostic competence of specialists in 
physical rehabilitation according to the defined criterion as indexes and logical levels are 
performed. The studies to clarify basic concepts were conducted in order to analyse the 
nature of diagnostic competence. 

Diagnostic competence is defined as an integrative property of the individual who 
has a complex system of organization and is a combination of interaction and 
interpenetration both of the following elements as rehabilitation and health and educational 
and professional components, which  degree of formation reflects the willingness and ability 
of future expert in physical rehabilitation to use modern methods of assessment of 
functional status in the preserve and strengthen the physical, mental, social and spiritual 
health of individuals or groups of people. 

The analysis of complex specialty of disciplines made it possible to establish that the 
formation of diagnostic competence of specialists in physical rehabilitation takes place in 
three stages: initial professional (1-2nd years of study), fundamental professional (3-4th 
years of study) and vocational placement (5th year of study). 

The formation of diagnostic competence was assessed according to the following 
criteria: axiological, cognitive-operational, inability, technical information, predictive, 
evaluative, reflective and professionally-adaptive. 

Component-wise analysis of statement experiment reveals that the highest rates of 
formation of the highest generalized rates of readiness are defined according to information 
prognostic and cognitive operational criteria, while the lowest ones according to the 
evaluative-reflexive and professionally-adaptive criteria. Pedagogical model as 
conventional analogue of training future specialists in physical rehabilitation was 
developed in accordance to the integration of trust, activity, content, control and corrective 
components which are essential for forming diagnostic competence. As a result of forming 
experiment a steady increase in all groups of indicators: the highest growth rates achieved 
by health sustainability was determined in the experimental group as well as lower growth 
was noticed according to professionally-adaptive cognitive and operational performance, 
stable growth was defined according to axiological and information and prognostic 
indicators, the lowest growth was vivid according to evaluative-reflexive indicators. 

Key words: competence, competence approach, diagnostic competence, factors of 
formedness of competence, logical level of formedness of competence, specialists of 
physical rehabilitation. 
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УДК 370.036 
Н. А. ФОЛОМЄЄВА (канд. пед. наук, доц.) 

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ АВТОРСЬКИХ МЕТОДИК В 
ПРАКТИЦІ ВИХОВАННЯ ГОЛОСУ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

«КЕРІВНИК ШКІЛЬНОГО ЕСТРАДНОГО КОЛЕКТИВУ» 
 

У статті на основі аналізу сучасних авторських методик розвитку та 
виховання голосу окреслено їх особливості, які можуть бути використані в роботі 
викладача зі студентами спеціалізації «Керівник шкільного естрадного колективу». 
Розглянуто основні недоліки цих методик, зазначено перспективи спеціалізації 
«Керівник шкільного естрадного колективу» щодо подальшого удосконалення 
професійної підготовки на основі широкого використання досягнень сучасної 
методичної науки у галузі виховання голосу. Запропоновано авторську методику 
виховання голосу у системі цілісної естрадно-музичної діяльності для майбутніх 
вчителів музичного мистецтва. 

Ключові слова: виховання голосу, голосоутворення, звуковедення, вокальна 
підготовка,особливості підготовки, керівник шкільного естрадного колективу. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Вища мистецько-педагогічна освіта на 
сучасному етапі її розвитку потребує модернізації, бо ринок освітніх послуг зазнав 
суттєвих змін через процеси глобалізації та євроінтеграції суспільства. Необхідність 
переходу мистецько-педагогічної освіти на якісно новий рівень пов’язана із суттєвою 
трансформацією функцій професійної діяльності вчителів музичного мистецтва, а 
тому й потребою у формуванні нових професійних компетенцій вчителя музичного 
мистецтва та керівника шкільного естрадного колективу. Це в свою чергу вимагає 
якісних змін у фаховій підготовці випускників напряму 0202 «Мистецтво» 
спеціальності 6.020204 «Музичне мистецтво (спеціалізація – «Керівник шкільного 
естрадного колективу)». Основні завдання щодо модернізації вищої освіти, зокрема, 
педагогічної, визначаються Конституцією України (1991); Законом України «Про 
вищу освіту» (2002); «Про Національну доктрину розвитку освіти» (2002); 
Концепцією; Болонською декларацією Євросоюзу (1999); та ін. 

Аналіз наукових досліджень і практичного стану фахової підготовки майбутніх 
вчителів музичного мистецтва в Україні показав, що існує низка суперечностей, які 
гальмують цей процес і не дозволяють випускникам факультетів мистецтв бути 
конкурентоспроможними на ринку праці та освітніх послуг. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Дослідженню проблеми 
модернізації професійної підготовки фахівців у вищій школі в умовах сучасних 
соціально-економічних трансформацій в Україні приділяється належна увага у 
педагогічній теорії, зокрема, таким її аспектам: філософія сучасної вищої освіти 
(В.П. Андрущенко, І.А. Зязюн, В.Г. Кремень); проблеми неперервної професійної 
освіти (С.У. Гончаренко, А.О. Лігоцький, Н.Г. Ничкало, С.О. Сисоєва); теоретичні та 
методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців у вищій школі 
(А.М. Алексюк, В.І. Бондар, С.І. Архангельський, М.Б. Євтух); педагогічні основи 
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організації навчального процесу у вищих навчальних закладах (В.П. Безпалько, 
В.В. Сагарда, І.І. Тихонов); особливості розвитку особистості майбутніх фахівців у 
процесі професійної підготовки (В.М. Гриньова, В.В. Рибалка, В.А. Семиченко). 

Теоретичні основи методики викладання вокалу закладено в працях 
В. Мордвинова, П. Голубєва, Д. Аспелунда, С. Юдіна, Л. Дмітрієва, А. Здановича, Д. 
Євтушенко, П. Органова, О. Микиші; питання вокальної підготовки майбутніх 
педагогів-музикантів розкривають Л. Василенко [1], О. Маруфенко, А. Менабені [7], 
Г. Стасько, Ю. Юцевич, О. Прядко, О. Матвєєва [6], Л. Гавриленко [2], та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з тим, 
теоретичний аналіз наукових праць свідчить, що проблема використання сучасних 
авторських методик в практиці виховання голосу студентів спеціалізації «Керівник 
шкільного естрадного колективу» ще не була предметом спеціального дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є висвітлення особливостей 
сучасних авторських методик розвитку та виховання голосу та можливостей їх 
використання у фаховій підготовці студентів спеціалізації «Керівник шкільного 
естрадного колективу». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зауваження відомого італійського 
педагога XIX ст. Генріха Панофки про те, що «треба б було написати стільки 
методик, скільки й учнів» [5; c. 9] залишається абсолютно актуальним і в наш час. 
Вокальна педагогіка може охопити тільки загальні риси практичної роботи з голосом, 
в той час, як кожен співак – це неповторна особистість, оскільки, як не буває двох 
однакових людей, так і не буває двох однакових голосів. Сучасне трактування 
вокального процесу тісно пов’язане з фізіолого-психологічною природою особистості 
як особливого виду емоційного настрою людини, її організму, удосконалення якого 
вирішується системою спеціальних творчих завдань. Уміння людини бачити себе «зі 
сторони», тобто усвідомлювати своє «Я» як унікального створіння – найважливіший 
крок творчого взаєморозуміння між учнем і педагогом у вокальному класі, що сприяє 
звільненню організму співака від різного роду скутості і комплексів та активно 
допомагає опановувати основи вокального мистецтва. «Психологічна свобода – є 
емоційна свобода. І варто подумати, як зберегти голос, як ним розпорядитися, кому і 
як довіритися і як голос має слугувати високому мистецтву» - наголошує педагог-
вокаліст Н.Б. Гонтаренко [3; с. 26]. Оскільки тіло співака і є його справжнім 
«музичним інструментом», то фізичне самоусвідомлення свободи у співацькому 
процесі спрямоване, насамперед, на зняття певних психолого-фізіологічних 
обмежень. Учня необхідно навчити: умінню слухати і чути себе, своє тіло; умінню 
аналізувати всі відчуття у процесі співу (м’язові, вібраційні, акустичні, фонетичні 
тощо); умінню контролювати, закріплювати і розвивати необхідні навички, які згодом 
стають технічною базою вокальної діяльності. «Універсальність» звуковедення стає 
на сучасному етапі головним критерієм діяльності людини, практично, у всіх сферах 
життя, і навіть, у бізнесових структурах, наприклад у модельному бізнесі, творчих 
майстернях, професійній діяльності адміністративно-керівних органів, не кажучи про 
театрально-музичну сферу. 

Тому, сучасна вокальна педагогіка також вимагає «перегляду» усталених 
стереотипів і утвердження нових парадигм, які б дозволили відповідним навчальним 
структурам розвивати співака і в мовленнєвій, і вокальній техніці, в універсальній 
системі керування всіма параметрами якісного звучання, що стосуються діапазону, 
резонаторів, гучності, роботи артикуляційного апарата, інтонації, виразності, 
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вокально-музичного (моторного) слуху тощо, як в академічному співі, так і народній 
та естрадній і мелодекламаційній манерах голосоутворення.  

Голосові можливості кожної людини – це, насамперед, працюючий орган, який 
потребує певного уміння у використанні його основних параметрів, а впровадження 
нового методичного підходу до вокальної підготовки спеціалістів – ще один щабель 
до професійної багатогранної майстерності співака-виконавця, а поряд з цим – 
педагога, керівника, оратора, актора, диктора. Таким чином, традиційна вокальна 
педагогіка отримує нове «бачення» проблеми голосоутворення в сукупності суміжних 
наукових досліджень – фізіологів, фоніатрів, акустиків, психологів, вокалістів, які 
дозволяють педагогам-вокалістам осягнути комплекс навчальної роботи, пов’язаної з 
формуванням необхідних компетенцій у співацькій виконавській діяльності. 

Значної популярності набувають тепер різноманітні курси і методичні розробки 
розвитку техніки звукоутворення для використання у різних сферах практичної 
діяльності, здавалось би, зовсім не пов’язаних зі співом, але які можуть бути цікавими 
і для педагогів-вокалістів, як, наприклад, методика керування голосом, розроблена 
Антоном Калабіним (м. Москва), керівником тренінгової компанії, тренером і 
засновником харизматичних лідерів, розрахованих на широке коло зацікавлених. 
Названа методика ґрунтується на дослідженнях психолога В.П. Багрунова, який 
вивчав так званий «феномен Шаляпіна» (або – «біоакустичний резонанс Шаляпіна»), 
пов’язаний з природою вокальної техніки видатного співака. Виконавський талант 
Ф. Шаляпіна, як відомо, вирізнявся особливою глибиною, надзвичайною силою 
звучання та майже «надприродними» можливостями інтонаційної виразності у 
відтворенні характеру образу героя. Це, на думку автора, свідчить про абсолютну 
свободу в роботі голосоутворюючої системи співака та його уміння повноцінно 
керувати процесом «озвучення» потрібного емоційного стану в співі і грамотно 
використовувати звукові «ресурси» свого голосу. Особливості названої методики 
полягають у подоланні невірних, набутих практикою, стереотипів технології 
голосоведіння та формуванні нового розуміння співацької діяльності, де основна 
увага надається бронхіальній системі організму людини, як основного джерела звука, 
(на відміну від традиційних стереотипів, де джерелом звука вважаються голосові 
зв’язки). Для співака важливо навчитися відокремлювати голос (як процес 
звукоутворення) від роботи гортані і горла. Гортань з голосовими зв’язками повинна 
утворювати з трахеєю єдиний звуковий «організм», звукову «трубу» (розтруб), без 
перешкод та ущільнень – тільки тоді голос зможе безперешкодно взаємодіяти з 
резонаторними порожнинами і утворювати повноцінний звук, де нижня ділянка 
(трахея) – джерело звука, а верхня – провідник звуку. Ця теорія базується на тому, що 
людина як творіння, володіє феноменальним голосом і його не треба «ставити», 
оскільки він сам утворюється мембранами,розміщеними у бронхіальній системі. 
Звукоутворюючий процес, який отримав назву «звільнення голосу» (К. Лінклейтер, 
А. Калабін, В. Багрунов, Н. Прокопенко, Н. Гонтаренко [3], В. Іванников [4] та ін.), а 
не так звана «постановка голосу» привертають сьогодні найбільшу увагу спеціалістів 
та педагогів-практиків. Вимоги до сучасного педагога-вокаліста значно розширили 
коло питань, що стосуються його професійної діяльності, а вокальні вправи, крім 
«суто співацьких», отримують статус «вправ – релаксацій», здатних формувати 
психологічну готовність організму співака до творчої роботи. До таких належить і 
методика розвитку голосу М.Б. Гонтаренко [3]. Ця методика вимагає: 
1. «Самоусвідомлення себе як унікальної особистості». Виявлення в кожному з учнів 
найкращих фізичних і людських якостей творчий мікроклімат у вокальному класі 
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повинен спиратися на: активне спілкування, співбесіди, довіру, доброзичливість. 
Важливу роль відіграє усвідомлення зовнішнього ефекту (питання поведінки, 
спілкування з іншими, ставлення до занять, педагога та отримання знань). 
2. «Настроювання і самонавіювання». Психологічне настроювання починається з 
«бачення себе зі сторони», з психічного самоусвідомлення свого «Я» і спрямування 
його на сприйняття себе як унікуму. 3. «Внутрішня свобода». «Вільний голос у 
вільному тілі» - основне гасло у вокальному класі. Звільнення голосу – це уміння 
керувати процесом голосоутворення. Голос людини, має виражати, насамперед, її 
почуття, які легко і вільно «виливаються» звуком. Слуховий самоконтроль 
поєднується з емоційним початком в процесі набуття внутрішньої свободи, а уміння 
слухати і чути себе має увійти в «професійну звичку». 4. «Голос як засіб 
самовираження». Створення «тонкого, високого почуття» до звукоутворення є 
обов’язковою умовою навчального процесу. «Кожним звуком, кожним рухом 
виражай щось» - вимагав великий А. Тосканіні, - виражай почуття повно і щиро». 
5. «Знаття психічних «зажимів» і бар’єрів». Це поняття стосується ліквідації почуття 
сорому, страху, хворобливого хвилювання і стресового стану перед виходом на сцену, 
перед публікою, аудиторією. Проникнути у внутрішній світ учня, «витягнути все 
найцінніше, красиве, збагатити його своїм особистим досвідом – ось шлях 
правильного спрямування в системі вокальної педагогіки» - стверджує Н. Гонтаренко 
[3].  

Нове «бачення» емпіричної природи вокальних вправ пропонує і методика 
вокального педагога В.Ф. Іваннікова (м. Москва). Методика спирається на процес 
дихання, зокрема, уміння керувати потоком, (струменем) повітря (звідси авторська 
назва методики), яким атакується звук. Основний принцип формування кантилени, 
основної якості правильно поставленого голосу (bel canto), яким послуговується автор 
(В.Ф. Іванніков), полягає в техніці «правильно атакувати звук на безперервному 
потоці повітря. Потік повітря і атака звука – це ніби дві сторони однієї медалі - 
голосу» [4]. Інноваційний підхід автора до процесу звукоутворення полягає в 
оригінальному «баченні» емпіричної практики і вокального досвіду, пов’язаних з 
емоційно-чуттєвою сферою сприйняття співу, як природного процесу діяльності 
всього організму людини, що піддається вольовому керівництву завдяки чітко 
налагодженій психологічній системі контролю за нею. Автор спрямовує увагу на 
формування чітких і виразних асоціацій та уявлень співака, фіксація яких в пам’яті 
створює стійкі рефлекси і організовує роботу нервово-м’язової системи всього 
організму, які фіксуються у відчуттях – м’язових, вібраційних, акустичних, 
тактильних, фонетичних тощо. За допомогою вольових наказів і цілеспрямованого 
психологічного настроювання центральна нервова система організму людини 
створює необхідні нейрофізіологічні умови для виконання потрібних дій, пов’язаних 
зі звукоутворенням. Основними компонентами правильно поставленого голосу, 
визначеними В.Ф. Іванніковим, є: 1) дихання (безперервний потік повітря); 2) глибина 
звука; 3) легкість (простота) вокалізації. Фізичними передумовами для реалізації 
основних компонентів повинні розглядатися: 1) «рознапруження» (розкутість, 
звільнення, розслаблення); 2) уява; 3) рух – на яких і базується співацький процес [4]. 

Таким чином, кожен з названих авторів розглядає спів як потенційний могутній 
резерв розкриття творчих можливостей організму людини, що дозволяє вокальному 
мистецтву стати на новий культурно-творчий рівень у вихованні майбутніх поколінь.  

В ході вивчення курсу «Естрадний спів (вокал)» за авторською робочою 
програмою особистість студента цілеспрямовано виховується в руслі поваги до 
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надбань української та європейської культури з використанням доцільних засобів, які 
пропонує сучасна методична наука. 

Курс «Естрадний спів (вокал)» є однією із важливих профілюючих предметів у 
системі підготовки вчителя музичного мистецтва і має на меті практичну підготовку 
студентів до вокально – педагогічної діяльності на уроках музичного мистецтва у 
загальноосвітній школі, позаурочних та позашкільних виховних заходах, озброєння їх 
основними знаннями про будову голосового апарата і особливості його 
функціонування, формування необхідних вокальних навичок й умінь майбутніх 
педагогів – музикантів.  

Важливе значення має виховання у студентів вимогливості до себе, 
цілеспрямованості, творчої активності та ініціативності. Дуже важливо виховати у 
студентів навички самостійної роботи над удосконаленням своєї професійної 
майстерності. Обов'язковою умовою індивідуальних занять має бути творчо-
психологічний контакт між викладачем та студентом. Він дає можливість 
максимальної фіксації специфічних співацьких відчуттів. У початковий період 
виховання студента, поряд з детальним ознайомленням з його фізичними даними, 
педагог повинен знайти найбільш природний і якомога короткий шлях до глибокого 
вивчення індивідуальності його особистості. Педагогічна майстерність полягає не у 
нав'язуванні своїх методів, а в терплячому систематичному створенні сприятливого 
ґрунту для свідомого, завжди критичного їх сприйняття, аналізу та синтезування 
студентами. Знайти творчу «іскру» студента, сприяти її розвитку, спрямовуючи ЇЇ, але 
не «тиснучи» на індивідуальність майбутнього митця – у чому і полягає сенс творчого 
підходу до вокальної педагогіки.  На нашу думку така підготовка студентів більш 
результативною буде в системі цілісної музично-естрадної діяльності, яка дозволяє 
поряд з міцними теоретичними знаннями реалізовувати їх на практиці та виховувати 
власний голос відповідно до найкращих методичних досягнень у галузі вокальної 
педагогіки.  

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. У процесі дослідження виявлені специфічні особливості 
сучасних авторських методик розвитку та виховання голосу, а саме: 
- максимальний розвиток природних можливостей голосу співака; 
- грудочеревне дихання; 
- високу позицію звучання голосу, що забезпечує характерні для всіх голосів норми 
коливань нижньої та верхньої формант; 
- змішування головного та грудного резонування з переважною участю кожного з 
них для різної висоти звуків; 
- вільне положення гортані; 
- звільнення м'язів надставної труби (губи, токи, язик тощо) від надмірного 
напруження. 

Наявні методики виховання голосу не охоплюють всього комплексу вокальної 
підготовки майбутніх спеціалістів-музикантів, недостатньо враховують специфіку 
вокальної підготовки фахівців, необхідність оволодіння навичками усвідомленого 
координування вокальною діяльністю (так званого «інтелектуального співу»). Однак 
використання кращих надбань традиційних та сучасних авторських методик 
дозволить оптимізувати процесом підготовки майбутніх фахівців в умовах системи 
вищої освіти в Україні. 

Метою подальших досліджень має бути розробка методичних засад 
використання досягнень методичної науки в галузі виховання голосу в адаптації 
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навчально-методичних комплексів з профільних дисциплін, які викладаються на 
факультетах мистецтв майбутнім вчителям музичного мистецтва. 
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Н.А. Фоломеева 
Сумской государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко  
Особенности использования современных авторских методик в практике 
воспитания голоса студентов специализации «Руководитель школьного 
эстрадного коллектива». 

В статье на основе анализа современных авторских методик развития и 
воспитания голоса очерчены их особенности, которые могут быть использованы в 
работе преподавателя со студентами специализации «Руководитель школьного 
эстрадного коллектива». Рассмотрены основные недостатки этих методик, 
указаны перспективы специализации «Руководитель школьного эстрадного 
коллектива» в дальнейшем усовершенствовании профессиональной подготовки на 
основе  широкого использования достижений современной методической науки в 
сфере воспитания голоса. Предложена авторская методика воспитания голоса в 
системе целостной эстрадно-музыкальной деятельности для будущих учителей 
музыкального искусства.  

Ключевые слова: воспитание голоса, голосообразование, звуковедение, 
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вокальная подготовка, особенности подготовки, руководитель школьного 
эстрадного коллектива. 

 
N. Folomeeva 
Sumy State Pedagogical University 
Special features of the modern individual methods in the practice of voices training of  
the students of the faculty «Head of the school pop group». 

The analysis of modern methods of vocal education is described in the article. The 
authors consider the vocals as a potential reserve of discovering the creative possibilities of 
the person, therefore, teacher must not impose to the student his own opinion, and to reveal 
his identity in the process of voice training. The characteristics that can be used in training 
of  the students of specialty «Head of the school of pop group» were allocated on this basis. 
Article describes the main disadvantages of these methods, which consist primarily of the 
impossibility of their full integration into the system of modern pedagogical education in 
Ukraine, the lack of elaboration and detail the methodological part of the system and lack 
of adaptation of existing programs with the use of modern methods of voices education. The 
article also indicates the prospects of specialization «Head of a school of the pop group» 
the further improvement of the vocal training on the basis of wide use of methodological 
achievements of modern science in the field of parenting voice. This will improve the 
competitiveness of the graduates of this specialty in the field of educational services. The 
author’s technique of voice training in the system of pop-music activities for future teachers 
of music is are also proposed in the article. The article concludes on the existing similarities 
and differences of various methods of vocal training. Existing methods of voice training 
does not cover all aspects of vocal training of future specialists, not sufficiently take into 
account the specificity of vocal training graduates and the necessity of mastering the skills 
of conscious coordination of vocal activity. However, using the best of traditional and 
modern techniques of voice training will allow to optimize the process of training of future 
teachers of music in the school. 

Keywords: voice training, sound maintaining sound, vocal training, especially 
training, head of school pop group. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
ПРИРОДНИЧОНАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 
В статті обґрунтовано провідні концептуальні ідеї природничонаукової 

підготовки фахівця фізичної культури, до яких відносимо ідею інтеграції навчальних 
дисциплін, ідеї оптимізації й модернізації природничонаукової підготовки та ідею 
здоров’язбереження. Обґрунтовано модернізаційні процеси в галузі професійної 
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підготовки фахівця фізичної культури, які мають базуватися на міжпредметній, 
інтегрованій, постійно оновлюваній освіті. Визначено поняття оптимізації 
природничонаукової підготовки фахівця фізичної культури як систему методів 
упливу, спрямованих на приведення навчально-виховного процесу у належний стан на 
основі комплексу заходів, що забезпечують максимально можливі навчальні 
результати при мінімальних витратах засобів і зусиль.  

Ключові слова: фахівець фізичної культури, концептуальні ідеї, інтеграція 
змісту навчальних дисциплін, оптимізація професійної підготовки, модернізація, 
доров’язбереження.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. 

Від фахівця фізичної культури залежить посилення оздоровчого потенціалу 
фізичного виховання, забезпечення диференційованого підходу до фізичного 
розвитку різновікових груп дітей і дорослих, своєчасного та якісного прогнозування 
їхніх потреб і моделей життєтворчості. Роль ефективної підготовки майбутнього 
фахівця визначено в чинних державних документах – Національній доктрині розвитку 
освіти України (2002 р.), Законах України “Про освіту” (2014 р), “Про загальну 
середню освіту” (1999 р.), “Про вищу освіту” (2002 р.), “Про фізичну культуру і 
спорт” (1994 р.), Концепції професійно-технічної (професійної) освіти (2006 р.), 
Цільовій комплексній програмі “Фізичне виховання – здоров’я нації” (1998 р.), 
Державних тестах і нормативних оцінках фізичної підготовленості населення України 
(1996 р.) та ін. 

Сучасна природничонаукова підготовка майбутнього фахівця фізичної 
культури вивчається нами через комплекс наукових ідей, до яких відносимо ідею 
інтеграції навчальних дисциплін, ідеї оптимізації й модернізації природничонаукової 
підготовки та ідею здоров’язбереження.  

Проведений аналіз наукових праць (М. Акопова, . Алексюк, Р. Ахметов, 
А. Бабенко, В. Бабич, С. Балбенко, А. Бойко, Т. Бугеря, Д. Воздинский, О. Голік, 
М. Данилко, А. Данилюк, Л. Демінська,  П. Єфіменко, Є. Іванченко, В. Максимова, 
Е. Марочкіна, В. Моргун, О. Ніфака, Н. Розенберг, І. Унт, Г. Федорець, О. Шабаліна 
та ін.) засвідчив, що проблемі інтеграції та впровадження міжпредметних зв’язків між 
окремими навчальними дисциплінами і галузями наук приділялася значна увага 
вчених.  

Дослідження виконане відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 
культурології та методики викладання культурологічних дисциплін Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка з проблеми 
“Методолого-теоретичні основи та організаційно-методичні механізми модернізації 
системи освіти Полтавщини” (державний реєстраційний № 0111U000702). 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Водночас 
проведений у рамках даного дослідження логіко-теоретичний аналіз засвідчив 
відсутність чіткої системи концептуальних ідей дослідження проблеми 
природничонаукової підготовки майбутніх фахівців фізичної культури. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз сучасної 
природничонаукової підготовки майбутнього фахівця фізичної культури через 
комплекс наукових ідей – інтеграції навчальних дисциплін, оптимізації й модернізації 
природничонаукової підготовки та здоров’язбереження. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
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Підготовка фахівця фізичної культури у вітчизняних педагогічних ВНЗ 
відбувається в єдності природничонаукового, соціально-гуманітарного та професійно-
практичного компонентів. Вагомим фактором ефективності професійної освіти є 
цілісність та системність знань, що досягається шляхом побудови комплексу 
навчальних дисциплін різних циклів на основі інтеграції.  

Процесом інтеграції (від лат. integratio – з’єднання, відновлення) традиційно 
вважається об’єднання в єдине ціле раніше розрізнених частин і елементів певної 
системи на основі їх взаємозалежності і взаємодоповнюваності. Інтеграція є складним 
міждисциплінарним науковим поняттям, що вживається в низці гуманітарних наук: 
філософія, соціологія, психологія, педагогіка й ін. Енциклопедичний словник  
визначає інтеграцію (лат. integratio – відновлення-заповнення, від integer – цілий) як 
поняття, що означає стан пов’язаності окремих диференційованих  частин і функцій 
системи в ціле, а також процес, що призводить до стану зближення і зв’язку наук, 
який проходить одночасно  з процесами їх диференціації [8].  

Під інтеграцією ще розуміють сукупність взаємодій узгодженості, 
скоординованості в діях між елементами системи, що забезпечує її внутрішню 
єдність, цілісність, гармонійне функціонування, стійкість і динамічну стабільність, а 
також становлення цілісності. Інтеграція визначається як процес взаємопроникнення, 
але при цьому мають на увазі   не розчинення, а єдність елементів, збереження 
взаємодіючих систем і налагодження між ними взаємних контактів [7]. 

Іншою важливою сучасною ідеєю є ідея оптимізації процесу підготовки 
фахівців. Ю. Бабанський обґрунтував теорію оптимізації педагогічного процесу як 
його відповідність певним визначеним критеріям [1]. Т. Ільїна оптимізацію розглядає 
як відповідність організації педагогічної системи цілям навчання [3]. Центральною 
ланкою процесу оптимізації природничонаукової підготовки фахівців з фізичної 
культури, на думку І. Леонової, є адаптативна навчальна система, яка дозволяє 
пристосувати процес навчання індивідуально, побудувати траєкторію розвитку 
кожної особистості. У розумінні вченої адаптативна система природничонаукової 
підготовки – це динамічна дидактична структура, що базується на автоматизації 
процесу навчання, діагностики й контролю, на врахуванні індивідуальних психолого-
педагогічних параметрів, на оптимізації змісту навчального матеріалу і навчальної 
роботи відповідно до майбутньої професійної діяльності [5]. 

У процесі оптимізації природничонаукової підготовки студентів  учені 
виділяють такі принципи навчання: професійна спрямованість, науковість і 
адаптативність навчання, систематичність і послідовність, оптимальність умов, форм 
і методів навчання, індивідуалізація навчання, самоосвіта при керівній ролі 
викладача, групова диференціація на основі врахування психофізіологічних 
особливостей студентів, стимулювання й формування позитивної мотивації навчання, 
контроль і своєчасна корекція результатів навчання [5, c. 23]. Отже, проблема 
оптимізації навчально-виховного процесу у вищій школі визначається завданнями 
вдосконалення підготовки фахівців, які володіють професійною системою знань, 
умінь і навичок, професійною мотивацією, мають внутрішню установку й особисту 
спрямованість на активну професійно-пізнавальну діяльність.  

На основі проведеного аналізу вважаємо за необхідне визначити поняття 
оптимізації природничонаукової підготовки фахівця фізичної культури як систему 
методів упливу, спрямованих на приведення навчально-виховного процесу у 
належний стан на основі комплексу заходів, що забезпечують максимально можливі 
навчальні результати при мінімальних витратах засобів і зусиль.  
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У сучасних умовах розвитку вищої професійної освіти є всі підстави  говорити 
про гостру необхідність переосмислення стратегії підготовки фахівців в обставинах 
зміни наукових і освітніх парадигм з урахуванням завдань розвитку вітчизняної 
освітньої системи у європейському й світовому освітньому просторі, тому важливим 
аспектом аналізу проблеми природничонаукової підготовки фахівця фізичної 
культури є ідея модернізації.  Модернізаційні процеси в галузі професійної 
підготовки фахівця фізичної культури мають базуватися на міжпредметній, 
інтегрованій, постійно оновлюваній освіті, яка не визнає постійності істини й 
незаперечності встановлених законів [4].  

Вагомим фактором модернізаційних процесів в галузі професійного 
становлення фахівця фізичної культури вчені вважають самоосвіту, що 
забезпечується через високий рівень сформованості пізнавального інтересу. 
Чинником модернізації природничонаукової складової професійної підготовки 
фахівця фізичної культури також є науково обґрунтоване впровадження у навчально-
виховний процес вищої школи інформаційно-комунікаційних технологій. Учені 
підкреслюють, що використання інформаційних і комунікаційних технологій 
дозволить підвищити ефективність відбору, обробки й передачі інформації, 
оптимізувати самостійну роботу й самоосвіту, якісно змінити зміст, методи й 
організаційні форми навчання.  

Питанням підготовки майбутніх учителів фізичної культури до застосування 
інформаційних технологій у професійній діяльності  присвячені роботи  Г. Генсерук, 
у яких підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування 
інформаційних технологій у професійній діяльності розглядається як система, що 
передбачає формування інформаційного середовища і містить зміст, педагогічні 
умови, принципи та форми організації навчально-виховного процесу [2]. 

У ході теоретичного аналізу джерел з проблеми дослідження з’ясовано, що 
модернізація вищої фізкультурної освіти має відбуватися у напрямі інформатизації 
навчального процесу та розширення його дистанційних можливостей для різних 
вікових категорій майбутніх і діючих фахівців. Проте в даному контексті Н. Ничкало 
наголошує на необхідності творчо поєднувати інформаційні й комунікативні 
технології з традиційними, завдяки чому зберігається олюднений особистісний 
характер навчально-виховного процесу [6, c. 78]. 

Комплексний аналіз джерел з проблеми дав змогу виявити, що важливою ідеєю 
природничонаукової підготовки фахівця фізичної культури є ідея 
здоров’язбереження. Учені підкреслюють, що фахівцеві фізичної культури належить 
провідна соціальна функція в  передаванні знань і умінь здоров’язбереження, тому 
формування  здоров’язберігальної компетентності майбутнього фахівця фізичної 
культури є необхідним та обов’язковим компонентом його професійної підготовки. 
Цей компонент також включає володіння здоров’язберігальними технологіями та  
передбачає створення здоров’язберігального середовища, центром якого є 
здоров’язберігальна діяльність майбутнього вчителя фізичного виховання.  

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. 

Отже, методологічний аспект проблеми природничонаукової підготовки 
майбутнього фахівця фізичної культури розглядається нами опосередковано через 
комплекс наукових ідей, до яких відносимо: побудову інтегрованого комплексу 
навчальних дисциплін усіх циклів підготовки фахівця; оптимізацію процесу 
підготовки; модернізацію природничонаукової підготовки на засадах упровадження 
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інформаційних технологій; готовність фахівця фізичної культури до 
здоров’язбереження свого і вихованців та до формування здоров’язберігального 
освітнього середовища. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці оптимального 
вибору та раціонального поєднання комплексу методологічних підходів до 
професійної підготовки фахівця. Оскільки наукові підходи не адаптовані власне до 
природничонаукової підготовки фахівця фізичної культури, то результатом наукового 
дослідження даної проблеми має стати обґрунтування системи наукових підходів як 
адекватного засобу її концептуалізації, що відображає специфіку обраної теми 
роботи.  
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П. В. Хоменко  
Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко 
Концептуальные идеи исследования проблемы естественнонаучной подготовки 
будущих специалистов физической культуры 

В статье обоснованы ведущие концептуальные идеи естественнонаучной 
подготовки специалиста физической культуры, к которым относим идею 
интеграции учебных дисциплин, идеи оптимизации и модернизации 
естественнонаучной подготовки и идею здоровьесбережения. Обоснованы 
модернизационные процессы в области профессиональной подготовки специалиста 
физической культуры, которые должны базироваться на межпредметном, 
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интегрированном, постоянно обновляемом образовании. Определено понятие 
оптимизации естественнонаучной подготовки специалиста физической культуры 
как систему методов влияния, направленных на приведение учебно-воспитательного 
процесса в надлежащее состояние на основе комплекса мероприятий, 
обеспечивающих максимально возможные учебные результаты при минимальных 
затратах средств и усилий. 

Ключевые слова: специалист физической культуры, концептуальные идеи, 
интеграция содержания учебных дисциплин, оптимизация профессиональной 
подготовки, модернизация. 

 
P. Khomenko  
Poltava Korolenko National Pedagogical University 
Conceptual ideas of the research of the issues on science training of future 
professionals in physical education 

In the article the author develops the main conceptual ideas of natural science 
training of specialist in physical education, which is performed as the idea of integration of 
disciplines, of optimization and modernization of natural science training and health 
sustainability. It is determined that the preparation of professional physical training is an 
integration of natural science, social, humanitarian and professional and practical 
components. An important factor in the effectiveness of vocational education is the integrity 
and consistency of knowledge, which is achieved by constructing a set of subjects from 
different cycles of integration. It is admitted that the process of modernization in the field of 
professional training of physical training should be based on education which is 
interdisciplinary, integrated, constantly updated. The central point as for the process of 
optimizing of natural science training specialists in physical culture is an adaptive learning 
system that allows the agents to customize the learning process and construct personally the 
learning path  of an individual. The concept of optimization of natural science specialist 
training is defined as a system of physical training methods and their influence which are 
aimed at maintaining of educational process with the help of measures in order to ensure 
the highest possible academic results with minimal tools and efforts. An important factor in 
upgrading natural science component of professional training of physical training specialist 
is scientifically justified implementation of communication technologies into the educational 
process of higher educational establishments. 

Key words: specialist physical education, conceptual ideas, content integration 
courses, training optimization, upgrades, health sustainability. 
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ЗМІСТОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ  

ВІТЧИЗНЯНОЇ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ  
 

У статті проаналізовано процес формування економічної компетентності 
майбутніх фахівців хімічної промисловості в освітньому процесі вищих навчальних 
закладів України. Зроблена оцінка результативності формування економічної 
компетентності, що ґрунтується на результатах аналізу економічних навчальних 
дисциплін, передбачених програмами підготовки за напрямами «Хімічна технологія» 
та «Машинобудування», а також на аналізі структури розділу «Економічні 
розрахунки» дипломного проекту. Виявлено та описано недоліки у змісті економічної 
частини програм підготовки майбутніх фахівців хімічної промисловості. 

Ключові слова: економічна компетентність, рівень економічної підготовки, 
зміст економічної підготовки, економічні дисципліни, нормативні та варіативні 
дисципліни. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Згідно «Концепції розвитку економічної 
освіти в Україні», метою розвитку системи економічної освіти є інтенсивне 
накопичення соціально-економічних знань і оптимізація їх використання як 
головного потенційно необмеженого ресурсу розвитку українського суспільства і 
його соціально орієнтованої економіки [3]. Для знаходження практичних шляхів 
реалізації цієї мети – в напрямку підвищення рівня економічної підготовки 
випускників хіміко-технологічних ВНЗ, економічна підготовка студентів має 
забезпечувати не тільки надання майбутнім фахівцям базових знань у галузі 
економіки, але і формування їхньої економічної компетентності як основи адаптації 
до умов сучасного професійного середовища. Аналіз наукових досліджень і 
практичного стану професійної підготовки майбутніх фахівців хімічної 
промисловості (далі – ФХП) в Україні показав, що існує низка суперечностей, які 
гальмують процес формування економічної компетентності студентів у системі 
вітчизняної хіміко-технологічної освіти. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Процес формування 
економічної компетентності фахівців неекономічних спеціальностей досліджувався 
багатьма вченими, такими як П. Альман, К. Баранников, Л. Воропаева, В. Елагин, 
М. Манукян, Н. Костина, Ю. Некрасов, К. Овакимян, Ю. Пузієнко, С. Погостін, 
А. Шах та іншими.  

Інтерес вітчизняної педагогіки до цього питання підтверджується тематикою 
досліджень НАП України. При цьому в сучасних публікаціях автори звертають увагу 
на невідповідність рівня економічної підготовки випускників ВНЗ вимогам 
постіндустріального суспільства. Наприклад, Л. Воропаєва [1] вказує на ряд недоліків 
методологічного характеру, які супроводжують процес формування економічної 
компетентності у професійній освіті. Ю. Пузіенко [5] констатує недостатню 
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сформованість економічної компетентності у студентів, а отже й економічних знань, 
ціннісних орієнтацій, економічних інтересів та потреб, що її визначають. В. Єлагін 
[2], досліджуючи зміст економічної підготовки студентів-неекономістів, пише про 
необхідність забезпечення набуття майбутніми фахівцями знань в галузі економіки, 
навичок їх використання, достатніх для самостійного рішення професійних завдань. 
Зміст економічної підготовки, пише науковець, повинен бути спрямований на 
формування у студентів цілісного сприйняття системи економічних знань, які 
використовуються в конкретній галузі його майбутньої професійної діяльності. 
Протиріччя та проблеми, характерні для сучасного суспільства, відбиваються і на 
системі вищої професійної освіти, наголошує М. Манукян [4]. Автор вважає, що 
основними джерелами протиріч виступають: невідповідність навчальних планів, 
змісту навчальних дисциплін, форм та методів навчання вимогам часу.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з тим, 
аналіз наукових публікацій свідчить, що, незважаючи на значну увагу авторів до 
недоліків та суперечностей у змістових модулях економічних дисциплін, які 
викладаються для студентів-неекономістів, детальний аналіз змісту навчальних 
дисциплін, у процесі викладання яких формується економічна компетентність 
майбутніх ФХП в Україні, на рівні спеціального наукового дослідження не 
проводився. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є оцінка фактичного стану 
економічної підготовки майбутніх фахівців хімічної промисловості в освітньому 
процесі вищих навчальних закладів України та виявлення й опис конкретних 
недоліків у її змісті, що перешкоджають формуванню економічної компетентності 
студентів.  

Виклад основного матеріалу. Наша власна оцінка результативності 
формування економічної компетентності майбутніх ФХП ґрунтується на результатах 
аналізу економічних навчальних дисциплін, передбачених програмами підготовки за 
напрямами «Хімічна технологія» та «Машинобудування», а саме: «Економічної 
теорії», «Економіки та організації промисловості», «Основ маркетингу» та «Основ 
зовнішньоекономічних зв’язків».  

Ми з’ясували, що варіативна дисципліна циклу гуманітарної та соціально-
економічної підготовки майбутніх бакалаврів «Економічна теорія» включає тридцять 
п’ять (35) змістових модулів, у той час як нормативна дисципліна циклу професійної 
та практичної підготовки «Економіка та організація промисловості» складається лише 
з трьох змістових модулів. При цьому загальний обсяг цих дисциплін є сумірним – 
2:2,3 кредити ECTS відповідно. Проаналізувавши загальний зміст дисципліни 
«Економічна теорія», ми виявили, що формально він відповідає сучасним вимогам, 
оскільки програмою передбачено: надання студентам ФХП фундаментальних 
економічних знань для формування економічної компетентності особистості; 
формування у студентів ФХП уявлень про економіку як науку; ознайомлення 
студентів ФХП з понятійно-термінологічним апаратом у галузі економіки  Однак, 
детальний аналіз змістових модулів, що складають навчальну дисципліну, показав 
цілу низку суперечностей та недоліків. По-перше, навчальний матеріал є 
неоднорідним за рівнем узагальнення (деталізації) окремих розділів «Економічної 
теорії». Наприклад, для формування у майбутнього фахівця уявлень про економіку 
домогосподарств програмою підготовки передбачено три змістових модулі 
(«Домогосподарства як постачальники ресурсів виробництва», «Сімейний бюджет: 
доходи – видатки», «Домогосподарства як сфера споживання»), тоді як ознайомлення 
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студентів з питаннями зовнішньоекономічних зв’язків обмежується одним модулем. 
Ми вважаємо, що така диспропорція призводить до помилкових висновків студентів 
щодо пріоритетності тих чи інших економічних проблем. По-друге, зміст програми 
навчальної дисципліни носить фрагментарний характер і не забезпечує усвідомлення 
студентами структури та функцій «Економічної теорії» як науки. Наприклад, 
освітньо-професійні програми підготовки майбутніх технологів і механіків хімічних 
підприємств включають змістовий модуль «Мікроекономіка суспільного сектору», 
але не містять модулів, які б розкривали економічні проблеми макро- та мезо- рівнів, 
а також особливості відповідного регіону. При цьому ми вважаємо, що таке 
порушення педагогічного принципу системності знань перешкоджає формуванню у 
студентів економічного світогляду, економічної культури. Також викликає подив той 
факт, що система змістових модулів «Економічної теорії» не віддзеркалює історичну 
логіку розвитку економічних концепцій. Ми звернули увагу на наявність у дисципліні 
«Економічна теорія» таких змістових модулів як: «Особливості переходу від 
директивно-планової до ринкової економіки» та «Закономірності переходу від 
директивно-планової до ринкової економіки». Не заперечуємо, що існує необхідність 
роз’яснювання студентам законів виникнення, розвитку та відмирання соціально-
економічних систем і визнаємо, що усвідомлення студентами особливостей процесу 
скасування директивно-планової системи та становлення ринкової є дуже важливим. 
Однак, ми категорично не згодні з тим, що ця тема може завершувати курс 
«Економічної теорії», оскільки вона не відповідає сучасному стану вітчизняної та 
міжнародної глобальної економіки і є фіксованим «зрізом» її стану більш ніж 20-ти 
річної давнини. Також вважаємо, що таке порушення педагогічного принципу 
історизму унеможливлює формування у майбутнього фахівця здатності виявляти 
зв’язки між попередніми та наступними економічними подіями, екстраполювати 
економічні ситуації минулого на майбутнє, прогнозувати короткострокові, 
середньострокові та довгострокові економічні зміни. Вивчення дисципліни 
«Економічна теорія», на нашу думку, доречно було б завершувати докладним 
поясненням того, як функціонує сучасна ринкова система з урахуванням українських 
реалій. Інакше, через відірваність навчальної економічної інформації від реального 
життя та майбутньої професійної діяльності, студент починає сприймати економічні 
проблеми та питання як такі, що його не стосуються – ні як особистості, ні як фахівця. 
Саме тому ми вважаємо, що зміст навчальної дисципліни «Економічна теорія» не 
відповідає системному, історичному, культурологічному педагогічним підходам і не 
забезпечує формування у майбутніх ФХП сучасного економічного світогляду 
глобального характеру й усвідомлення студентами особливостей сучасного 
економічного становища нашої держави. 

Далі пропонуємо звернути увагу на три змістові модулі, що складають 
нормативну навчальну дисципліну «Економіка та організація промисловості» для 
студентів хіміко-технологічних і хіміко-механічних спеціальностей, а саме: «Основні 
економічні категорії», «Наукові основи та шлях підвищення ефективності 
виробництва», «Заходи по організації виробництва, праці та управління». Вважаємо, 
що ці змістові модулі суттєво не відрізняються від тем, що рекомендувалися до 
вивчення за часи директивно-планової системи, частково дублюють зміст навчальної 
дисципліни «Економічна теорія» (змістовий модуль «Основні економічні категорії») і 
не відображають особливості економіки та організації саме хімічної промисловості. 
Викликає подив другий модуль, який сформульовано таким чином, що складається 
враження про існування лише одного можливого шляху підвищення ефективності 
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виробництва, у той час, як загальновідомо, що в ринкових умовах, на відмінну від 
командно-адміністративних, неможливе існування єдиного, абсолютно вірного для 
всіх випадків шляху, який би вів до підвищення ефективності виробництва. Отже, 
результати аналізу змісту нормативної дисципліни «Економіка та організація 
промисловості» показують, що її вивчення не забезпечує набуття майбутніми ФХП 
знань про історію, сучасний економічний стан, тенденції та перспективи розвитку 
хімічної галузі промисловості на рівнях від глобального до регіонального. 

Таким чином, зміст економічної підготовки майбутніх ФХП освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра включає: варіативну дисципліну «Економічна 
теорія» з одночасно фрагментарним і гіпердеталізованим змістом; нормативну 
дисципліну «Економіка та організація промисловості», змістові модулі якої 
неконкретні, розпливчасті, застарілі та, незважаючи на те, що включені до циклу 
професійної та практичної підготовки, не носять професійно-орієнтованого 
характеру. Диспропорція між кількістю змістових модулів нормативної і варіативної 
дисциплін теж є дещо незрозумілою. На основі результатів їх порівняння зі змістом 
економічної підготовки радянських часів для споріднених спеціальностей ми 
припускаємо, що більшість з 35 змістових модулів дисципліни «Економічна теорія» є 
темами, що традиційно розглядалися в освітньому процесі професійної підготовки 
ФХП, та до яких були механічно додані теми, що формально відповідають вимогам 
ринкової економіки. Змістові модулі дисципліни «Економіка та організація 
промисловості», вірогідно, теж є темами з традиційного переліку, який у відповідь на 
перехід від командно-адміністративної до ринкової системи було скорочено зі 
збереженням лише «нейтральних», «універсальних» тем, що відповідають економіці 
будь-якого типу. Виходячи з того, що одним з педагогічних завдань соціально-
економічної підготовки майбутніх фахівців є розвиток особистісних якостей 
студентів, а варіативна частина професійної підготовки передбачає, у тому числі, 
урахування регіональних потреб, ми вважаємо, що варіативні дисципліни могли б 
певною мірою компенсувати виявлені недоліки нормативної частини програм 
підготовки у контексті формування економічної компетентності.  

Ми пропонуємо ознайомитись зі змістом тих економічних дисциплін, які 
вивчають студенти хіміко-технологічних ВНЗ відповідно до програм підготовки 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Для цього розглянемо, як приклад, 
змістові модулі Освітньо-професійних програм підготовки для спеціальностей 
«Хімічні технології органічних речовин», «Хімічні технології високомолекулярних 
сполук» і «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів». 
Зауважимо, що нормативні економічні дисципліни для майбутніх спеціалістів 
програмами підготовки не передбачені.  

Варіативна дисципліна циклу підготовки спеціалістів «Основи маркетингу» 
містить такі змістові модулі: «Сучасна концепція маркетингу», «Аналіз 
маркетингових можливостей фірм», «Система маркетингової інформації та 
маркетингових досліджень», «Типи ринків та моделі поведінки споживачів», «Вибір 
цільових ринків», «Розробка комплексу маркетингу», «Ціноутворення». Варіативна 
дисципліна циклу підготовки спеціалістів «Основи зовнішньоекономічних зв’язків» 
містить такі змістові модулі: «Сучасні тенденції розвитку економіки України і світу», 
«Нормативно-правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності», «Управління 
зовнішньоекономічною діяльністю зарубіжних країн», «Валютне регулювання і 
валютні операції», «Міжнародні та зовнішньоекономічні контракти», «Механізм 
розрахунків у зовнішньоторговельних операціях», «Страховий захист 
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зовнішньоекономічних операцій». Аналізуючи змістові модулі цих варіативних 
дисциплін, ми дійшли висновку, що їх загальна сукупність може сприяти 
формуванню економічної компетентності фахівців-економістів певного профілю, але 
не забезпечує повною мірою результативне формування економічної компетентності 
ФХП. Так, питання щодо моделі поведінки споживачів, валютних операцій тощо ми 
вважаємо такими, що спрямовані на розвиток загальної економічної компетентності, 
але не відображають тих аспектів, що стосуються економічної компетентності саме 
ФХП. Також неможливо залишити поза увагою той факт, що до недавнього часу 
програми підготовки спеціалістів інженерно-технічного профілю включали курсову 
роботу з «Організації та планування підприємств хімічної промисловості», метою 
якої було набуття студентами умінь використовувати теоретичні знання, отримані 
при вивчені дисципліни «Економіка галузі», для розв’язування квазіпрофесійних 
завдань. Курсова робота виконувалася у формі економічного обґрунтування 
збільшення ефективності діючого хімічного виробництва. Сьогодні цей вид 
навчальної діяльності, як і вищезгадана дисципліна, вилучені з навчальних планів. У 
той же час, дипломний проект студентів інженерно-технічних спеціальностей 
включає обов’язковий економічний розділ, що передбачає розрахунки, подібні 
розрахункам у курсовій роботі. До можливих причин відмови від курсової роботи ми 
відносимо: невідповідність наявних у методичному арсеналі методик навчальних 
економічних розрахунків та аналізу техніко-економічних показників сучасному рівню 
економічної теорії та практики; труднощі оновлення навчально-методичного 
забезпечення курсової роботи через недоступність відповідної інформації на 
профільних підприємствах; скорочення кількості діючих хімічних підприємств в 
Україні; ставлення до економічних дисциплін у вітчизняних технічних ВНЗ як до 
«другорядних»; ставлення до курсової роботи як до дублювання економічної частини 
дипломного проекту. Стосовно останньої з перелічених причин вважаємо за потрібне 
зауважити, що певною мірою курсова робота дійсно дублювала економічну частину 
дипломного проекту, але, з іншого боку, забезпечувала набуття студентами умінь 
самостійно застосовувати одержані теоретичні знання для рішення практичних 
професійно-орієнтованих завдань.  

Для оцінки сучасного рівня економічної компетентності випускників 
вітчизняних хіміко-технологічних ВНЗ, як приклад, розглянемо зміст економічного 
розділу дипломного проекту для спеціальності «Обладнання хімічних виробництв і 
підприємств будівельних матеріалів». В цьому розділі виконуються розрахунки для 
обґрунтування економічної ефективності проектованих заходів, спрямованих на 
вдосконалення апаратурного оснащення виробництв, засобів механізації й 
автоматизації технологічних процесів тощо. Їх впровадження може обумовити 
збільшення обсягу випуску продукції, поліпшення її якості та 
конкурентоспроможності, зниження витрат на виробництво та збут, зниження 
техногенного навантаження на навколишнє природне середовище. Визначення 
економічної ефективності заходів проводиться шляхом зіставлення результатів від їх 
впровадження з витратами на здійснення заходів у проектованому виробництві. 
Рекомендується наступна структура розділу «Економічні розрахунки» дипломного 
проекту: характеристика проектованих заходів; економічне обґрунтування 
запропонованих у проекті заходів (визначення суми капітальних вкладень на 
впровадження нововведень, розрахунок зміни собівартості продукції); розрахунок 
економічної ефективності й основних показників проектованого виробництва. Така 
структура розділу «Економічні розрахунки» є скороченим варіантом подібного 
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розділу дипломного проекту, який передбачався для виконання студентами 
індустріального періоду при директивно-адміністративній (центрально-розподільчий 
системі) і включав 9 пунктів. Наприклад, «Розрахунок річної виробничої 
потужності», «Визначення потреб у сировині, матеріалах, напівфабрикатах, паливі та 
енергії» тощо. Зрозуміло, що економічні знання, які мають надаватись студентам в 
умовах ринкової економіки постіндустріального суспільства і формувати їхню 
економічну компетентність, не можуть бути якісно тотожними та кількісно меншими 
ніж ті, що надавалися за часи планового господарства. На нашу думку, той факт, що у 
дипломному проекті як підсумковій кваліфікаційній роботі від сучасних студентів не 
вимагається, навіть на теоретичному рівні, розуміння сучасних ринкових та 
регіональних реалій, які повинні враховуватися при проектуванні виробництва, 
свідчить про низьку ефективність формування економічної компетентності майбутніх 
ФХП у процесі професійної підготовки. 

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Розглянувши зміст економічної частини програм підготовки 
майбутніх ФХП, ми виявили наступні недоліки: програми економічних навчальних 
дисциплін забезпечують надання студентам фрагментарних та малопридатних для 
практичної діяльності економічних знань і не включають цілу низку важливих для 
формування економічної компетентності питань; базові поняття економіки 
розглядаються без орієнтації на хімічну галузь або з фактичною орієнтацією на її стан 
за часів централізованої економіки; готовність студентів до самостійної творчої 
роботи над економічною частиною дипломного проекту, який є завершальним етапом 
професійної підготовки майбутнього ФХП, не забезпечується. Для підвищення рівня 
економічної підготовки випускників хіміко-технологічних ВНЗ вважаємо за 
необхідне внесення коректив і доповнень в економічну частину освітньо-професійних 
програм для приведення її змісту у відповідність до реальних вимог сучасності. 
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образования  
В статье проанализирован процесс формирования экономической 

компетентности будущих специалистов химической промышленности в 
образовательном процессе высших учебных заведений Украины. Сделана оценка 
результативности формирования экономической компетентности, которая 
основывается на результатах анализа экономических учебных дисциплин, 
предусмотренных программами подготовки по направлениям «Химическая 
технология» и «Машиностроение», а также на анализе структуры раздела 
«Экономические расчеты» дипломного проекта. Выявлены и описаны недостатки в 
содержании экономической части программ подготовки будущих специалистов 
химической промышленности. 

Ключевые слова: экономическая компетентность, уровень экономической 
подготовки, содержание экономической подготовки, экономические дисциплины, 
нормативные и вариативные дисциплины. 

 
O. Khokhlova  
Lugansk National University named after Taras Shevchenko 
Detailed Analysis of the Process of Formation of the Economic Competence of 
Students in the National System of Chemical Technology Education  

The article analyzes the process of acquiring  economic competence by future 
specialists of the chemical industry in the educational process of higher educational 
institutions of Ukraine. The article assesses the impact of economic competence, which is 
based on the results of the analysis of economic disciplines provided by training programs 
in the areas of "Chemical technology" and "Engineering", as well as on the analysis of the 
structure of the section "Economic calculation" of the graduation project. The deficiencies 
in the maintenance of the economic part of the program of training of future specialists in 
the chemical industry, which can lead to erroneous conclusions of students on the 
prioritization of those or other economic problems are identified and described. 

Performance evaluation of the economic competence of future specialists of the 
chemical industry based on the results of the analysis of economic education (standard and 
variant) disciplines: "Economic theory", "Economy and organization of industry", 
"Fundamentals of marketing" and "Fundamentals of foreign economic relations". The 
article noted the disparity between the number of content modules and regulatory varied 
disciplines and lack of attention to those aspects that relate to economic competence of 
future specialists of the chemical industry. 

To assess the current level of economic competence of graduates of Ukrainian 
chemical-technological higher eduactional institutious considered the content of the 
economic section of the graduation project is considered for the specialty "Equipment of 
chemical productions and enterprises of building materials", in which calculations are 
performed to study the economic efficiency of the designed activities. The article noted the 
elements of the inconsistencies of the graduation project in the modern market and regional 
realities that must be taken into account when designing the production. 

The direction of further research is determined to explore the possibilities of making 
changes and additions in the economic part of education and training programs to bring its 
content in accordance with the actual requirements of modernity.  

Key words: economic competence, the level of economic training, the content of 
economic training, economic discipline, regulatory and variance disciplines. 
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