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УДК 378 
L. B. ADARYUKOVA (sen. lect.) 

Donetsk National Technical University 
 

COMPETENCE-BASED APPROACH AS A WAY OF MODERNIZATION OF THE 
INTERNATIONAL AND NATIONAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
 
The article dwells on the problems of the current situation in the sphere of education 

from the point of view of its ability to ‘produce’ specialists that correspond to the demands 
of the modern 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modernization of the outdated educational system. The article also defines modernization of 
the educational system as the only logical development step of any viable system. 

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

Key words: modernization, competence-based approach, educational system. 
The statement of the problem in a general way and its connection with 

important scientific and practical tasks. The development of the educational system and 
especially its improvement is the direction of the national educational policy. The beginning 
of the third millennium is a very difficult transitional period for Ukraine, as old ideological 
and psychological stereotypes are being changed for a new system of ideas and beliefs. [1, 
p.9] Economic and social development of Ukraine is seen in the context of integration into 
the European Community. This Strategy of Integration, accepted on the national level, calls 
for reformation of many spheres. Among them education is a priority, as it influences not 
only the current situation, but also the short- and long-distant future. Integration in 
education means implementation of European norms and standards, which is aimed at 
“development of European cultural identity and its integration into the general European 
intellectual-educational and scientific-technical environment” [3, p.4]. Thus, the revision of 
the education and technology content must be a priority direction in the development of the 
national educational system. It must be based on the experience of the leading educational 
systems of the European Community. To achieve this a thorough analysis of the 
international educational experience is to be carried out.   

The analysis of research and publications that have started the discussion of the 
problem and that the author bases upon. The conceptual basis of global changes in the 
society and education as its constituent part is analysed in the works of F. Fukuyama, Z. 
Brzeziński, G. Kissinger, I. Wallerstein, J. Bell, A. Toffler, V. Inozemtsev, Y. Masuda.  

Various reformation aspects, topical problems of modernization of higher education in 
the context of integration of Ukraine into the European educational environment are 
examined in the works of V. Ashrushenko, V. Astakhova, V. Bekh, V. Viktorov, P. 
Gnatenko, D. Dzvinchuk, S. Klepka, K. Korsak, M. Lukashevich, O. Navrotsky, N. 
Nichkalo, N. Ognevyuk, I. Utyuzh, V. Shinkaruk and other national scientists.  

                                                
© Адарюкова Л.Б., 2015 



ISSN 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». № 2 (17), 2015.0   
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія      ціологія       № 11, 2012 2077-6780     
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія        

 6 

Significant sources of information as for the tendencies of the international and 
national educational communities are documents of the Ministry of Education of Ukraine 
and authorized groups of ministries of other countries, as well as bills and laws concerning 
new content and technology of education [3], [8]. 

The aims of the article. The aims of the article are to analyse the situation on the 
international and national level in the sphere of education, as well as to emphasize the 
importance to modernize the national educational system on the basis of international 
educational experience.  

The main body of the article. A famous modern American philosopher Alvin 
Toffler while analyzing the phenomenon of transformation of modern societies underlines 
that “the world that is fast emerging from the clash of new values and technologies, new 
geopolitical relationships, new life-styles and modes of communication, demands wholly 
new ideas and analogies, classifications and concepts” [5, p.14]. These changes and a 
general world tendency of the culture development, which lies in the transition from post-
industrial to information society, demand new professionals – not just educated and active 
people, but also independent, confident, responsible, able to work in new technological and 
social conditions. That is why the role of education in providing the society with such 
specialists becomes of paramount importance. Another urgent question is the 
correspondence of the modern educational aims and needs of the society.  

However, educators, psychologists, analysts and specialists in many other spheres 
underline the inadequacy of the educational results and the needs of the society. It is not 
surprising. It is difficult to imagine in what conditions of the national or international labour 
market the graduates will work tomorrow or in five years. Even more unstable situation is 
with schoolchildren, who will have to work in the middle of the XXI century, when, 
according to Lebedyev O.Y., even futurologists cannot describe the future, to say nothing of 
a school [7, p.3]. 

This situation needs a new level of understanding of the concept “education” and its 
aims, because it is the main agent in formation of individuals’ mindsets. “A contemporary 
teacher must teach their students to be open, ready to overcome difficulties, feel confident in 
the new information society, always develop themselves and realize their potential” [1, 
p.10]. “A well-developed individual must be the aim and content of the whole educational 
system. Instead of the priority of a state, in the educational environment a personality must 
be a priority… Orientation at a person, fundamental values, cardinal democratization of 
education are the basis for the third millennium education”, – underlines V.G. Kremen [6, 
p.240]. 

Thus, the necessity to modernize the education is a must. However, the 
modernization is not only the necessity, it is also the only logical step, conditioned by the 
evolutionary essence of any viable system. According to O.Y. Lebedyev [7, p.4], the 
modernization of education, i.e. “the correspondence to demands and possibilities of a 
society” has always been carried out in a varying degree. It has depended on the ability of 
an educational system to change. In its turn, this ability depends on the approach to 
formulate aims, choose the content and organization of the educational process as well as 
evaluate its results. At present, the formation of educational aims is of global and 
integrational character. They are formed not at the national but at the international level, 
with underlying concepts being declared at international meetings and taken for strategic 
guidelines of the international community.  For example, at the Millennium Summit of the 
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United Nations in 2000, one of the main components of the Millennium Development Goals 
was equal quality education, particularly primary [8].  

In Europe 1999 became the beginning of the greatest educational project – the 
Bologna process. Its aim is to create a common educational environment for the countries of 
the European continent in order to develop mobility of the citizens. When Ukraine joined 
this process it undertook the commitment to reform its educational system within the 
framework of Bologna process. This, along with the creating universal standards, has to 
solve several urgent problems: to eliminate the discrepancy between the education and the 
needs of the country, transform it into a resource of development at various levels (personal, 
social and state) and create the correspondence to the principles of the market economy.  

In the analysis of the Russian educational system Lebedyev O.Y. [7, p.2] gives as an 
example the report of the International bank specialists. Alongside with the advantages of 
the Soviet educational system, it has to form a professional universalism – the ability to 
change spheres and methods of activity. And the formula to achieve this is defined by the 
scientist in the following way: what is needed is the shift form a good specialist to a good 
employee. Of course, the notion of an employee covers the notion of a good specialist. 
However, what is also necessary is an employee who is able to make independent decisions, 
be self-motivated and open to innovations. 

As for the situation in Ukraine, according to the Fund “Democratic Initiatives” 
named after I. Kucheriva, 70.5% of the respondents evaluate the quality of the higher 
education as low and medium. The results of the survey carried out by the Institute for 
Economics and Forecasting of the National Academy of Science of Ukraine show that more 
than 70% of future specialists acquire at universities a definite amount of knowledge, they 
can use it in standard situations, but they cannot solve some irregular tasks; 20% of the 
graduates at Ukrainian HEI are not confident within their scope of knowledge due to the 
absence of the desire to study, and only 10% of the graduates have acquired the skills of 
self-study and self-improvement [4].  

In this connection the conclusion of Lebedyev as for the reasons of the discrepancy 
between the education and present needs is of paramount importance. A traditional reaction 
of a school to the changes in the society has always been the so called extensive 
development of school, i.e. the bigger amount of the educational material: the change of 
curricula or new subjects (Basics of military studies, Constitution of the USSR, IT etc.). 
However, the time resource has always been limited. The scientist sees another way out of 
this situation – the change of the interconnections and interrelations between the subjects. 
And at this point it is topical to define the new aims of education, which must reflect the 
desired outcome. The traditional approach presupposes that the more a student knows, the 
higher his education level is. But today the education is defined neither by the amount of 
knowledge nor its polymathy. It is determined by the ability to solve the problems of 
various complexity levels on the basis of this knowledge. This means that a new approach is 
needed, the one that will not answer the question ‘what new material has a student learnt’, 
but ‘what has a student leant to do’ [7, p.4]. 

It should be emphasized that 70% of graduates who are qualified but unable to 
perform in substandard situations is the result of an educational system that in this way 
proves its incompetence. It makes the educationalists to search the ways of reformation of 
the educational system and its standards. The old, knowledge-centered approach is 
insufficient. New standards presuppose the development of the so-called competences. 
According to many scientists they reflect the readiness of a graduate to operate successfully 
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in the labour environment. Information society suggests new roles. To manage them 
successfully the youth need the ability to operate new technologies and skills.  

During the last decade the developed countries in Europe and around the world, such 
as Austria, Great Britain, Canada, New Zealand, Germany, France, Hungary, Lithuania, 
Moldova and several others have stated a comprehensive discussion at the international 
level, concerning the ways of providing an individual with the necessary knowledge, skills 
and competences to ensure their harmonic interaction with the technological society, which 
is rapidly developing [2, p.6]. 

Analysing the experience of educational systems around the world, one of the ways 
to correlate the educational content and modern problems is to create the educational 
programmes based on the competence approach and mechanisms of its implementation. 
These issues are studied by such international organizations as UNESCO, United Nations 
Children’s Fund, UNDP, Council of Europe, OECD, the International Department of 
Standards, etc.  

According to specialists, only competences can ensure the possibility to feel 
confident in the modern world, constantly changing labour market and further self-
development. The competence approach in the sphere of reformation of education and its 
aims has become a priority direction of the world educational environment, causing many 
discussions on every level. 

Alongside with the traditional approaches (knowledge-centered, systemic, complex, 
individual-oriented, etc.), the modern pedagogics has new ones that have attracted attention 
of the pedagogical society comparatively recently. Among them are situational, contextual, 
polyparadigmatic, informational, ergonomic, etc. The competence-based approach belongs 
to the latter. While traditional approaches have had a profound theoretic development from 
the point of view of pedagogics, philosophy, psychology, new strategies had not had enough 
attention until quite recently. So, one can notice that they are still quite indefinite and 
undeveloped.  

Ukrainian pedagogic community has not had enough experience of working with this 
approach, compared to the foreign colleagues: there are not enough books and articles on 
the theoretical and/or practical examination of this problem. A detailed and comprehensive 
examination of the notion of the competence-based approach is necessary for 
implementation of this approach into the practices of the national schooling.  

Conclusion on the research. Further development of the problem. The 
incorporation of our country into the international community demands the realization of the 
elements of the integral educational environment, where the content is characterized by the 
development on the basis of competences. This is conditioned by many reasons that are the 
subject of further research.   
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Стаття надійшла до редакції 05.11.2015 
Л.Б. Адарюкова 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
Компетентністний підхід як засіб модернізації міжнародного та національного 
освітнього простору 

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. 
 
Л. Б. Адарюкова 
ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет» 
Компетентностный подход как способ модернизации международного и 
национального образовательного пространства 

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. 
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УДК: 378.147 
О. В. АНТОНЕНКО (канд. техн. наук, доц.) 

Бердянський державний педагогічний університет 
 

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ  

КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ 
 

У статті на основі загальних закономірностей і принципів, сучасних підходів і 
концепцій педагогіки та психології вищої школи обґрунтовується і будується 
концепція розробки та використання комп'ютерно-орієнтованих методик навчання у 
вищих навчальних закладах, розглядається інноваційні технології навчання у вищій 
школі, доцільність їх використання при навчанні студентів інженерно-педагогічних 
спеціальностей комп’ютерного профілю. Визначено структуру і зміст комп'ютерно-
орієнтованих методик навчання, зокрема методів оптимізації навчального процесу 
для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. Пропонуються педагогічні 
інновації, які передбачають підтвердження ефективності запропонованих 
компонентів комп'ютерно-орієнтованих методик навчання. 

Ключові слова: методика навчання, інженер-педагог, вища школа. 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Інформаційні інтелектуальні процеси 
сьогодні мають велике значення в створені сучасного кваліфікованого фахівця. 
Надсучасні вимоги технологій виробництва вимагають високої професійної 
компетентності спеціалістів у знанні сучасних інформаційних технологій та їх 
використання. Тому сучасному фахівцеві необхідно безупинно підвищувати свою 
кваліфікацію. 

Теперішній рівень вищої освіти характеризується глобальною інформатизацією 
освітнього процесу. В основі цього явища лежить розробка й використання різних 
засобів комп'ютерної підтримки навчальної діяльності. 

Поряд із цим спостерігається значне ускладнення сучасних апаратних і 
програмних засобів, що входять до складу новітніх комп'ютерних систем. 

Наслідком ускладнення сучасних апаратних і програмних засобів 
комп'ютерних систем виникає проблема, пов'язана з основним протиріччям вищих 
навчальних закладів - між обсягом необхідних знань, часом на їхнє засвоєння, а також 
методикою викладання. У зв'язку із цим необхідно шукати нові шляхи для 
підвищення якості навчання, у тому числі за рахунок впровадження інноваційних 
засобів і методів навчання, впровадженням сучасних педагогічних і інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальний процес. 

Тому розробка науково-методичних основ використання інформаційно-
комунікаційних технологій при навчанні майбутніх студентів інженерно-
педагогічного напрямку комп’ютерного профілю, як засіб досягнення цілей, 
поставлених у програмних документах розвитку системи освіти, є актуальною 
проблемою теорії й методології вищої професійної освіти. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Дослідженню проблеми 

                                                
© Антоненко О.В., 2015 
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модернізації професійної підготовки фахівців у вищій школі в умовах інформатизації 
в Україні приділяється належна увага. Ці питання розкриті в дослідженнях  Г. 
Атанова, А. Ашерова, В. Бикова, Р. Горбатюка, М. Жалдака, О. Коваленко, Н. Морзе, 
Є. Машбиця, Н. Тализіної, та інших вчених. 

Результати аналізу наукових робіт дозволяють зробити висновок, що 
основними причинами неналежної підготовки фахівців комп’ютерного профілю є 
неправильне застосування звичайних форм та методів навчання з інноваційною 
технологією навчання, яка передбачає використання інформаційно-комунікаційних 
технологій.  

Стрімкий розвиток інформаційних та комп’ютерних технологій веде до 
помітного зниження просторових бар'єрів у доступному поширенні інформації, 
відкрило нові перспективи в сфері освіти. Можна із упевненістю стверджувати, що 
сьогодні існує тенденція злиття освітніх і інформаційних технологій і формування на 
цій основі принципово нових інноваційних технологій навчання, заснованих, зокрема, 
на комп’ютерно-орієнтованих технологіях. 

Аналіз наукових досліджень і практичного стану професійної підготовки 
майбутніх фахівців комп’ютерного профілю 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 професійної підготовки 
майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю, а саме використання 
інноваційних методів та комп’ютерно-орієнтованих методик навчання, ще не була 
предметом спеціального дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження ролі інноваційних 
методик навчання у вищій школі, доцільність їх використання при навчанні студентів 
інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Професійна підготовка фахівців 
потребує перегляду цілей, завдань, змісту і методів педагогічного процесу відповідно 
з новими проблемами і перспективами освітнього розвитку. Отримання вузами 
автономності обумовлює необхідність розробки ДСВО, які б відображали основні 
вимоги до якостей майбутніх фахівців, а також засобів їх досягнення. Система 
професійної підготовки студентів повинна стати фундаментом для цього.  

Нові методи навчання, які ґрунтуються на активних, самостійних формах 
отримання знань та використанні інформаційних технологій при роботі з 
інформацією змінюють структуру та зміст навчання. Це веде до того, що процес 
використання програмних засобів і систем навчального призначення для підтримки 
навчальних предметів стає головним елементом сучасної освіти. 

Зміна технології та методів навчання, а саме сполука теорії та практики 
навчання, повинна включати в себе сукупність технічних, програмних, навчальних та 
методичних засобів, які будуть використовуватися у навчанні майбутніх інженерів-
педагогів комп’ютерного профілю.  

Більш складним, але дуже перспективним є використання з навчальною метою 
інформаційно-комунікаційних технологій. Методика організації роботи найчастіше 
зводиться до діалогу між учнем та комп’ютером, основною метою якого є надання та 
перевірка знань. Для цього потрібно використовувати прикладне програмне 
забезпечення яке буде виступати в ролі викладача, довідника, енциклопедії, буде 
моделювати процеси, явища, виступати в якості наочності. Застосування ІКТ в 
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процесі навчання призводить до змін технологій навчання, а саме, модернізацію із 
залученням новітніх засобів навчання. 

Вивчаючи особливості розвитку педагогічних технологій на сучасному етапі 
зазначимо, що даний процес обумовлений багатьма факторами, серед яких основні:  

- підвищення ступені наочності, сприяння конкретизації понять, явищ, подій; 
- більша доступність навчального матеріалу; 
- створення емоційного ставлення учнів до навчальної інформації; 
- активізація пізнавальної діяльності учнів; 
- посилення інтересу учнів до навчання шляхом застосування оригінальних, 

нових конструкцій, технологій; 
- сприяння розвитку просторової уяви; 
- заощадження навчального часу викладача і студентів за рахунок ущільнення 

навчальної інформації та прискорення темпу вивчення матеріалу. 
Ці фактори визначають наступні суттєві зміни в педагогічних технологіях:  
- забезпечення індивідуального підходу до усвідомлення студентами з різним 

рівнем підготовки й різних здатностей своєї навчальної діяльності; 
- підвищення мотивації навчальної діяльності; сприяє більш якісному й 

свідомому засвоєнню навчального матеріалу;  
- надання науково-пізнавальній діяльності дослідницького, творчого характеру, 

продовжуючи формування в студентів умінь і навичок самостійної роботи.  
Якщо в процесі навчання студентам інженерно-педагогічних спеціальностей 

комп'ютерного профілю вищих навчальних закладів ураховувати сучасні тенденції 
інформатизації навчального процесу й диференційований підхід до навчання, які 
зорієнтовані на систематичне й цілеспрямоване використання інноваційних методів 
навчання відповідно до психолого-педагогічних основ керування навчальною 
діяльністю, то це приведе до: 

– покращення інформаційної культури студента (комп'ютерної освіченості); 
– вдосконалення змісту, методів і засобів навчання на рівні світових стандартів; 
– зміні терміну та підвищенню якості навчання; 
– інтеграція навчальної, дослідницької та виробничої діяльності. 
Роблячи висновок з вищесказаного, можна з певністю констатувати, що 

інноваційні технології навчання не йдуть всупереч традиційним, а синтезуються з 
кращих елементів цих технологій. Студент не повинен мати ускладнення навчання, 
навпаки, інновації приведуть до покращення розуміння нового навчального 
матеріалу, вмінню оперувати отриманими знаннями, та бути на одній сходинці із 
розвитком сучасних інформаційно-комунікаційних технологій які потребує 
інформаційне суспільство. Тому ці зміни ведуть до покращення якості освіти 
майбутніх фахівців в галузі комп’ютерних технологій. 

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. У процесі роботи було досліджено велике коло питань, 
пов’язаних з визначенням особливостей і основних вимог щодо комп'ютерної 
підготовки фахівців у галузі науки, техніки, економіки і освіти. Досвід застосування 
комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання свідчить, що найефективнішою формою 
використання педагогічних програмних засобів у навчальному процесі є їх включення 
до складу програмних навчально-методичних комплексів, тобто використання 
програмних засобів разом із супроводжуючими друкованими матеріалами, 
призначеними для викладача, а також дія студентів. 
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Бердянский государственный педагогический университет  
Роль инновационных технологий обучения в процессе подготовки будущих 
инженеров-педагогов компьютерного профиля 

В статье на основе общих закономерностей и принципов, современных 
подходов и концепций педагогики и психологии высшей школы обосновывается и 
строится концепция разработки и использования компьютерно-ориентированных 
методик обучения в высших учебных заведениях, рассматривается инновационные 
технологии обучения в высшей школе, целесообразность их использования при 
обучении студентов инженерно-педагогических специальностей компьютерного 
профиля. Определена структура и содержание компьютерно-ориентированных 
методик обучения, в частности методов оптимизации учебного процесса для 
студентов инженерно-педагогических специальностей. Предлагаются 
педагогические инновации, которые предусматривают подтверждение 
эффективности предложенных компонентов компьютерно-ориентированных 
методик обучения. 

Ключевые слова: методика обучения, инженер-педагог, высшая школа. 
 
A. Antonenko 
Berdyansk State Pedagogical University 
The Role of Innovative Learning Technologies in the Preparation of Future Engineer-
teachers of Computer Specialization 

The research work is devoted to the problem of increasing the quality of higher 
engineering pedagogical education in the conditions of informatization, globalization and 
intellectualization of society. 

On the basis of the general laws and principles of modern approaches and concepts 
of pedagogy and psychology of higher school the author substantiates the concept of 
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development and use of computer-based teaching methods in higher education, considers 
innovative methods of teaching in higher education, the appropriateness of their use in 
teaching students of  engineering-pedagogical specialties. 

The article describes the structure and content creation computer-oriented teaching 
methods, including methods of optimization for students of engineering-pedagogical 
specialties. A pedagogical experiment, which involves confirmation the effectiveness of the 
proposed components of the computer-oriented teaching methods, theoretical and practical 
recommendations for their implementation and use in the educational process of higher 
education. 

A great number of issues related to the definition of the characteristics and the 
definition of the main requirements of the information society to information and computer 
training in science, technology, economy and social sphere have been studied; effective 
organization of feedback through the operational control and self-learning results of 
students based on ICT has been described; involvement of students in research activities 
that will not only expand the theoretical framework of vocational training but also identify 
and develop their creativity. 

Keywords: teaching methodology, engineer-teacher, high school. 
 
 
УДК 378.14.015.62 

С. Д. БЄЛКІНА (канд. пед. наук) 
Інститут хімічних технологій (м. Рубіжне) 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 
 

ЗМІСТ І СТРУКТУРА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА 

 
У статті запропоновано визначення дослідницької компетентності 

майбутнього інженера, обґрунтовано доцільність виділення в її структурі, поряд з 
компонентами (мотиваційно-ціннісним, емоційно-вольовим, когнітивним, 
діяльнісним, рефлексивним), трьох рівнів елементів (загальнонаукового, галузевого і 
предметного). Розкрито можливість деталізації запропонованої моделі 
дослідницької компетентності майбутнього інженера на етапі проектування і 
конструювання педагогічного процесу професійної підготовки майбутніх інженерів з 
урахуванням змісту програм конкретних навчальних дисциплін, особливостей 
майбутньої професійної діяльності студентів та традицій відповідних наукових 
шкіл. 

Ключові слова: професійна компетентність інженера, дослідницька 
компетентність, дослідницькі навички, методологія наукового пізнання. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. В процесі переходу від обрання 
стратегічного вектору переорієнтації вітчизняної системи вищої освіти на 
компетентнісний підхід і закріплення його на законодавчому рівні (Національною 
доктриною розвитку освіти (2002), Національною стратегією розвитку освіти в 
Україні на період до 2021 року (2013), Законом України «Про вищу освіту» (2015) та 
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іншими нормативними актами) до впровадження компетентнісного підходу у 
педагогічну практику професійної підготовки майбутніх інженерів на рівні галузевих 
стандартів вищої освіти виникають суперечності, зокрема, між: фактичним переліком 
компетенцій і компетентностей, теоретико-методологічні засади формування яких 
розроблено науковцями, і компетенцій, зафіксованих в освітньо-кваліфікаційних 
характеристиках випускників ВНЗ для відповідних напрямів підготовки 
(спеціальностей); необхідністю практичної реалізації викладачами ВНЗ завдання 
формування професійної компетентності студентів і невизначеністю в нормативних 
документах змісту і структури окремих її складників.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Концептуальні питання 
модернізації освіти на компетентнісній основі і теоретико-методологічні засади 
компетентнісного підходу розглядались в роботах А. Алексюка, В. Байденка, Н. Бібік, 
В. Бондара, Б. Гершунського, В. Євдокимова, Г. Єльникової, Б. Ельконіна, Е. Зеєра, 
І. Зимньої, Н. Дем’яненко, А. Капської, Н. Кузьміної, М. Лазарєва, А. Маркової, 
Л. Нічуговської, О. Овчарук, В. Олійника, О. Пометун, С. Ракова, М. Розова, 
О. Романовського, О. Савченко, Т. Сорочан, Ю. Татура, Ю. Тихомирова, 
А. Хуторського, Т. Шамової, В. Ягупова та ін. Пошук шляхів формування 
професійної компетентності майбутніх фахівців різного профілю проводили О. Гура, 
Т. Добудько, М. Євтух, І. Зязюн, В. Коваль, Н. Микитенко, Н. Ничкало, В. Петрук, 
Л. Тархан та ін.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з тим, 
проблема впровадження компетентнісного підходу в освітню практику професійної 
підготовки майбутніх інженерів виявляється недостатньо розробленою. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення змісту і структури 
дослідницької компетентності студентів базових інженерних спеціальностей.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Результати порівняльного аналізу 
чинних освітньо-кваліфікаційних характеристик та поглядів педагогів-науковців на 
структуру професійної компетентності майбутніх інженерів показують їх певну 
неузгодженість. Так, наприклад, Ю. Бєлова [1] виділяє у структурі професійної 
компетентності інженера машинобудівної галузі проектно-конструкторський, 
виробничо-технологічний, організаційно-управлінський та науково-дослідний 
складники. Така структура відповідає державним галузевим стандартам інженерно-
технічних напрямів підготовки зразка 2004 року, в яких знання й уміння визначались 
на основі структури майбутньої професійної діяльності, яка, у свою чергу, включала 
види діяльності, однойменні із запропонованими Ю. Бєловою компетентностями. 
Сучасні освітньо-кваліфікаційні характеристики мають дещо іншу структуру. Вони 
віддзеркалюють зв’язки між виробничими функціями, типовими задачами діяльності 
та компетенціями з одного боку й уміннями, якими повинен володіти випускник ВНЗ 
– з іншого. В цих документах відсутні тлумачення окремих компетентностей, що 
складають професійну компетентність випускника, але в словнику закріплено 
визначення понять «компетенція» і «компетентність». Компетенція розглядається як 
предметна область, у якій індивід добре обізнаний і в якій він проявляє готовність до 
виконання діяльності. Компетентність визначається як інтегрована характеристика 
якостей особистості, результат підготовки випускника ВНЗ для виконання діяльності 
в певних професійних та соціально-особистістних предметних областях 
(компетенціях), який визначається необхідним обсягом і рівнем знань та досвіду у 
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певному виді діяльності. З цих тлумачень витікає доцільність визначення 
компонентного складу професійної компетентності майбутнього інженера відповідно 
переліченим в освітньо-кваліфікаційній характеристиці компетенціям, що дозволить 
уникнути «різночитань» у поглядах викладачів-практиків та педагогів-науковців на 
проблему реалізації компетентнісного підходу у вищій технічній освіті. 

Деякі тлумачення поняття «дослідницька компетентність» не можуть бути 
визнані придатними для характеристики майбутнього інженера через їхню 
вузькопрофесійну спрямованість. Наприклад, Л. Бондаренко [2] визначає 
дослідницьку компетентність викладача вищого навчального закладу як цілісну, 
інтегративну властивість особистості, що поєднує в собі знання, уміння, науковий 
досвід, особистісні цінності та якості (креативність, творче мислення, уяву, 
спостережливість) дослідника й виявляється в готовності ефективно здійснювати 
власну дослідницьку діяльність і здатності організувати продуктивну науково-
дослідну роботу студентів. Л. Бурчак [3] пропонує трактувати дослідницьку 
компетентність майбутнього вчителя хімії  як якість, що проявляється в потребі 
особистості володіти методологією наукової творчості; умінні спостерігати й 
аналізувати, висувати гіпотези щодо вирішення дискусійних питань; виконувати 
дослідницьку роботу; вмінні проводити педагогічні дослідження, організовувати 
учнівський експеримент; узагальнювати та передбачати наслідки дослідницької 
діяльності в процесі навчання у ВНЗ та в подальшій професійній діяльності. 

Переважна більшість досліджень за обраною проблематикою спрямована на 
модернізацію професійної підготовки майбутніх педагогів, проте деякими 
науковцями використовуються достатньо універсальні тлумачення терміну 
«дослідницька компетентність». Наприклад, М. Головань і В. Яценко [5] визначають 
дослідницьку компетентність як «цілісну, інтегративну якість особистості, що 
поєднує в собі знання, уміння, навички, досвід діяльності дослідника, ціннісні 
ставлення та особистісні якості і виявляється в готовності і здатності здійснювати 
дослідницьку діяльність з метою отримання нових знань шляхом застосування 
методів наукового пізнання, застосування творчого підходу в цілепокладанні, 
плануванні, прийнятті рішень, аналізі та оцінці результатів дослідницької діяльності». 
Суттєвим недоліком такого визначення для викладачів-практиків може стати його 
дещо зайва деталізація. Здається невиправданим вказування авторами мети і шляхів 
здійснення дослідницької діяльності, оскільки поняття «дослідницька діяльність» має 
на увазі діяльність, спрямовану на отримання нових знань. Так, наприклад, С. Сєрова 
і Н. Фоміна [7] розглядають дослідницьку діяльність як «пізнавальну діяльність, 
спрямовану на вироблення нових знань про об’єкти і процеси, поглиблення вже 
накопичених знань з предмета, реалізацію власних бажань і можливостей, 
задоволення інтересів, розкриття задатків та здібностей … . Ця діяльність передбачає 
отримання кожним її учасником конкретного результату у вигляді сукупності знань і 
вмінь…». 

Результати аналізу різноманітних тлумачень терміну «дослідницька 
компетентність» дозволяють дійти висновку про доцільність формулювання його 
узагальненого універсального визначення, по-перше, абстрагованого від 
вузькопрофесійних особливостей діяльності того чи іншого фахівця і, по-друге, 
узгодженого з понятійно-категоріальним апаратом нормативної документації, яка 
визначає мету і зміст його професійної підготовки (освітньо-кваліфікаційних 
характеристик і освітньо-професійних програм підготовки). Виходячи з цих позицій, 
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дослідницька компетентність (як складник професійної компетентності) майбутнього 
фахівця, у тому числі інженера, може бути визначена як інтегрована характеристика 
якостей особистості, результат підготовки випускника ВНЗ для виконання 
дослідницької діяльності в межах його професійної дослідницької компетенції. 

Визначення змісту і структури дослідницької компетентності майбутнього 
інженера на основі переліку умінь, якими має оволодіти студент в процесі 
професійної підготовки, згідно державних галузевих стандартів освіти для 
відповідних напрямів підготовки,  нажаль, виявляється неможливим, оскільки в цих 
документах зазначено, що для виконання типових завдань професійної діяльності в 
межах дослідницької компетенції майбутній інженер має оволодіти дослідницькими 
навичками. По-перше, поняття «дослідницька компетентність» і «дослідницькі вміння 
(навички)» не є тотожними і, по-друге, в традиціях «знаннєвого» підходу багато 
викладачів технічних вишів звужують розуміння дослідницьких навичок до володіння 
прийомами техніки лабораторного експерименту. Отже, зміст дослідницьких навичок 
потребує деталізації.  

Проблемі формування дослідницьких навичок студентів різних напрямів 
підготовки та спеціальностей присвячено роботи В. Вівюрського, С. Виговської,  
Ю. Волинець, Н. Майєр, В. Литовченко, Н. Язикової та ін., в яких автори проявляють 
спільне розуміння сутності і структури дослідницьких вмінь, яке не суперечить 
прийнятому робочому визначенню дослідницької компетентності. Так, на думку 
В. Литовченко дослідницькі вміння, є «сукупністю систематизованих знань, умінь і 
навичок особистості, поглядів і переконань, які визначають готовність студента до 
творчого пошукового вирішення пізнавальних задач» [6, с. 197]. Однак, очевидно, 
зміст дослідницької компетентності не вичерпується певним переліком 
дослідницьких навичок і є більш складним особистісним утворенням.  

Серед результатів наукових розвідок, об’єктом яких є дослідницька 
компетентність учнів та студентів різних напрямів підготовки, значний інтерес 
викликають публікації, в яких її зміст і структура представлені через універсальні 
складники, не обмежені особливостями навчальної або професійної діяльності. Так, 
М. Головань і В. Яценко [5] визначають структуру і зміст дослідницької 
компетентності, виходячи з принципу їх відповідності структурі дослідницької 
діяльності (за В. Сластьоніним). Незважаючи на те, що деталізація змісту 
дослідницької компетентності, наведена в результатах дослідження науковців, 
відповідає особливостям науково-дослідної діяльності в гуманітарній сфері, 
перелічені авторами складники дослідницької компетентності відповідають загальній 
структурі науково-дослідної діяльності в будь-якій галузі науки, що дозволяє визнати 
підхід до визначення структури і змісту дослідницької компетентності, виходячи з 
принципу відповідності структурі дослідницької діяльності, універсальним і, отже, 
придатним для визначення змісту дослідницької компетентності майбутнього 
інженера. Слід також зауважити, що принцип відповідності структурі дослідницької 
діяльності, вочевидь, має віддзеркалюватись у змісті дослідницької компетентності 
майбутнього фахівця категоріями як предметного, так і загальнонаукового рівня. 
Тому деякі запропоновані науковцями елементи дослідницької компетентності, як, 
наприклад, «володіння методологією наукової дисципліни (галузі), знання її 
закономірностей і готовність використовувати знання даної галузі у своїй практичній 
діяльності», варто доповнити володінням основами загальнонаукової методології 
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пізнання і розумінням логіки та структури наукового дослідження (у тому числі 
теоретичного й емпіричного). 

Згідно моделі М. Голованя [4] дослідницька компетентність складається з п’яти 
компонентів: мотиваційно-ціннісного (вмотивованість пізнавальної активності, 
ціннісна зорієнтованість), емоційно-вольового (активність і самостійність в процесі 
пізнання, прийняття рішень та їх оцінки, подолання когнітивних труднощів; 
сформованість позитивного емоційного ставлення до навчання і навчально-
дослідницької діяльності), когнітивного (сформованість системи предметних та 
міжпредметних знань, основних методів дослідження; розвиненість пізнавальних 
здібностей, навчальних та інтелектуальних умінь, творчого мислення), діяльнісного 
(уміння бачити проблеми, ставити питання, висувати гіпотези, структурувати 
матеріал; володіння навичками проведення експериментів, формулювання висновків, 
пояснення результатів дослідження, їх обговорення, упровадження у практику) та 
рефлексивного (володіння навичками підведення підсумків проведеного дослідження, 
критичного аналізу отриманих результатів, контролю за ходом виконання 
дослідження, самомоніторингу формування дослідницьких умінь і навичок). 

Запропонована М. Голованем модель може бути визнана достатньо 
універсальною і, отже, такою, що розкриває структуру дослідницької компетентності 
майбутнього фахівця будь якого профілю, у тому числі інженера. Проте, враховуючи 
певні відмінності між традиціями гуманітарних і технічних наукових шкіл, доцільно 
представити цю модель у більш узагальненому вигляді. Мотиваційно-ціннісний 
компонент дослідницької компетентності майбутнього інженера може бути 
представлений як усвідомленість студентом цінностей науки і науково-дослідної 
діяльності на загальнонауковому і галузевому рівні та сформованість в нього прямих 
мотивів підвищення власного рівня дослідницької компетентності. Когнітивний 
компонент може бути репрезентовано як володіння загальнонауковою і галузевою 
методологією наукового пізнання, предметними знаннями, уміннями та навичками, 
необхідними для успішного здійснення навчально-дослідницької та майбутньої 
професійної діяльності в межах дослідницької компетенції, а діяльнісний – як 
здатність застосовувати наявні та набувати нові знання, уміння і навички в процесі 
навчально-дослідницької діяльності.  

Оскільки компетентність є динамічним утворенням і формується протягом 
усього терміну навчання у ВНЗ при викладанні різних навчальних дисциплін, 
очевидно, що для використання в процесі формування дослідницької компетентності 
студентів ця модель має деталізуватись викладачами-практиками на етапах 
проектування і конструювання педагогічного процесу з урахуванням вхідного рівня 
сформованості дослідницької компетентності студентів та особливостей змісту 
конкретних навчальних дисциплін, форм і методів навчання, які застосовуються при 
їх викладанні. При цьому викладачі-практики мають враховувати, що невід’ємними 
складниками дослідницької компетентності студента, не регламентовані галузевими 
стандартами освіти, є його особистісні якості, що проявляються у самостійності, 
активності, готовності до співпраці, відповідальності тощо (тобто емоційно-вольовий 
і рефлексивний компоненти). 

Результати проведеного аналізу також дозволяють доповнити схему 
дослідницької компетентності майбутнього фахівця, поряд з виокремленням в ній 
традиційних структурних компонентів (наприклад, мотиваційно-ціннісного, 
емоційно-вольового, когнітивного, діяльнісного, рефлексивного, згідно моделі М. 
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Голованя), їх розподілом за рівнем універсальності – загальнонауковим, галузевим і 
предметним. Компоненти дослідницької компетентності загальнонаукового рівня 
проявляються у володінні студентом загальнонауковою методологією пізнання як 
універсальним інструментом навчально-пізнавальної діяльності студента і, очевидно, 
мають формуватись в процесі викладання усіх навчальних дисциплін програм 
підготовки майбутніх фахівців. Компоненти галузевого рівня пов’язані з 
особливостями об’єкта майбутньої професійної діяльності та особливостями власне 
цієї діяльності і традиційно формуються в процесі викладання дисциплін циклу 
професійної та практичної підготовки. Однак, слід враховувати, по-перше, що об’єкти 
різних галузей наук, покладених в основу відповідних навчальних дисциплін, можуть 
розглядатись як елементи об’єкта професійної діяльності або елементи самої 
діяльності фахівця і, по-друге, об’єктивний факт проникнення методів пізнання з 
одних галузей науки в інші як результат еволюційного розвитку науки у цілому 
(наприклад, використання математичних методів у гуманітарних дослідженнях, 
методів хімічного аналізу – в медичних дослідженнях тощо). Тому програми 
підготовки майбутніх фахівців мають розкривати перед студентами принципову 
можливість збагачення методології пізнання в обраній галузі професійної діяльності 
методами наукового пізнання у сферах, що не мають безпосереднього відношення до 
її об’єкта і, отже, завдання формування дослідницької компетентності галузевого 
рівня не має обмежуватись рамками професійно-орієнтованих навчальних дисциплін. 
Компоненти дослідницької компетентності предметного рівня передбачають 
володіння специфічною методологією наукових досліджень у галузі науки, що є 
основою відповідної навчальної дисципліни, і можуть бути сформовані тільки в 
процесі її викладання. Така структура дослідницької компетентності розкриває 
додаткові можливості для пошуку ефективних шляхів її формування в процесі 
викладання окремих навчальних дисциплін програм професійної підготовки 
майбутніх фахівців. 

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. В результаті проведеного дослідження обґрунтовано доцільність 
визначення універсальних, абстрагованих від особливостей навчальної та професійної 
діяльності, змісту і структури дослідницької компетентності майбутнього фахівця на 
основі принципу їх відповідності структурі дослідницької діяльності. Запропоновано 
визначення поняття «дослідницька компетентність майбутнього фахівця» і 
представлено загальну структуру дослідницької компетентності студента ВНЗ, яка 
включає елементи загальнонаукового, галузевого і предметного рівнів та може бути 
деталізована з урахуванням змісту конкретних навчальних дисциплін програм 
підготовки, особливостей майбутньої професійної діяльності студентів та традицій 
відповідних наукових шкіл, носіями яких є викладачі технічних ВНЗ, для обрання 
ефективних методів формування дослідницької компетентності майбутніх інженерів в 
процесі їх викладання. 

Зважаючи на те, що завдання формування дослідницької компетентності 
майбутніх інженерів передбачено державними галузевими стандартами освіти в 
межах природничо-наукових навчальних дисциплін, викладання яких здійснюється, у 
тому числі, на першому курсі, подальше дослідження за обраною проблематикою 
доцільно спрямувати на пошук ефективних форм, методів та засобів формування 
дослідницької компетентності студентів при викладанні навчальних дисциплін циклу 
природничо-наукової підготовки. 
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Содержание и структура исследовательской компетентности будущего инженера  

В статье предложено определение исследовательской компетентности 
будущего специалиста, абстрагированное от особенностей учебной и 
профессиональной деятельности. Обоснована целесообразность выделения в ее 
структуре, наряду с компонентами (мотивационно-ценностным, эмоционально-
волевым, когнитивным, деятельностным, рефлексивным), трех уровней их элементов 
(общенаучного, отраслевого и предметного). Раскрыта возможность детализации 
предложенной модели исследовательской компетентности на этапе 
проектирования и конструирования педагогического процесса профессиональной 
подготовки будущих инженеров с учетом содержания программ конкретных 
учебных дисциплин, особенностей будущей профессиональной деятельности 
студентов и традиций соответствующих научных школ. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность инженера, 
исследовательская компетентность, исследовательские навыки, методология 
научного познания. 
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The Content and the Structure of the Research Competence of Future Engineer 
In the article on the basis of results of analysis of interpretations of concepts 

«research competence», «research facilities» and «research skills» the universal definition 
of the concept «research competence of a future specialist» is proposed, abstracted from 
narrow professional features of activity and concerted with the conceptual-categorical 
apparatus of regulatory documents, which determine the purpose and content of 
professional training. 

Based on the principle of conformity the content and structure of the research 
competence of the future professionals to the structure of research activity, in its structure, 
along with components (motivational-targeted, emotional and volitional, cognitive, 
practical, reflexive), three levels of elements were singled out– general-scientific 
(manifested in the possession of general methodology of cognition as a universal instrument 
of educational and cognitive activity), sectoral (related to the features of the object of future 
professional activity and to characteristics of this activity) and subject (involve the 
possession of specific research methodology in the field of science that is the foundation of 
the relevant educational discipline). 

We consider an opportunity to circumstance the proposed model of research 
competence at the design and construction stage of the professional training of future 
engineers educational process, considering the specific content of programs of educational 
disciplines, features of future professional activity of students and traditions relevant 
research schools. 

Key words: professional competence of engineer, research competence, research 
skills, methodology of scientific cognition. 
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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ ПРИРОДИ В ІСТОРІЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ НІМЕЧЧИНИ 
 

 Автором статті розглядаються проблеми екологічного виховання засобами 
природи в історії педагогічної думки Німеччини, а також погляди видатних вчених, 
філософів та педагогів на подану проблему, праці та діяльність яких зробили 
величезний внесок в освітні реформи німецької школи, суттєво вплинули на 
вироблення нової світоглядної орієнтації в суспільстві – нової екологічної свідомості, 
формування якої передбачає кардинальну перебудову поглядів та переоцінку 
цінностей в системі взаємозв’язків «людина – природа»: виховання гуманної та 
відповідальної особистості засобами природи стало основою їхніх філософських 
концепцій.      

Ключові слова: екологічне виховання, еколого-педагогічні концепції, екологічна 
свідомість, розвиток особистості, навколишнє середовище. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. У другій половині ХІХ століття 
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розпочався активний процес індустріалізації. Раціоналізм і нігілізм по відношенню до 
природи спричиняли відверто агресивну поведінку людини в природі. Почався період 
активного руйнування природи заради легкої наживи. Неконтрольована 
індустріалізація виявила перші ознаки екологічної кризи, які починають 
усвідомлюватися як загроза природному довкіллю, що викликає відчуття 
занепокоєності, сумніву в правильності стилю поведінки в природі й розпачі щодо 
можливості змінити існуючі стереотипи свідомості.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Питанню екологічного 
виховання засобами природи в історії педагогічної думки Німеччини присвячені 
праці наступних вчених філософів та педагогів Й.В. Ґете, Ф.В.Й. Шеллінга, І.Г. 
Гердер, Г.В.Ф. Гегеля, Й.Ф. Гербарта, Ф.В. Фребель та ін.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Зараз чітко 
виявляється тенденція вивчення екологічної проблематики безпосередньо в контексті 
взаємозв’язків людини і природи з метою створення  нової світоглядної орієнтації в 
суспільстві – нової екологічної свідомості. Її формування передбачає кардинальну 
перебудову цінностей в системі взаємозв’язків «людина - природа» з тим, щоб 
засвоєні екологічні норми стали нормою поведінки для кожної людини. 

Формулювання цілей статті. Проблеми, які розглядаються в даній статті, 
торкаються, насамперед, формування екологічної свідомості людини в умовах 
глобальних змін в усіх сферах життя. Життєво необхідним стає створення умов у 
суспільстві, за яких людина змогли б усвідомити практичну значущість екологічного 
виховання, проявити свою зацікавленість, набути здатності й готовності до 
ініціативної творчої діяльності екологічного спрямування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У творі під назвою «Роки мандрів 
Вільгельма Майстра» є рядки, в яких виявляється глибока занепокоєність долею 
майбутнього. Ґете пише: «Залізниця, швидка пошта, пароплави та всі можливі засоби, 
що полегшують комунікацію, – це те, до чого відчуває потяг цивілізований світ, щоб 
перевершити, перебудувати самих себе, а в результаті чого завмерти у своїй 
посередності». Ґете був свідком зародження нового світу, який сучасним поколінням 
людей дістався у спадщину. Він розумів, що подальша індустріалізація суспільства 
незворотна й боявся її негативних наслідків.  

Ідеї Й.В. Ґете відіграли значну роль у подоланні перебільшених можливостей 
людини, характерних для епохи Відродження, й створили ґрунт для різнобічного й 
цілісного розуміння особистості в педагогіці та її місця в природі у наступних 
століттях, а окремі ідеї та висновки поета знайшли оцінку лише в період екологічної 
кризи. 

У натурфілософських творах Ф.В.Й. Шеллінга, таких як «Ідеї філософії 
природи», «Про світову душу», «Система трансцендентального ідеалізму», 
висловлюється погляд на природу як органічне ціле, що повністю відповідає 
сучасним уявленням про природне довкілля. Ф. Шеллінг був свідком наукових 
суперечок про «тваринну електрику» на основі експериментів Гальвані. Явище 
гальванізму змушувало по-іншому поглянути на природу, вона перестала бути 
«неживою», руйнувалися також і різкі межі між науками. Зародження вчення про 
електрохімізм, еволюційні погляди К.Ф. Кільмейєра у сфері біології, який намагався 
пояснити життєві процеси в тваринних організмах через єдність і взаємодію 
природних сил, ідеї розвитку як диференціації й інтеграції природи в складні системи 
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взаємодії – все це наводило Ф. Шеллінга на думку про незалежність природи від 
нашої свідомості, про її здатність «олюднуватися». На думку Ф. Шеллінга, природа 
сама в змозі досягати нібито позасвідомо поставлених цілей; у неї є внутрішній 
«майстер», вона розвивається за власними законами, діалектично, в ній живе «душа». 
Вищим продуктом зусиль природи є людський розум. Ф. Шеллінг боготворить 
(обожнює) природу, він поділяє її на два ступені – перший і другий. Над першою 
природою, згідно з поглядами філософа, існує друга, вища природа, де панує її закон. 
Це морально обумовлений світ всієї людської діяльності. «Я» людей, тобто 
особистості, спрямоване до самовідображення через конкретну діяльність оволодіння 
об’єктами (предметами), їхнє перетворення, підкорення собі. 

У мюнхенській промові «Про ставлення образотворчого мистецтва до 
природи» Ф. Шеллінг уточнює поняття «природа»: одні сприймають її як мертвий 
агрегат, який складається з невизначеної кількості предметів, або простір, який 
виступає вмістилищем для речей; другі вважають її ґрунтом, який забезпечує людині 
набір життєвих благ; і тільки для одухотвореної особистості природа священна, 
«споконвічна сила світу», яка є початком усього живого й спроможна дійсно 
створювати речі. Так звана «нежива природа», за словами Ф. Шеллінга, – «застигле» 
життя. Він ставить питання про єдність, цілісність життя та його розвиток. На відміну 
від І. Канта, прихильника нічим не стриманого свавілля й необмеженого прогресу, 
Ф. Шеллінг закликає виходити з природи, опановувати її й пристосовуватися до неї. 
На думку філософа, при переорієнтуванні світу на добро, істину та красу важливу 
роль має відіграти філософія. Саме вона урівноважує в людині розумний і моральний 
початок, навчає її підійматися над стихійною течією справ, виховує відповідальність, 
допомагає уподібнювати себе Богові [6,  с. 62-85].] 

У мюнхенській промові Ф. Шеллінг наголошує на тому, що людина повинна 
вчитися у природи – «творця життя», «підкорюватися всемогутньому її духу, який в 
людській істоті та свідомості виступає як сонце у всій своїй повноті» [6, с. 59-60]. У 
німецькій класичній філософії таке сприйняття природи досягає свого апогею. Ці 
передумови гармонії розуму й світу природи звернуті до історичної перспективи – 
виховання свідомої особистості, у чому й полягає педагогічне значення філософської 
системи Ф. Шеллінга. 

Інший німецький філософ, І.Г. Гердер, усю історію людства, процес виховання 
розглядає як «культивування людяності». У своїй роботі «Ідеї до філософії історії 
людства» філософ розкриває сенс людських відчуттів, які, на його думку, «не прості 
інструменти, як у тварин, а органи духу», тому людина через повноту відчуттів 
одержує здатність мислити [3]. І.Г. Гердер поєднує такі відчуття, як зір, слух та дотик, 
котрі пройшли складний шлях історичного розвитку та безпосередньо вплинули на 
формування свідомості особистості протягом всієї історії людства. Краса природи, 
яку особистість сприймає через відчуття, впливає на розвиток самої особистості в 
природі й відчуття самості у гармонійному цілому всього навколишнього світу. 
«Мета земного існування полягає в гуманності, а всі низькі тваринні потреби тільки 
слугують їй і мають наближати до неї. Все потрібно виховувати: розумна здібність 
має стати розумом, тонкі почуття – мистецтвом, потяг – шляхетною свободою, 
спонукальні сили – «людинолюбством» [3, с. 286] Виховання гуманності І. Г. Гердер 
порівнював з божественними явищами в житті, вважаючи, що всі людські здобутки 
мають бути націлені на гуманізацію. У зв’язку з цим увесь хід людської історії, 
розвиток культури, духовний прогрес він розглядає з позицій гуманізму, вбачає у 
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ньому вищій сенс і зміст наук, мистецтв та освіти [3, с. 374] Велика заслуга І. Г. 
Гердера полягає в тому, що він зробив величезний внесок в освітні реформи німецької 
школи: виховання гуманної та відповідальної особистості засобами природи стало 
основою його філософської концепції. 

Ставлення людини до природи через діяльність є основним принципом її 
тлумачення у філософській системі Г.В.Ф. Гегеля. У своїх педагогічних поглядах 
вчений дотримується історичного підходу, а на проблеми виховання й навчання 
намагається дивитися з позицій системного підходу. В якості виховного ідеалу у 
нього виступає особистість громадянина – вільного члена суспільства, сформованого 
за взірцем давньогрецької «прекрасної індивідуальності», цілісної, свідомої, 
гармонійної та мудрої. Людина, у розумінні філософа – це «індивідуальна 
нескінченність», яка володіє конкретним зовнішнім існуванням і «повинна виступати 
в природі й у зовнішніх обставинах такою, що пристосовується і відчуває себе 
вільною». Зрозуміти особистість можливо лише в єдності з навколишнім природним 
середовищем. Г.В.Ф. Гегель вважає, що природа надає цій особистості все, що їй 
потрібно, сприяє здійсненню її цілей та бажань, «йде назустріч в усьому». У тих 
випадках, коли природа не в змозі безпосередньо задовольнити потреби особистості, 
людина має сама оволодіти предметами природи в процесі індивідуальної діяльності 
– «пристосувати» їх, «формувати», використовувати здобуті навички. Її внутрішня, 
суб’єктивна цілісність характеру та об’єктивна зовнішня сторона існування 
особистості – не повинні дисонувати, бути байдужими один до одного, навпаки, між 
ними мають бути погодженість та взаємозв’язок. 

Г.В.Ф. Гегель продовжує гуманістичну тенденцію І. Канта та І.Г. Гердера. В 
його творах історія виступає як розгортання божественної ідеї, яку з часом опановує 
людина. У цьому діалектичному процесі провідна роль відводиться освіті, яка, на 
думку Гегеля, сприяє «окультурюванню» людини, тому що від природи вона «не 
істинна», не «справжня». Вона повинна знайти ще соціальну та культурну природу, 
що і становить зміст та мету освіти як сходження від одиничного до загального, до 
культури. Для індивіда є один спосіб долучити до культури – проторувати в дуже 
короткий термін той шлях, який духовно вже пройдено людством. За словами 
філософа, суспільне, соціальне має бути «розпредмечено» і немов би наново розкрито 
суб’єктивним духом (індивідуальною свідомістю). Вирішити ці завдання і покликана 
освіта. 

Природа у педагогічній концепції Й.Ф. Гербарта відіграє важливу роль. Для 
нього мета виховання – це сприйняття особистістю навколишнього світу, його форм 
через пізнання природних явищ, усвідомлення ролі людини в природі. Визнаний 
класичною педагогікою найкращим педагогом серед філософів та найкращим 
філософом серед педагогів, Й.Ф. Гербарт відзначає, що інтерес до природних явищ 
сприяє сприйняттю цілого, розвиває творчу фантазію учня. Філософ вважає, що наше 
уявлення про світ не було б достатнім, якби б ми виключили з нього природу, тому 
що людина є її частиною, вона перебуває серед природи та просякнуто її могутністю, 
«відповідаючи на зовнішню владу своєю власною, по-своєму, спочатку думаючи, 
потім бажаючи й, нарешті, діючи. Через її волю проходить ланцюг природи» [2, 
с.146]. Завдання вихователя полягає в тому, щоб спробувати шляхом правильних 
питань, які ставляться в природі, як це робить астроном, шляхом умовиводів 
«випитувати закономірність ходу явищ, що висуваються перед ним та разом з цим 
відкрити, як можна модифікувати їх навмисно й планово» [2, с. 135] 
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Ще один з представників епохи романтизму, сучасник Ф.В.Й. Шеллінга, 
Ф.В. Фребель розробив оригінальну концепцію суспільного виховання, що втілилася 
у новому типі дошкільного закладу – дитячому садку, який було поширено як в 
Європі, так і у всьому світі. Ф.В. Фребель розглядає людину в процесі становлення, 
розвитку її божественної суті. Природа та людина нерозривно пов’язані один з одним 
(«дитина є частиною природи і всього світу»), розвиваються за одними законами. 
Якщо в природі все наступне виходить із попереднього, тобто розвивається за 
законами еволюції, то ці закони можуть бути застосовані й до людини. Сили, які 
дрімають у маленькій людині, потрібно розбудити й за допомогою сенсорного 
досвіду, фізичних рухів допомогти їй пізнати світ. У концепції Ф.В. Фребеля не 
тільки дорослі визнають дитину як самостійну особистість, як члена суспільства, але 
й їй самій потрібно «себе визнати й заявити про себе» [5, с. 268-269]. Педагог вважає, 
що дитина, яка бачить, як потрібно обробляти землю, саджати рослини, спостерігати 
весь цикл їхнього розвитку від насіння до нового насіння, не зможе нашкодити 
природі ані в дитинстві, ані в майбутньому, коли вона стане дорослою людиною [5, с. 
271-273]. Ф. В. Фребель вважає, що така діяльність є джерелом морального 
ушляхетнювання дітей, їхнього духовного становлення, усвідомлення самих себе як 
частини природи. 

Велике значення в педагогічній системі Ф.В. Фребеля надається прогулянкам із 
дітьми до найближчого та дальнього довкілля, в світ «всеохоплюючої та об’єднуючої 
природи». Прогулянки потрібні для реалізації прагнення дитини «до можливого 
поєднання з нею (природою), щоб пізніше, на свідомому ступені життя, вона 
«знайшла себе й відчула себе як частина цілого та як ціле» [5, с. 112]. 

Спілкування з природою для дитини – це засіб догляду за її душею, що 
приводить «до правильного сприйняття законів життя, до передчуття призначення 
людини жити відповідно до цих законів й в співзвучності з ними…». Повертаючись із 
прогулянки, дитина по-іншому сприймає рідний дім й своє оточення: «все для неї стає 
милим…». Ф.В. Фребель вважає, що безпосередньо у цьому віці дитина формується 
як особистість; ставлення до неї слід будувати з урахуванням її природи, а виховання 
та освіту – «в єдності з життям та природою, у постійному зв’язку з першоджерелом 
усякого життя» [5, с. 124]. 

Думки Ф.В. Фребеля залишаються актуальними й у наш час. Його ідея щодо 
єдності всього сущого перекликається з багатьма положеннями космічної педагогіки, 
а ідея необхідності життя у «злагоді з її законами знайшла відображення в цілому ряді 
концепцій екологічного виховання у другій половині ХХ століття. 

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Збільшення кількості промислових підприємств, стрімкий 
розвиток сучасних промислових галузей у ХХ сторіччі змушує німецьку педагогіку 
інакше подивитися на виховання особистості в нових умова. Екологічне виховання 
особистості стає пріоритетним напрямом в сучасній німецькій педагогіці. У зв’язку з 
цим виникають нові педагогічні та екологічні концепції, які позначають місце та 
діяльність особистості в природі, формування її екологічної культури, екологічної 
поведінки та екологічної свідомості. 
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Экологическое воспитание средствами природы в истории педагогической 
мысли Германии  
 Автор статьи рассматривает проблемы экологического воспитания 
средствами природы в истории педагогической мысли Германии, а также взгляды 
выдающихся ученых, философов и педагогов на данную проблему, работы и 
деятельность которых сделали огромный вклад в образовательные реформы 
немецкой школы, существенно повлияли на выработку новой мировоззренческой 
ориентации в обществе – нового экологического сознания, формирование которого 
предусматривает кардинальное переосмысление взглядов на ценности в системе 
взаимосвязей «человек – природа»: воспитание гуманной и ответственной личности 
средствами природы становится основой их философских концепций. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, эколого-педагогические 
концепции, экологическое сознание, развитие личности, окружающая среда.  
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Ecological Education by Means of Nature in the History of Pedagogical Conception in 
Germany  

The author of the article deals with the problems of ecological education by means of 
the pedagogical conception in Germany as well as the views of prominent scientists, 
philosophers and teachers to the current problem whose works and activities made a huge 
contribution to the educational reforms of the German school, had an important influence to 
the development of a new ideological orientation in society – of new environmental 
consciousness which forming implies a radical restructuring of views and reappraisal of 
values in the system of interrelations between «a person – nature»: the education of a 
humane and a responsible individual by means of nature has become the basis of  their 
philosophical conceptions, for that reason the unity of  a person and nature is possible on 



ISSN 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». № 2 (17), 2015.0   
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія      ціологія       № 11, 2012 2077-6780     
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія        

 27 

condition that friendly nature combines with the «moral grace» of  a person and comes 
«real harmony» instead of dependence on nature and the tense struggle between them.  

This situation does not arise ideal when a person is completely released from the 
strict dependence on nature but when the person uses nature resources «easily and gaily», 
in this case the person plays with them. According to the thoughts of philosophers, nature 
should not meet any human need, it should work. The «real beauty of nature» is realized 
through the activity, developing a sense of nature. The philosophy of nature is the 
philosophy of the «partnership» with nature which is based on converting activity of a 
person. Communicating with nature for a man means caring for the soul which leads «to the 
correct perception of the laws of life, to the man`s feeling of life in conformity with its laws 
and in harmony with them. 

Environmental education of an individual becomes a priority tendency in modern 
German pedagogy. In this regard, there are a lot of new educational and environmental 
conceptions that denote the place and the activities of a person in nature, forming of 
ecological culture, ecological behavior and environmental awareness. 

Keywords: ecological education, eco-pedagogical conceptions, ecological 
consciousness, development of the personality, environment. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ 

ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У ВУЗІ 
 
У статті на основі аналізу педагогічної літератури розглядаються основні 

теоретичні питання, пов’язані з розробкою програми розвитку інклюзивної освіти  у 
вищому навчальному закладі. Проаналізовано поняття «педагогічна програма», 
виділені основні характеристики комплексних програм в галузі соціальної педагогіки. 
Автором дано визначення програми розвитку інклюзивної освіти у вузі, розкриті 
принципи побудови програми розвитку інклюзивної освіти студентів.                                          

Ключові слова: інклюзивна освіта, програма розвитку інклюзивної освіти, 
принципи управління інклюзивною освітою, студенти з особливими освітніми 
потребами. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Сьогодні людство переходить на нові 
світоглядні парадигми у  відповідності до гуманістичних світових стандартів - єдине 
суспільство, яке включає в себе людей з різними проблемами. Сучасною світовою 
тенденцією є прагнення до деінституалізації та соціального інтегрування людей з 
обмеженими особливостями психофізичного розвитку. Формується нова культура і 
освітня норма - повага до людей з фізичними та інтелектуальними відхиленнями. 

Навчання студентів з функціональними обмеженнями або особливими 
освітніми потребами, залишаючись недостатньо дослідженою, вимагає особливої 
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уваги суспільства. Багато років проблема інвалідності стосувалася лише самої 
людини-інваліда і його родини. Зараз же визнається, що інвалідність - це суспільний 
феномен. В умовах демократизації суспільства важливим завданням є створення 
рівних стартових можливостей для всіх людей, незалежно від психофізичного 
розвитку, стану здоров'я, віку, статі, соціально-економічного статусу людини. 
Створення рівних можливостей для студентів-інвалідів означає, що кожна молода 
людина має право на навчання, виховання та працевлаштування разом зі своїми 
однолітками. Але, як зазначають М. Ворон та Ю. Кавун, на жаль, поки що наше 
суспільство не те що ігнорує людей з особливими потребами, а в своєму широкому 
загалі їхніми проблемами особливо не переймається [1]. Хоча, треба відзначити, що з 
боку освітян та суспільних організацій ця проблема має певні зрушення. 

Досвід багатьох країн показує, що інтеграція молоді з особливими освітніми 
потребами найкраще реалізується в інклюзивних школах, які приймають на навчання 
всіх бажаючих. Саме в таких умовах молодь з обмеженими можливостями здоров'я 
може досягти найвищих результатів в освіті та соціальної інтеграції. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. У сучасній світовій освітній 
політиці, як підтверджує аналіз науково-педагогічних джерел та міжнародні 
нормативно-правові документи,  розрізняють кілька підходів до навчання дітей з 
обмеженими можливостями здоров'я. Основні з них: мейнстрімінг, інтеграція, 
інклюзія. Так, мейстрімінг передбачає розширення соціальних контактів між 
молоддю з обмеженими можливостями здоров'я та їх однолітками, в основному це 
позааудиторне спілкування - участь у спільних масових заходах, відвідування клубів 
за інтересами і т.д. Інтеграція, в загальновизнаному розумінні, передбачає надання 
можливості інвалідам навчатися у звичайній школі або спеціалізованих класах. 
Термін «інклюзія» відрізняється від терміну «інтеграція» за своїм концептуальним 
підходом. Відмінність полягає у визнанні того факту, що ми змінюємо суспільство 
так, щоб воно враховувало і пристосовувалося до індивідуальних потреб людей, а не 
навпаки. Інклюзія передбачає зміну освітньої системи таким чином, щоб вона могла 
пристосуватися до індивідуальних потреб усіх учнів - з порушеннями здоров'я і без 
них. Ключовим компонентом такої  системи є гнучкість. 

В сучасному світі відбувається модернізація всіх сфер життя, в тому числі, 
сфери освіти. Як зазначає З. Нигматов, відбувається зміна відношення до 
Інших/нетипових, люди визнають їхні права на унікальність і повагу [2]. Найбільш 
яскраво подібна ситуація проявляється в ідеології інклюзії, яка ураховує 
індивідуальні задатки, інтереси і здібності молоді з обмеженими можливостями 
здоров’я.    

Особливість інклюзивної освіти міститься в тому, що кожний студент є 
неповторною і унікальною особистістю з власними інтересами, здібностями і 
потребами, яка вимагає індивідуального підходу в процесі навчання і гнучкості у 
використанні різноманітних форм, методів, технологій освіти, які ураховують ці 
особливості.    

В останні роки в Україні та за її межами з’явилася значна кількість досліджень 
проблем інклюзивної освіти. Так, педагогічним основам інтегрування школярів з 
особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади 
присвячені роботи А. Колупаєвої [3]; становленню інклюзивної освіти в Україні – 
роботи Н. Софій, Ю. Найди, управлінню інклюзивною школою на засадах 
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менеджменту освітніх інновацій – наукові дослідження Л. Даніленко [4]. 
Психологічний супровід навчання дітей-інвалідів розглядає Г. Юсупова; Ю. Богінська 
обґрунтовує роботу Центру інклюзивної освіти вузу; З. Нигматов, Т. Челнокова 
розкривають особливості формування освітнього середовища інклюзивної школи [5] і 
т. д. Як бачимо, більшість робіт, присвячених проблемам інклюзивної освіти, 
відносяться до системи загальної середньої освіти. Питання організації інклюзивної 
освіти у вузах досліджені науковцями недостатньо. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз стану 
освіти інвалідів у вищий школі в Україні показує, що виникла необхідність глибоких 
змін в її організації та змісті, що викликано рядом стійких тенденцій в соціальній 
політиці, а також становленням нової цілісно-смислової характеристики професійної 
освіти. Системне впровадження практики інклюзивної освіти відбувається не так 
швидко і досить нерівномірно. В окремих регіонах (Київ, Львів, Дніпропетровськ) ці 
процеси значно просунулися в своєму розвитку, в інших регіонах ця практика тільки 
починає складатися. В основному це узагальнення педагогічного досвіду, 
напрацьованого в українських школах, які впроваджують інклюзивні підходи. 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка та його 
відокремлений підрозділ – Стахановський педагогічний коледж вирішують проблеми 
інклюзивної освіти з 2005 року, цей процес пройшов кілька етапів у своєму розвитку, 
долаючи і опір, і неприйняття, і перебудову свідомості як професорсько-
викладацького складу, так і студентства. Обговорюючи проблеми інклюзивної освіти, 
сьогодні ми повинні вирішувати завдання, які зроблять цей процес більш ефективним 
і якісним. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми може стати розробка і 
впровадження цільової програми розвитку інклюзивної освіти у вузі. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є розгляд основних 
теоретичних принципів і організаційних моментів, пов'язаних  із розробкою  
програми розвитку інклюзивної освіти у вищому навчальному закладі 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасній соціально-педагогічній 
літературі останнім часом робиться акцент на тому, що серед багатьох нововведень в 
практику соціально-педагогічної діяльності, найбільш ефективним є розробка та 
впровадження різноманітних комплексних програм. Слід зазначити, що саме поняття 
«програма» відноситься до управлінських категорій і за своєю сутністю дуже близьке 
до стратегічного планування. 

Загальну спрямованість і цілісність усім компонентам стратегічного управління 
навчальним закладом забезпечує стратегічна програма – координуючий документ, який 
націлений на реалізацію мети діяльності вузу, ураховує зовнішні й внутрішні умови та 
складається з пов’язаних між собою соціально-економічних, науково-технічних та 
організаційно-педагогічних заходів, узгоджених за термінами й виконавцями та 
забезпечених необхідними ресурсами.  

Якщо звернутися до традиційно педагогічного трактування, то під програмою в 
цілому ми можемо вважати орієнтоване в майбутнє управлінське інструментальне 
знання, яке визначає принцип зв'язку концептуальної стратегічної мети і способів її 
реалізації в конкретній ситуації. Так, в соціальній педагогіці програма, як правило, 
виступає як спосіб соціально-педагогічного  пошуку, в результаті якого відбувається 
планування педагогічних і соціальних аспектів, спрямоване на вирішення існуючих 
протиріч.  



ISSN 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». № 2 (17), 2015.0   
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія      ціологія       № 11, 2012 2077-6780     
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія        

 30 

Незалежно від змісту можна виділити основні сутнісні характеристики 
комплексних програм у галузі соціальної педагогіки, а саме: 

 - спрямованість на мету, підпорядкованість усіх запрограмованих заходів і дій 
кінцевому результату; 

- наявність системи показників, орієнтованих не  на кількісний, а на якісний 
характер; 

- чіткий розподіл функцій, прав, обов'язків всіх суб'єктів, які беруть участь у 
реалізації програми, визначення діалогу, як провідної форми взаємодії  всіх учасників 
програми; 

- об'єднання всіх суб'єктів програмної діяльності в єдину команду, під 
загальним керівництвом та управлінням, із загальною мірою відповідальності за 
доручену ділянку реалізації програми; 

- жорстка координація і узгодженість функціональних обов'язків між різними 
суб'єктами діяльності; 

- гнучка система управління, орієнтована на цілі та завдання програми. 
До узагальнених характеристик, які виведені з досвіду використання 

педагогічних програм у різних областях педагогічного знання, можуть бути віднесені 
наступні: 1) фіксація в програмі досягнутого рівня розвитку (особистісного або 
колективного), що є своєрідною точкою відліку подальших дій; 2) визначення 
прогнозованих майбутніх змін, тобто розробка робочого проекту діяльності. При 
цьому слід розуміти, що мова йдеться про розробку не ідеального варіанту, а 
конкретного, розрахованого саме на цей об'єкт впливу педагогічних сил; 3) 
визначення стратегії і тактики, етапів переходу до прогнозованого варіанту; 4) процес 
відстеження, моніторингу результативності соціально-педагогічної діяльності, яка 
проводиться. На думку В. Тесленко, всі перераховані особливості та функціональні 
характеристики такої програми спрямовані, по суті, по одному вектору - перевести 
механізм розвитку особистості дитини з обмеженими особливостями в механізм його 
саморозвитку [6, c. 23].  

Ми розглядаємо програму управління розвитком інклюзивної освіти студентів з 
обмеженими особливостями здоров'я як модель процесу скоординованих 
нововведень, яка визначає, якою має стати освітня система вищого навчального 
закладу в перспективі, що, коли і як для цього необхідно зробити. Стратегічна 
програма управління інклюзивною освітою в рамках вищого навчального закладу 
визначає загальні цілі розвитку вузу, приватні цілі окремих нововведень 
(інноваційних проектів, що стосуються інклюзивної освіти) і способи їх досягнення. 
Тобто, зміст програми визначає специфіку зміни самої системи вузівської освіти, 
здатної до забезпечення рівних прав та можливостей професійного навчання всіх 
молодих людей. 

 З нашої точки зору, управління розвитком інклюзивної освіти студентів вузу 
це спільна діяльність всіх учасників освітнього процесу по досягненню 
запрограмованих цілей. При цьому розвиваючу спрямованість управлінню надає, 
насамперед, системно-діяльнісний характер пошуку оновленої освітньої системи і 
способів адекватного управління нею. Ми вважаємо, що найкращими формами 
реалізації системно-діяльнісного управління в рамках інклюзивної освіти, є проекти, 
програми-орієнтири, які пов'язані з соціально-педагогічною підтримкою студентів-
інвалідів, їх адаптацією, соціально-правовим захистом, створенням інформаційних 
банків для студентів-інвалідів, розвитком їх творчих здібностей, психолого-
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педагогічної реабілітацією, організацією працевлаштування і т.д.  
У процесі розробки програми управління розвитком інклюзивної освіти 

студентів у вищому навчальному закладі необхідно розрізняти три взаємопов'язаних 
аспекти: теоретичний, проектувальний і практично-діяльнісний. Ці аспекти тісно 
взаємопов’язані  між собою за наступною схемою: в теоретичному аспекті 
генеруються ідеї, формулюються принципи, визначаються поняття і цінності 
інклюзивної освіти; в проектувальному – визначаються мета, умови, засоби, 
технології, критерії; в практичному - створюються і апробовуються інструментарій, 
форми, зміст, методи і прийоми інклюзивної освіти.   

Таким чином, програма розвитку інклюзивної освіти в рамках вищого 
навчального закладу є нормативною моделлю спільної діяльності суб'єктів соціально-
педагогічного процесу, суть якого зводиться до розвитку суб'єктивних якостей у 
студентів з обмеженими можливостями здоров'я, їх професійному становленню та 
творчої самореалізації. 

В процесі розробки  програми розвитку інклюзивної освіти у вузі необхідно 
дотримуватися наступних принципів: 

- гуманізації в управлінні. Цей принцип передбачає визначення проблем 
інклюзивної освіти, використання індивідуального, особистісно-орієнтованого 
підходу, особистісного стимулювання, поваги та довіри один до одного, створення 
комфортних умов для навчання, творчості та особистісного розвитку, розглядає 
кожного учасника інклюзивної освіти як кінцеву мету, заради якої здійснюється 
управлінська діяльність, і одночасно як засіб, від якого залежить кінцевий результат; 

- демократизації в управлінні. Цей принцип реалізується через співробітництво 
на всіх рівнях взаємодії, створення умов для творчої толерантної роботи, 
колективного прийняття рішень. При цьому кожен учасник, який брав участь у 
розробці програми або в її реалізації має бути наділений не тільки свободою в діях, а 
й особистою відповідальністю; 

- культурологічний принцип, який проявляється в тому, що світова наука, 
педагогічна й управлінська, повинна стати придбанням кожного учасника 
інклюзивної освіти. Цей принцип вимагає готовності до впровадження інноваційних 
освітньо-виховних, соціально-педагогічних технологій у систему інклюзивної освіти, 
прагнення до спільної творчої діяльності, готовності до самореалізації та 
саморозвитку і т.д.; 

- принцип науковості, який забезпечує зв'язок науки і практики. Вимоги до 
реалізації даного принципу полягають у тому, щоб підвищити професійну 
компетентність керівництва вищого навчального закладу, дати знання про 
управлінську діяльність та особливості організації інклюзивної освіти у вузі 
професорсько-викладацькому складу, навчально-допоміжному персоналу, навчити 
глибокому і всебічному аналізу, а також вмінню прогнозувати. 

Перераховані принципи характерні для багатьох наукових досліджень у сфері 
управління, але ми їх наповнили іншим змістом. У процесі розробки програми 
розвитку інклюзивної освіти у вузі нами визначені принципи, які виходять з 
об'єктивних закономірних особливостей управлінської практики, а саме: 

- принцип постійного оновлення. Він реалізується у всіх компонентах освіти 
студентів з обмеженими можливостями - допрофесійної, навчальної, виховної, 
наукової, побутової та інших видах діяльності, при цьому акцент повинен ставитися 
не на кількісні зміни, а на якісні. Основною вимогою, характерною для реалізації 
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цього принципу, є передача відповідальності в управлінні якісними змінами не тільки 
керівництву вузу, кафедри, але і виконавцю - викладачеві, лаборанту, самому 
студенту. При цьому виникає необхідність професійної захищеності викладача через 
оновлення, поглиблення, розширення соціально-педагогічних, психологічних, 
управлінських знань і умінь, що стосуються особливостей організації інклюзивної 
освіти; 

- принцип постійної індивідуальної та колективної рефлексії. Він реалізується 
через осмислення процесу і результатів інклюзивної освіти; 

- принцип горизонтальних зв'язків в управлінні розвитком інклюзивної освіти у 
вузі. Він має велике значення, бо оцінка якості впровадження програми передана 
учасникам освітнього процесу. Вимоги, характерні для реалізації цього принципу, 
полягають у тому, щоб активізувати внутрішні ресурси особистості; забезпечити 
формування здатності до аналізу ситуації, планування, конструювання спільної 
діяльності, її рефлексії; приймати усі рішення, що стосуються змісту й організації 
інклюзивної освіти студентів у межах своїх повноважень; 

- принцип постійного зростання управлінської компетенції. Він стосується не 
тільки адміністрації вузу, в якому впроваджується інклюзивна освіта, а й усього 
професорсько-викладацького колективу. Вимоги до реалізації цього принципу 
полягають в тому, що і керівники,  і викладачі повинні добре знати об'єкт управління 
(в даному випадку інклюзивна освіта), а також процеси, які в ньому відбуваються, 
вони повинні вміти вчитися, оволодівати новими знаннями, способами і методами 
інклюзивної освіти, набувати досвід соціально-педагогічного спілкування та 
професійної діяльності зі студентами, що мають обмежені можливості, виробляти 
навички самоконтролю, самостійної організації спільної діяльності. 

Дана система принципів, на наш погляд, здатна забезпечити високу 
результативність інклюзивної освіти у вузі. Однак, ця система принципів не статична, 
вона може оновлюватися, доповнюватися, уточнюватися або відхилятися, якщо вони 
не забезпечують очікуваних результатів. 

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напряму. Таким чином, впровадження інклюзивної освіти у вузі має 
передбачати три аспекти: теоретичний, проектувальний і практично-діяльнісний, 
основним стратегічним документом має бути програма розвитку інклюзивної освіти, 
яка побудована на основі певних теоретичних принципів. Запропоновані у 
дослідженні принципи проектування програми інклюзії студентів з особливими 
освітніми потребами у вищому навчальному закладі відображають тенденції 
глобального розвитку інклюзивної освіти, що в майбутньому буде посилювати свій 
вплив на гармонізацію суспільства і людини, духовного і матеріального, технології і 
творчості, традицій і новацій, гуманітарного та технологічного початку в освіті і 
людині. 

Перспективу подальших досліджень ми вбачаємо в розробці та апробації 
конкретних програм управління розвитком інклюзивної освіти у вищому навчальному 
закладі, які сприятимуть успішному навчанню студентів з обмеженими 
можливостями здоров’я та їхньої готовності до професійної діяльності. 
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Теоретические принципы разработки программы развития инклюзивного 
образования в вузе 

В статье рассматриваются основные теоретические вопросы, связанные с 
разработкой программы развития инклюзивного образования в высшем учебном 
заведении. Проанализировано понятие «педагогическая программа», выделены 
основные характеристики комплексных программ в области социальной педагогики. 
Автором дано определение программы развития инклюзивного образования в вузе, 
раскрыты принципы построения программы развития инклюзивного образования 
студентов. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, программа развития 
инклюзивного образования, принципы управления инклюзивным образованием, 
студенты с особыми образовательными потребностями. 

 
D.V. Gorobets 
Stakhaniv Pedagogical College of Lugansk National University named after Taras 
Shevchenko 
Theoretical Principles of the Development Program for the Development of Inclusive 
Education at the University 

The article deals with the problem devoted to the development of inclusive education 
in high school, where students with disabilities could achieve the best results in education 
and social integration. 

The author investigates three main approaches to the training of young people with 
disabilities: mainstreaming, integration, inclusion. 

The article deals with the basic theoretical issues related to the development of the 
program of development of inclusive education in higher school. Development and 
implementation of development programs should be based on three main aspects: the 
theoretical, project and activity. 
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The author analyzes the concept of "educational program", highlights the main 
features of integrated programs in the field of Social Pedagogy: focus, qualitative in nature, 
distribution functions, coordination and consistency of functional responsibilities, the 
flexibility of the management system. 

The author defines the program of development of inclusive education in high school 
as a model of coordinated innovation, they disclosed principles of the program of 
development of inclusive education of students: the humanization and democratization, 
culturological principle, scientific, constant updating, individual and collective reflection, 
horizontal relations, the growth of administrative competence. 

Keywords: inclusive education, inclusive education program development, 
management principles of  inclusive education, students with special educational needs. 
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТА РЕДАГУВАННЯ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ 
НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ  

 
У статті розглянуто основні етапи становлення редагування як науки, а 

також посткомп’ютерного редагування. Проаналізовано типові помилки, які 
виникають під час укладання та редагування текстів – надмірне вживання слів 
іншомовного походження, проблема добору синонімів, причини появи значеннєвих 
повторів у тексті (явище плеоназму), вживання паронімів, відтінки у значеннях слів, 
особливості прийменникових конструкцій, зокрема іменникове та дієслівне 
керування, проблема перекладу активних дієприкметників теперішнього часу, 
віддієслівних іменників тощо. Запропоновано варіанти завдань для розвитку навичок 
укладання та редагування текстів на заняттях з української мови у вищих технічних 
навчальних закладах. 

Ключові слова: переклад, посткомп’ютерне редагування, укладання текстів, 
навички редагування.  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Стрімкий темп життя висуває все більше 
вимог до сучасних фахівців. Людина щодня отримує великі обсяги інформації, яка є 
потужним засобом впливу на її свідомість та поведінку. Уміле маніпулювання 
інформаційними потоками призводить до того, що ретельно відібрані мовні одиниці 
впливають на формування світогляду, системи цінностей, вчать поведінці у певній 
ситуації, є одним із засобів підняття рейтингів та формування мовленнєвого іміджу. 
Акцентуємо увагу на тому, що висококваліфікований спеціаліст має бути не лише 
знавцем власної справи, але й працювати над всебічним розвитком себе як 
особистості, зважати на вербальну складову іміджу. Мовленнєвий портрет є 
ефективним засобом PR-впливу, проте робота над ним потребує багато сил та часу, 
оскільки фахівець завжди має відповідати певному образу, поступово стирати межу 
між ідеалом та реальною особистістю.  

                                                
© Грабовенко І.С., 2015 
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Загальновідомим є те, що виражаючи за допомогою слів свої інтенції, людина 
досягає бажаного для неї результату або поставленої мети за умови, що вона 
правильно, чітко та максимально зрозуміло для оточуючих оформить свої думки і 
висловить їх в усній або письмовій формі. Якщо в усній формі може допускатися 
деяка недбалість, то писемне мовлення вимагає бездоганного граматичного 
оформлення, інакше в разі припущення помилок порушується зміст усього 
повідомлення, що в свою чергу може призвести до невиправних або небажаних 
наслідків. Особливо гостро це питання постає під час укладання документів, 
підготовки до виступів на конференціях, презентаціях наукових робіт тощо. Не можна 
нехтувати тим фактом, що сучасні фахівці, зокрема у східному регіоні України, 
оскільки більшість населення спілкується переважно російською мовою та надає 
перевагу російськомовним інформаційним джерелам, що в свою чергу суттєво 
впливає на загальний рівень мовної грамотності, нерідко вдаються до послуг 
комп’ютерних перекладачів, проте не володіють навичками якісного 
посткомп’ютерного редагування текстів. Учені-методисти одноголосно констатують, 
що програмою не передбачено достаньої кількості годин у вищих технічних 
навчальних закладах, щоб навчити студентів робити якісне посткомп’ютерне 
редагування текстів, що призводить до виникнення великої кількості різноманітних 
помилок у текстах, та як наслідок негативно впливає на імідж фахівця. Таким чином, 
з’являється необхідність оптимізувати процеси навчання студентів основам 
редагування, розробки комплеску ефективних практичних завдань та укладання 
класифікації основних типів помилок, яких припускаються як укладачі текстів, так і 
системи автоматичного перекладу. Вищезазначене обумовлює актуальність 
запропонованого дослідження.  

Формулювання цілей статті. Метою роботи є виявлення й аналіз помилок під 
час автоматичного перекладу науково-технічних текстів та шляхи удосконалення 
навичок посткомп’ютерного редагування на заняттях з «Української мови за 
професійним спрямуванням». 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Проблема комп’ютерного 
перекладу та посткомп’ютерного редагування текстів знаходить відображення в 
наукових розвідках таких вчених, як В.В. Акуленко, Л.С. Бархударов, А.П. Загнітко, 
Р.Г. Іванченко, В.М. Коміссаров, Н.Ф. Непийвода, З.В. Партико, О.В. Ребрій, 
В.В. Різун, І.Г. Сивицька, В.С. Терехова, Ф.А. Циткіна, Т.С. Шаталова та інші. 

Редагування як вид практичної діяльності має давню історію. Дослідники 
схиляються до думки, що виникнення редагування датується III ст. до н. е. – 
початоком н. е., що пов’язують із появою писемності, заснуванням Александрійської 
бібліотеки. У II ст. до н. е. з’являється дефініція «редагування» (з лат. redigere, тобто 
упорядковувати). I ст. до н. е. ознаменувалося появою перших професійних 
коректорів. Початок н. е. – середину XV ст. вважають періодом стагнації. З 
винайденням у XV ст. книгодрукування в епоху Відродження відбувся і період 
відродження редагування (кінець XV ст. – середина XIX ст.). Друга половина XIX ст. 
– 30-ті роки XX ст. були періодом накопичення знань, що призвело до становлення 
редагування як науки (30-ті – 60-ті роки XX ст.). Періодом класичного редагування є 
60-ті – 90-ті роки XX ст. І лише у 90-х роках XX ст. – на початоку XXI ст. 
популярності набуває комп’ютерне редагування, що є наслідком стрімкої 
комп’ютеризації суспільства [4].  
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Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. На даний 
момент перед нами гостро постає проблема посткомп’ютерного редагування текстів, 
а також особливостей навчання та вироблення навичок редагування не тільки у 
студентів журналістських та філологічних факультетів, але й технічних вищих 
навчальних закладів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Приблизно десять відсотків від 
усього словникового складу української мови становлять слова іншомовного 
походження. Проте останнім часом ця тенденція змінюється. Кількість запозичених 
слів значно зростає. Нерідко іноземні слова мають українські відповідники, а 
надмірне їх вживання може призвести до того, що інформація стає частково або 
навіть цілком незрозумілою звичайній людині. Наприклад: «Боржник та бенефіціар 
уклали адендум до договору щодо використання як розрахункового документа 
векселя, який буде аваліюватися банком боржника». І одразу представимо 
відповідник, який повністю зберігає зміст попереднього речення, але запозичені 
лексичні одиниці в ньому змінено на відповідні українські варіанти: «Боржник та 
отримувач вигоди уклали додаткову угоду до договору щодо використання як 
розрахункового документа поручительства, на якому буде стояти гарантійний 
підпис банка боржника». Електронні перекладачі не відчувають таких тонкощів 
перекладу, не зважають на екстралінгвістичні фактори, тому необхідно навчити 
студентів самостійно звертати на це увагу. З метою вдосконалення навичок добору 
синонімічних конструкцій доречно пропонувати студентам завдання типу: «Доберіть 
українські відповідники до іншомовних слів: форсувати дослідження, домінувати, 
екстрені заходи, стимулювати, рентабельне підприємство, неадекватна поведінка, 
важливий фактор, пріоритетні напрямки, конвенція про захист природи, ліміт часу, 
екстраординарний випадок». Або: «Поясність значення іншомовних слів та 
замініть їх власне українською лексикою: 1. У поточному році держава наклала 
ембарго на вивезення соняшникової олії до країн Європи. 2. Депозит може приносити 
своєму власнику дуже великі відсотки. 3. У будь-якому випадку, щоб запобігти 
суперечок, бажано знайти компроміс». Викладач має привчити студентів іншомовні 
слова вживати тоді, коли вони є термінами, а загальновживані запозичення доцільно 
використовувати лише в тому випадку, якщо в українській мові немає власних слів.  

Незнання точного значення слів іншмовного походження може призвести до 
того, що під час укладання текстів студенти вдаються до значеннєвих потворів, тобто 
явища плеоназму: «народний фольклор (фольклор – усна народна творчість); вільна 
вакансія (вакансія – вільна посада); прейскурант цін (прейскурант – це перелік цін); 
власна автобіографія (автобіографія – це біографія власне автора); дублювати 
двічі; абсолютно новий; перспектива на майбутнє; декілька альтернатив тощо. На 
це студенти рідко звертають увагу і під час редагування текстів, тому необхідно 
обов’язково пропонувати під час занять завдання на дослідження значення слів.  

Під час розгляду теми «Лексичні норми сучасної української мови у 
професійному мовленні» необхідно зупинитися на розгляді паронімів та пояснити, як 
може зіпсуватися зміст повідомлення в разі неправильного розуміння значення 
близькозвучних слів. Доцільно запропонувати студентам укласти речення з парами 
слів: війсковий (стосується війська) – воєнний (пов’язаний з війною); гривня (грошова 
одиниця) – гривна (шийна прикраса); кампанія (скупність заходів пр. «виборча 
компанія») – компанія (група осіб); легальний (визнаний, дозволений законом) – 
легітимний (законний); федеральний (який відноситься до центральної влади) – 
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федеративний (побудований на засадах федерації); кримінальний (злочинний) – 
криміногенний (який призводить до злочину); дільниця (адміністративно-
територіальна, виборча або виборнича одиниця) – ділянка (окрема частина земельної 
площі, що використовується  з якоюсь метою);адреса (місце розташування певного 
об’єкту або місце проживання людини) – адрес (вітання) тощо. 

Системи автоматичного перекладу не відчувають різниці у відтінках значення 
слів, нерідко помилково перекладають і абревіатури, на чому також бажано 
акцентувати увагу. Так, рос. «предложение» може перекладатися, як «речення» і 
«пропозиція», «образование» як «освіта» і «утворення», АД (асинхронный двигатель) 
електронні перекладачі перекладають як «ПЕКЛО», «крепость корпуса» як «фортеця 
корпуса» тощо. Ефективним для уникнення помилок такого характеру буде завдання 
типу: «Запишіть речення, вибравши зі слів, поданих у дужках, ті, які, на Вашу 
думку, є найдоцільнішими. Поясніть свій вибір: 1. На сучасному (періоді, етапі) 
велика увага має приділятися вживанню української мови у діловому (контактуванні, 
спілкуванні), оскільки мова офіційно-ділових документів повинна бути (зразком, 
взірцем, прикладом) мовних норм. 2. Своє (призначення, визначення) – (допомогти, 
сприяти) студентам (оволодіти, опанувати, засвоїти) вмінням ведення ділової 
документації, а також (зміцнити, закріпити) набуті знання з орфографії та 
пунктуації, вдосконалити зв’язне мовлення, (піднести, збудити) культуру усного та 
(писемного, письмового) мовлення – посібник виконує (цілком, повністю, в усій 
повноті)…» [5]. 

Доречними будуть завдання на тернування навичок перекладу та редагування 
прийменникових конструкцій, оскільки іменникове та дієслівне керування під час 
перекладу в українській та російській мовах не співпадає. Так, російським 
конструкціям з прийменником по в українській мові відповідають конструкції з 
прийменниками: по (якщо вказується на простір, поверхню, межі); орудним 
відмінком без прийменника (якщо вказується напрямок); за, на, з (у значенні згідно з 
чимось); за, з, із, через (у значенні причини, наслідку, деякі інші випадки). Російським 
конструкціям з прийменником при в українській мові відповідають конструкції з 
прийменниками: при (при температурі); під час чого (значення часу); за умови, з 
(значення умови). Російським конструкціям з прийменником к (чему) відповідають 
українські конструкції з прийменником до (чого) тощо [5]. На етапі роботи над 
прийменниковими конструкціями можна запропонувати студентам завдання типу: 
«Перебудуйте подані конструкції за нормами української мови: зіткнутися з 
другими проблемами; по всім правилам; повідомити по телефону; на протязі двох 
діб; згідно умов конкурсу; пропустити по хворобі; пропозиції по урегулюванню 
стосунків; залучити у роботу; розмовляти на німецькій мові».  

Майже відсутніми у науковому тексті є активні дієприкметники теперішнього 
часу. Електронні перекладачі, як правило, роблять помилки в таких ситуаціях, тому 
бажано продемонструвати студентам можливі варіанти перекладів та, щоб була 
можливість відчути та зрозуміти можливі варіації, запропонувати вправи на переклад 
з російської мови українською: «1. Известно, что заработная плата – это величина, 
являющаяся превращённой формой стоимости и цены рабочей силы. 2. 
Прекративший движение маятник вернулся в исходную точку. 3. Заведующий  
отделом подписал предложенный график работы…» [8]. 

Віддієслівні іменники на відміну від російськомовних вимагають до себе 
уважного ставлення студентів. Перш ніж перейти до перекладу або редагування, 
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необхідно усвідомити, що значення процесуальності надають віддієслівним 
іменникам суфікси -енн-, -анн-, -інн-, а суфікс -к- позначає предмети (наприклад, рос. 
«разметка» може перекладатися як «розмічання», «розмічування» (процес), 
«розмітка» (предмет) [4]. Отже, студент має не лише добре знати мову, а й 
розумітися на темі, текст з якої він перекладає. 

На занятті з перекладу й редагування наукових текстів доцільно згадати і про 
особливості відмінювання числівників, особливості сполучення числівників з 
іменниками, творення ступенів порівняння прикметників, творення імен по батькові, 
відмінювання прізвищ тощо. Розпочати роботи можна з таких типів завдань, як: 
«Прочитайте речення, порівняйте обидва варіанти. Поясніть писемно, які 
особливості української мови порівняно з російською запропоновано у завданні: 1. 
Уважаемый Сергей Петрович, вам предоставят возможность выступить в 
двенадцать часов. Шановний Сергію Петровичу, вам нададуть можливість 
виступити о дванадцятій годині…». Як домашнє завдання продуктивним буде 
запропонувати студентам відредагувати комп’ютерний переклад тексту та поясніти 
характер помилок: 

Текст оригіналу 
Украина располагает металлургическими предприятиями, имеющими 

оборудование и опыт производства специальных сталей. Она также известна 
ферросплавной промышленностью. В составе высших учебных заведений 
функционируют исследовательские центры. Чтобы задействовать и развивать 
этот потенциал в современных условиях необходимо, прежде всего, создать 
экономические условия, обеспечивающие конкурентоспособность выпускаемой 
продукции с учётом сильно изменившейся за последние десятилетия организационной 
структуры и технологии сталеплавильного передела…  

Комп’ютерний переклад 
Україна розташовує металургійні підприємства, маючі устаткування і дослід 

виробництва спеціальних сталей. Вона так само відома феросплавній 
промисловістю. У вмісті вищих учбових закладів функціонують дослідницькі центри. 
Щоб задіювати і розвивати цей потенціал в сучасних умовах необхідно, перш за все, 
створити економічні умови, що забезпечують конкурентоспроможність продукції, 
що випускається, з обліком організаційної структури, що сильно змінилася за 
останні десятиліття, і технології сталеплавильного переділу…[5].  

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Отже, перш ніж розпочати редагування текстів, необхідно 
здійснити повторення та узагальнення теоретичного матеріалу, який виклакає 
найбільше труднощів під час перекладу та редагування. Усі теоретичні положення 
мають обов’язково підкріплюватися виконанням практичних завдань. Студенти 
мають усвідомити, що редагування забезпечує відмінну якість перекладу, а це 
безпосередньо є одним із конституентів позитивного іміджу сучасного фахівця. 
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Проблемы перевода и редактирования научных текстов на занятиях по 
украинскому языку в ВУЗах 

В статье расмотрены основные этапы становления редактирования как 
науки, а также посткомпьютерного редактирования. Проанализированы типичные 
ошибки, возникающие при составлении и редактировании текстов – чрезмерное 
употребление иностранных слов, особенности перевода конструкций с предлогами, 
причастий, отглагольных существительных и т.д. Предложены варианты заданий 
для развития навыков составления и редактирования текстов на занятиях по 
украинскому языку в высших технических учебных заведениях.  

Ключевые слова: перевод, посткомпьютерное редактирование, составление 
текстов, навыки редактирования. 
 
I. Grabovenko 
Donetsk National Technical University 
Problems of Translation and Editing of Scientific Texts in the Lessons of Ukrainian 
Language in Universities 

Highly technically trained professional needs to be not only an expert in his field, but 
also to work on the comprehensive development of themselves as individuals, to pay 
attention to the verbal component of the image. Writing requires impeccable grammar, in 
the case of an mistake it will be violated the purpose of the message, it may cause 
unexpected negative results. Especially sharply this question touches on an question of the 
settling document, formulation of presentations at conferences, formulation of research 
paper. As a result highly technically trained professional must have not only the skills of 
compilation and translation, but also post-PC linguistic review of texts. 

This article presents the main stages of editing as a science and post-PC editing. The 
author analyzes the typical mistakes during compiling and editing texts. Excessive use of 
foreign words, the phenomenon of pleonasm. Foreign words should be used when they are 
terms. Сommon words is advisable to use only then, if there are no analogues in the 
Ukrainian language. Special aspects and variants of the translation of constructions with 
prepositions, participles, peculiarities of translation of verbal nouns etc. An automatic 
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translation system can't demonstrate the difference in shadings of meaning of words, an 
automatic translation system often incorrectly translate and abbreviations. 

It is emphasized that the student should not only know the language but also to 
understand the topic of the text. Typical mistakes  include the peculiarities of the declension 
of numerals, features of a combination of numerals with nouns, the formation of degrees of 
comparison of adjectives, the formation of patronymic names, declension of surnames. 

We analyzed different variants of tasks for development of skills of compiling and 
editing texts in the lessons of the Ukrainian language in higher technical educational 
institutions. 

Keywords: translation, post-PC editing, writing, editing skills. 
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ХНЕУ ім. С. Кузнеця «Харківський національний економічний університет  

імені Семена Кузнеця» 
 

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ДО МІЖКУЛЬТУРНОГО 
ДІАЛОГУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

  
У статті обґрунтовано особливості професійної підготовки фахівців сфери 

туризму до міжкультурного діалогу засобами навчально-творчої діяльності на 
основі факторного підходу, визначено сутність навчально-творчої діяльності. 

Ключові слова: творче мислення; креативність; міжкультурний діалог; 
навчально-творча діяльність; факторний підхід. 

Постановка проблеми. Туризм завжди був і залишається сферою інтенсивної 
міжкультурної комунікації. Світові процеси інтеграції відкривають для України нові 
перспективи розвитку міжнародного туризму. Туристична діяльність у наш час 
спрямована не тільки на організацію подорожей, а насамперед на створення 
інноваційних туристичних проектів, які включають консультаційні послуги з різних 
аспектів ведення міжнародного бізнесу, здійснення масштабних інвестиційних 
проектів та інше. Саме міжкультурний діалог на засадах поваги і толерантності 
створює підгрунтя для плідного співробітництва фахівців сфери туризму, клієнтів, 
інвесторів, організаторів нових «подій» та розробників туристичних напрямків. 
Фахівець сфери туризму має забезпечити високу якість послуг відповідно до потреб 
та уподобань користувача; адекватно й гнучко реагувати на соціально-економічні 
зміни на ринку туристичного продукту в країні та за її межами; оперативно та 
толерантно сприймати вимоги і потреби клієнтів.  

В умовах глобалізації виникає особливо гостра потреба в кваліфікованих 
фахівцях, які вільно володіють декількома іноземними мовами і можуть без 
посередника здійснювати міжкультурний діалог у професійній діяльності, зокрема й 
дистанційно, з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів. У 
Законі України «Про туризм» особливо наголошено на нагальній необхідності 
вдосконалення професійної підготовки фахівців, які б володіли двома і більше 
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іноземними мовами, знали особливості національних культур, були здатні досягати 
взаєморозуміння на основі міжкультурного діалогу. 

Серед головних чинників, що стримують розвиток міжнародного туризму в 
Україні та його перетворення у високорентабельну галузь економіки, називають не 
тільки недостатній рівень розвиненості мережі та об’єктів туристичної 
інфраструктури, їх невідповідність світовим стандартам, а й низький рівень 
обслуговування, зумовлений край незадовільним рівнем підготовленості працівників 
сфери туризму до міжкультурного діалогу.  

Тож динамічний розвиток українського ринку туристичних послуг, значне 
розширення масштабів міжнародного туризму зумовило необхідність підготовки 
фахівців, здатних ефективно взаємодіяти в міжкультурному середовищі на 
діалогічних засадах. Зважаючи на об'єктивні процеси у світі, а також соціально-
економічні зрушення в українському суспільстві, система вищої освіти має 
забезпечити підготовку майбутніх фахівців міжнародного туризму до професійної 
діяльності в нових умовах мультикультурного світу. Необхідність змін у характері 
професійної підготовки передбачає створення таких педагогічних умов, які б були 
зорієнтовані на гармонійний розвиток студента, на формування його готовності до 
міжкультурного діалогу з представниками інших культур.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання міжкультурного діалогу в 
процесі навчально-творчої діяльності вивчалось як багатоаспектне явище та 
досліджувалось у таких напрямах: теорія творчості в педагогічній науці (В. Андреєв, 
Т. Дмитренко, І. Зимня, І. Лернер, В. Нагаєв, С. Рубінштейн, С. Сисоєва та інші); 
сутність та структура творчого потенціалу особистості (Т. Браже, М.  Каган, В. 
Моляко, В. Овчиннікова, Г. Піхтовнікова та інші.); теорія креативності (Г. Айзенк, Ф. 
Баррон, А. Маслоу, Е. Торранс, Дж. Хантер та інші); методологічні основи розробки 
новітніх освітніх систем і технологій (В. Беспалько, Н. Лаврент’єва, Н. Никандров, Г. 
Селевко та інші); міжкультурний діалог (Г. Ачкасов, М. Бахтін, В. Біблер, С. 
Дрожжина, Н. Кокшаров, А. Кучмій, та інші); різноманітні аспекти дослідження 
туристичного бізнесу (В. Жолдак, І. Зорін, В. Квартальнов, К. Кулаєв та інші). 
Незважаючи на значну кількість наукових студій і різноаспектність напрямів 
дослідження, проблема підготовки майбутніх фахівців з туризму до творчої 
комунікативної діяльності із залученням сучасних педагогічних технологій навчання 
на даний момент не є достатньо вивченою, що, зокрема, підтверджує актуальність 
даного дослідження. 

Основною умовою підготовки фахівців сфери туризму є організація навчально-
творчої діяльності, яка вимагає переходу до нового мислення спрямованого на 
творення і духовний розвиток особистості, де мовою спілкування є мова культури 
спільної свідомості, культури міжнародної співпраці. 

Метою статті є визначення сутності навчально-творчої діяльності, 
обґрунтування особливостей професійної підготовки фахівців сфери туризму до 
міжкультурного діалогу засобами навчально-творчої діяльності на основі факторного 
підходу. 

Виклад основного матеріалу. Фахівець сфери туризму у своїй діяльності 
фокусує сукупність усіх суспільних відносин, які впливають на його професійну 
діяльність. Тому в даній статті доречно застосувати факторний підхід, розроблений 
представниками Білоруської філософської школи; він дозволяє досліджувати 
феномен «людина» через її діяльність в суспільстві.  
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Згідно з цим, сукупність факторів (об’єктивний, суб’єктивний, особистісний та 
людський) розглядається як соціальна система суспільних відносин людини, чотири 
фактори і «є засобом взаємодії  людини у світі, де активною силою є людина у 
єдності об’єктивних і суб’єктивних, особистісних і позаособистісних властивостей» 
[6, с. 36]. 

Об’єктивний фактор відображає реальність та існує незалежно від людини: 
лише ті речі стають об’єктами, які включаються у людську діяльність, починають 
засвоюватись суб’єктами предметно-практично і пізнавально [5]. Відповідно до 
об’єктивного фактора на освітній процес впливають соціокультурні й економічні 
зміни, що відбуваються в об’єктивній реальності. Тому вища школа сьогодні має 
формувати зміст навчання й застосовувати методи і форми навчання, що дозволяють 
оптимізувати підготовку майбутніх фахівців сфери туризму до міжкультурного 
діалогу в процесі навчально-творчої діяльності.   

Міжкультурний діалог відіграє провідну роль у туристичній галузі. Професійна 
діяльність фахівця з туризму постійно спрямована на комунікацію високого 
культурного рівня з метою досягнення позитивного результату. Діалог є ключовим 
поняттям у культурі пізнання світу на основі взаємопроникнення культур й 
усвідомленні важливості толерантного ставлення до представників інших культур. 
Він є формою комунікації та через пізнання людини сприяє виявленню її творчої 
сутності. 

Закон України «Про освіту» (від 01.07.2014) наголошує на «формуванні 
соціально зрілої творчої особистості». Як зазначено у Програмі нормативних 
навчальних дисциплін підготовки фахівців напряму 6.140103 «Туризм» Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця [3], професійна 
діяльність ґрунтується на спілкуванні з фахівцями, клієнтами, підлеглими 
працівниками як рівноправними суб’єктами, зокрема і в процесі міжкультурної 
комунікації. Тому студенти мають бути професійно та творчо підготовлені у сфері 
різноманітних міжкультурно-орієнтованих комунікацій, правильно визначати та 
застосовувати інформацію з різних (зокрема, й іншомовних джерел), бути 
спроможними до професійного ділового (усного і письмового) спілкування, 
перетворювати інформацію на засіб діяльності, переносити професійні знання й 
способи діяльності в нову ситуацію, моделювати й комбінувати їх заради 
забезпечення правильного вирішення виробничого питання. Отже, основним 
завданням освітнього процесу є формування фахівця з високим рівнем креативності, 
набуття ним необхідних теоретичних знань та практичних умінь для виконання своїх 
професійних обов’язків на фаховому рівні. 

Творчу діяльність не можна розглядати як відокремлене явище, а тільки в 
системі професійної підготовки фахівців з творчим мисленням. Один з перших 
дослідників «творчого мислення» Дж. Гілфорд відзначав, що його сутність може бути 
розкрита через такі особливості, як оригінальність і незвичність висловлюваних ідей, 
прагнення до пошуку новизни у вирішенні завдання чи проблеми, здатність по-
новому її оцінювати, а саме визначити можливості її використання в іншій ситуації, 
та продукувати креативні ідеї розв’язання тієї чи іншої проблеми [1].  

Американські психологи Г. Ліндсей, К. Халл, Р. Томпсон у своїх працях 
відмічали «творче мислення» як результат комунікативної взаємодії, що є відкриттям 
принципово нового чи вдосконаленого вирішення того чи іншого завдання, 
спрямованого на створення нових ідей. Кожна людина здатна виявляти, підтримувати 
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й реалізовувати свої творчі можливості, здібності. В наукових працях Т. Москалець і 
Т. Равлюк розкривають творчі здібності як синтез властивостей особистості, що 
характеризуються ступенем відповідності певного виду творчої діяльності. В. 
Рогозіна пропонує розглянути «творчі здібності» як особливий вид розумових 
здібностей, що означає породжувати мислиннєву діяльність поза межами вимог, 
відхилятись від традиційного мислення, створювати різноманітні оригінальні ідеї і 
досягати способів їх практичного застосування. У науковому обігу поряд з терміном 
«творчі здібності» використовують термін «креативність». Велика психологічна 
енциклопедія надає визначення креативності як здатності людини до творчості, що 
проявляється в мисленні, спілкуванні, відчуттях, окремих видах діяльності і 
характеризує особистість в цілому або її окремі сторони [8]. П. Торренс додає, що 
креативність – це здатність вирішувати проблемні ситуації за допомогою нових, 
оригінальних ідей, відхилятись від традиційних схем мислення. Поняття 
«креативність» та «творчість» виокремлюють особистість із людського загалу, 
формують працівників, цікавих співрозмовників, нестандартних особистостей.  

На базі Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця 
було проведено опитування з метою визначення рівня творчого мислення та 
креативності студентів 8.140103 напряму підготовки «Туризм». Для анкетування 
використано методики діагностики Д. Джонсона та П. Торренса на виявлення 
творчого потенціалу та визначення рівня креативності магістрантів. Дослідження 
показало такі результати: 83% опитуваних мають задатки творчого потенціалу, 17% 
потребують формування творчих здібностей; відповідного рівня креативності, але 
лише 15% мають високий рівень креативності, 60% мають середній рівень 
креативності, 25% – низький.  

Таким чином, отримані результати свідчать про недостатньо розвинену 
здатність майбутніх фахівців до творчого мислення. Тестування довело, що студенти 
здатні породжувати нові ідеї, але не завжди належним чином розробляють та 
застосовують їх у практичній комунікативній діяльності. Тому об’єктивно особливого 
значення набуває створення якісно нової системи підготовки майбутніх фахівців 
галузі знань «Сфери обслуговування» до міжкультурного діалогу засобами 
навчально-творчої діяльності.  

Суб’єктивний фактор відображає індивідуальні особливості людини, її 
творчий потенціал, що втілюється у знаряддя творчої діяльності, що постійно 
розвиваються та вдосконалюються. Сучасне суспільство переходить до використання 
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій і є результатом взаємодії 
соціальних груп та людей. Нові технології, що, безперечно, пов’язані із створенням 
інформації як нематеріального блага, формують, на думку М. Кастельса, нове 
суспільство, яке розвивається спонтанно і є результатом співпраці соціальних 
міжкультурних груп. [4, с. 340]. Інформація, що переходить в знання як продукт, є 
основою нових зрушень у туристичній галузі, фахівці застосовують набуті знання 
засобами нових інформаційно-комунікаційних технологій і таким чином можуть 
оволодівати мистецтвом міжособистісних взаємин та бути їх головною рушійною 
силою.  

Комп’ютеризація – важливе досягнення туристичної галузі, за допомогою чого 
фахівець планує туристичні маршрути, своєчасно отримує інформацію для прийняття 
важливих рішень. Використання інформаційних технологій є нагальною умовою 
успішного просування суб’єктом (турагентом) туристичного продукту на ринок 
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послуг. Отже, дія суб’єктивного фактора виявляється у виникненні якісно «нової» 
креативної професії в галузі туризму. 

Особистісний фактор відображає активність суб’єкта, що знаходить відбиття в 
потребах, мотивах, цілях творчої діяльності та визначає спрямованість і вибірковість 
діяльності в особистісному плані [5]. На розвиток здібностей людини та її 
формування як цілісної творчої особистості завжди впливають такі фактори, як 
природні задатки, соціальне середовище і внутрішнє «Я» (нові прагнення, інтереси та 
інше). Фахівець сфери обслуговування має цілеспрямовано засвоювати знання в 
процесі навчання, усвідомлено застосовувати їх в практичній діяльності.  

Людський фактор відображає роль людини в складній системі, компонентом 
якої вона виступає та створює умови для впливу функціонування системи (мотивація, 
досвід діяльності, цінності) через реалізацію зв’язку людини і технічного прогресу 
[5]. Науково-технічний прогрес в усіх сферах людського життя, складні сучасні умови 
дійсності деколи призводять до дегуманізації людських стосунків, у ВНЗ це 
виявляється в авторитаризмі з боку викладачів, що не сприяє розвитку активності й 
ініціативи студентів, їхніх творчих здібностей. Наслідком таких відносин є 
домінування репродуктивних способів засвоєння знань, переважання фронтальних, а 
не індивідуальних методів роботи зі студентами. Впровадження діалогічних суб'єкт-
суб'єктних відносин між учасниками педагогічного процесу є умовою розвитку 
творчого потенціалу студентів. 
 Висновки за результатами дослідження. На основі факторного підходу 
проаналізовано стан підготовки майбутніх фахівців сфери туризму до 
міжкультурного діалогу, визначено особливості їхньої професійної діяльності. 
Проведено дослідження показало незадовільну підготовку майбутніх фахівців сфери 
туризму до креативної комунікації, основою якої є нестандартні способи мислення, 
здатність формулювати оригінальні ідеї, нові способи розв’язання професійних 
проблем.  
 Доведено необхідність організації навчально-творчої діяльності, яка є умовою 
підготовки майбутніх фахівців до міжкультурного діалогу; визначено її сутність. 

Перспективи подальшого дослідження полягають у розробці належного 
дидактичного забезпечення педагогічного процесу професійної підготовки фахівців 
сфери туризму, що сприятимуть формуванню здатності до міжкультурного діалогу. 
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Подготовка специалистов сферы туризма к межкультурному диалогу в процессе 
учебно-творческой деятельности  

В статье обоснованы особенности профессиональной подготовки 
специалистов сферы туризма к межкультурному диалогу средствами учебно-
творческой деятельности на основе факторного подхода, определена сущность 
учебно-творческой деятельности.  

Ключевые  слова: творческое мышление; креативность; межкультурный 
диалог; учебно-творческая деятельность; факторный подход. 
 
L. A. Yevdokimova-Lysohor  
Kharkiv National University of Economics named after Simon Kuznets 
Training of Tourism Specialists for the Cross-cultural Dialogue during Educational 
and Creative Activity 

Dynamic development of Ukrainian tourism market and considerable expansion of 
international tourism caused the necessity of the training of the specialists able to cooperate 
in cross-cultural environment on the basis of the dialogue. The main condition of the 
training of specialists in tourism sphere is the organisation of educational and creative 
activity that takes the conversion to the new thinking aimed at creation and spiritual 
advance of the personality where the language of communiction is the language of the 
culture of mutual awareness and international cooperation. A specialist in tourism sphere 
focuses all the social relationship that influence his professional activity in his work. Thus 
the factor approach, which made it possible to investigate "human being" phenomenon 
through the social activity and to determine the peculiarities of the professional training of 
the future specialists in tourism sphere for creative communication, the basis of which is 
unconventional ways of thinking, ability to formulate original ideas, new ways of problem 
solving, was used in the article. The necessity of educational and creative activity that is a 
condition of future specialists training for cross-culutural dialogue was grounded. 

Key words: creative thinking, creativity, cross-cultural dialogue, educational and 
creative activity, factor approach. 
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ  
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Статтю присвячено вивченню проблеми формування готовності майбутнього 

менеджера освіти до професійної діяльності. 
Подано результати теоретико-методологічного аналізу наукових уявлень про 

«готовність» з точки зору функціонального й особистісного підходів. 
Проаналізовано сутність понять «психологічна готовність», «особистісна 
готовність», «загальна готовність», «ситуативна готовність», «професійна 
готовність». 

Розглянуто особливості готовності майбутнього менеджера освіти до 
педагогічної діяльності. 

Подано трактування поняття «готовність майбутнього менеджера освіти 
до професійної діяльності». Визначено основні структурні компоненти готовності 
майбутнього менеджера освіти до професійної діяльності. Схарактеризовані 
педагогічні умови ефективного формування у майбутнього менеджера освіти 
готовності до професійної діяльності. 

Ключові слова: майбутній менеджер освіти, готовність, готовність до 
професійної діяльності, формування готовності. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Сучасна ситуація в українській освіті 
характеризується інтеграцією в єдиний європейський освітній простір. Відтак 
сьогодні виникає необхідність підготовки мобільних, активних, стійко орієнтованих 
на компетентне розв’язання професійних завдань фахівців, які здатні самостійно 
приймати відповідальні рішення в ситуації вибору та швидко адаптуватися до 
мінливих умов професійної діяльності. Такі вимоги посилюють акцент педагогічної 
науки і практики на проблемі формування готовності майбутнього менеджера освіти 
до професійної діяльності, яка має важливе значення, оскільки зумовлює його стійку 
здатність результативно діяти у професійних ситуаціях, ефективно розв’язувати 
професійні завдання, творчо втілювати професійні ідеї.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Теоретико-методологічні 
аспекти готовності до діяльності висвітлені у працях таких вітчизняних та зарубіжних 
учених, як М. Дьяченко, І. Гавриш, Л. Кадченко, Л. Кондрашова, М. Кулакова, 
А. Линенко, О. Міщенко, В. Стасюк, С. Тарасова, Д. Узнадзе та ін. 

Сутність та структуру готовності фахівця до професійної діяльності розглядали 
І. Вужин, Н. Волков, Т. Жаровцев, Л. Кондрашова, О. Мороз, В. Моляко, Г. Троцко, 
О. Шпак та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з тим, 
теоретичний аналіз наукових праць свідчить, що проблема формування готовності 
майбутнього менеджера освіти до професійної діяльності ще не була предметом 
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спеціального дослідження. 
Формулювання цілей статті. Мета статті – уточнити сутність поняття 

«готовність майбутнього менеджера освіти до професійної діяльності»; визначити 
структурні компоненти готовності майбутнього менеджера освіти до професійної 
діяльності та педагогічні умови її формування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим аспектом, що визначає 
успіх професійної освіти, є готовність майбутнього фахівця до професійної 
діяльності. Наскільки глибоко майбутній фахівець розуміє роль і значення своєї 
майбутньої професії, настільки відповідально він буде ставитися до неї. 

Науковці трактують поняття «готовність», спираючись на функціональний й 
особистісний підходи. 

Функціональний підхід розглядає готовність у зв’язку з психічними функціями, 
формування яких уважають необхідною умовою для забезпечення результативної 
професійної діяльності. В межах цього підходу Ю. Бабанський, В. Краєвський 
визначають поняття «готовність» як особливий психічний стан, цілісний прояв 
особистості, що займає проміжне положення між психологічними процесами та 
якостями особистості [1; 19]; А. Деркач, В. Зазикін – як синтез властивостей 
особистості, які визначають її придатність до діяльності [5], М. Дьяченко – як 
багаторівневу структуру особистісних якостей, що дозволяють здійснювати певну 
діяльність [10]; А. Ліненко – як «цілісне утворення, яке характеризує емоційно-
когнітивну і вольову мобілізаційність суб’єкта в момент його включення в діяльність 
певного спрямування» [23, с 56]. 

Особистісний підхід трактує готовність як складне багаторівневе утворення, 
динамічну систему з пізнавальними, вольовими, мотиваційними та емоційними 
характеристиками. Зокрема, В. Крутецький розглядає готовність як синтез якостей 
особистості, які визначають її придатність до діяльності [20]; О. Ковальов – як стійку 
властивість особистості, яка передбачає усвідомлення одночасно й особистісної, й 
загальної значущості діяльності [17]; М. Дьяченко та Л. Кандибович – як складне 
утворення, що включає в себе адекватні вимогам професії риси характеру та 
темпераменту, набір здібностей, знань, умінь і навичок необхідних для здійснення 
професійної діяльності; стійку систему мотивів та спрямувань; професійно важливі 
психофізіологічні особливості [9]; З. Курлянд – як цілісну інтегровану якість 
особистості, що найбільш повно описує емоційну, когнітивну та вольову мобільність 
особи у момент включення її в діяльність [22]. 

Важливою складовою готовності до професійної діяльності є психологічна 
готовність (Б. Ананьєв, М. Дяченко, Л. Кандибович, В. Крутецький, О. Леонтьєв та 
ін.), яка розуміється як складне комплексне психічне утворення (психічний стан) 
стан, який характеризується мобілізацією ресурсів суб’єкта праці на оперативне або 
довгострокове виконання конкретної діяльності або трудової задачі [12; 28]. Цей 
психічний стан дозволяє успішно виконувати свої обов’язки, правильно 
використовувати знання, досвід, якості особистості, зберігати самоконтроль та 
змінювати діяльність за умов виникнення непередбачуваних перешкод її здійснення 
[11].  

В. Сластьонін щодо професійної діяльності педагога, крім психологічної 
готовності виділяє: науково-теоретичну (наявність необхідного обсягу педагогічних, 
психологічних, соціальних знань, необхідних для компетентної педагогічної 
діяльності), практичну (наявність сформованих на належному рівні професійних 
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знань і умінь), психофізіологічну (наявність відповідних передумов для оволодіння 
педагогічною діяльністю, сформованість професійно значущих якостей), фізичну 
(відповідність стану здоров’я та фізичного розвитку вимогам педагогічної діяльності 
та професійної працездатності) [27].  

Провідною складовою готовності до професійної діяльності І. Зимня, 
Є. Климов, Т. Кудрявцев, Е. Зеєр, Є. Пряжнікова, Н. Пряжников, І. Кондаков 
називають особистісну готовність, яка розуміється вченими як сплав функціональних, 
операційних і особистісних компонентів. Особистісна готовність є необхідною 
умовою успішної професійної самореалізації та професійної діяльності фахівця. Вона 
є складним інтегративним утворенням, що одночасно відображає і рівень розвитку 
професійно важливих якостей та здібностей майбутнього фахівця, і особливості його 
ставлення до обраної професії [16]. 

До того ж, М. Д’яченко, Л. Кандибович, В. Сластьонін виділяють довготривалу 
(загальну) та короткочасну (ситуативну) готовність.  

Короткочасна готовність розглядається як актуалізація довготривалої 
готовності, що підвищує її дієвість. Обидві форми готовності знаходяться у єдності та 
взаємозв’язку. Виникнення короткочасної готовності залежить від довготривалої, в 
свою чергу перша визначає ситуативну продуктивність мислення, пам’яті, навичок, 
знань, всієї діяльності [25].  

Довготривала готовність – це стійка система професійно важливих якостей 
особистості (уважливість, позитивне ставлення до професії тощо), її досвід, знання, 
навички, необхідні для успішної діяльності в багатьох ситуаціях. Вона визначає 
потенційну можливість виконання завдання з найкращими показниками [25].  

Довготривала готовність, або професійна, – це готовність до виконання ролі 
фахівця. Вона є системою інтегрованих властивостей, знань, досвіду особистості. 
Професійна готовність поєднує в собі усвідомлення ролі професії в суспільстві, 
соціальну відповідальність, намагання самостійно розв’язувати професійні завдання 
та ситуації. 

На думку К. Дурай-Новаковської, професійна готовність являє собою 
усвідомлення високої ролі соціальної відповідальності, прагнення активно 
виконувати професійну задачу, установку на реалізацію знань, вмінь та якостей 
особистості. Вона пов’язана зі спрямованістю на професійну діяльність та стійкими 
установками на працю. При цьому, як зазначає авторка, готовність не є єдністю 
якостей та психічного стану особистості. Психічний стан хоча і не є якістю 
особистості, однак він не протилежний їй, більш того – може переходити в процесі 
діяльності у якість [8]. 

За І. Дичківською професійна готовність є закономірним результатом 
спеціальної підготовки, самовизначення, освіти й самоосвіти, виховання і 
самовиховання. Така готовність регулює діяльність, забезпечує її ефективність [6].  

В. Горгома, А. Козина стверджують, що готовність до професійної діяльності 
виступає в якості вирішальної умови швидкої адаптації до праці, подальшого 
професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації [4]. 

Розглядаючи професійну готовність до діяльності як складне особистісне 
утворення, Е. Зеєр [13] виділяє в ній два рівні. На першому рівні готовність 
розглядається як бажання, прагнення оволодіти якоюсь професією, спеціальністю, на 
другому – як здатність, підготовленість до професійної діяльності.  
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Науковці приділяють значну увагу визначенню специфіки готовності педагога 
до професійної діяльності, бо саме вона забезпечує високі результати педагогічної 
праці [18]. 

Готовність до педагогічної діяльності, як зазначає І. Зимня, це широка і 
системна професійна компетентність, стійка переконаність, соціально-значуща 
спрямованість особистості майбутнього вчителя, наявність у нього комунікативної та 
дидактичної потреби, необхідність спілкування та передачі досвіду іншим [14].  

В. Сластьонін основними рисами готовності вчителя до педагогічної діяльності 
вважає цілісність, інтегративний характер, стійкість. При цьому цілісність 
розуміється автором як єдність структурних компонентів, які не можуть 
виокремлюватися та не можуть існувати поза цілим [26].  

А. Капська, розуміє поняття «готовність до педагогічної діяльності» як 
позитивне ставлення, інтерес, стійкість мотиву до цієї діяльності, спрямованість на 
діяльність; знання та уявлення про особливості діяльності; володіння знаннями, 
вміннями, процесами аналізу, синтезу, порівнянь, узагальнень; самооцінку своєї 
діяльності, рівня підготовки до неї та адекватність розв’язання професійних завдань 
[15]. 

Професійна готовність до педагогічної діяльності, на переконання 
Ю. Вербиненко, поєднує в собі усвідомлення ролі педагогічної професії в суспільстві, 
соціальну відповідальність, намагання самостійно та творчо вирішувати професійні 
задачі, установку на актуалізацію наявних знань [3]. 

До того ж, за визначенням К. Дурай-Новакової, професійна готовність є не 
лише результатом, але й метою професійної підготовки, початковою та основною 
умовою ефективної реалізації можливостей кожної особистості [8]. 

Досліджуючи проблему професійної готовності до діяльності, науковці 
намагаються розробити її структуру та виділити основні елементи. Дехто з науковців 
стверджує, що готовність включає в себе не лише професійні знання, уміння і 
навички, а також певні особистісні риси. Інші – підкреслюють потенційні можливості 
готовності в забезпеченні мобілізаційності на включення у професійну діяльність 
(А. Ліненко), внутрішніх умов для успішного професійного саморозвитку (О. Пехота), 
високого рівня професійного саморозвитку (Г. Троцко) [3].  

Так, до структури готовності В. Сластьонін включає професійну 
компетентність фахівця [27], О. Дмитрєєва – комунікативну компетентність [7] 

До елементів готовності З. Курлянд відносить професійну самосвідомість, 
ставлення до діяльності, мотиви, знання про предмет та способи діяльності, навички і 
вміння практичного втілення цих способів, а також професійно значущі якості 
особистості, рефлексію діяльності [21]; Н. Берегова – «переконання, погляди, систему 
ставлень, мотиви, почуття, вольові та інтелектуальні якості, знання, навички, вміння, 
настанови» [2, с. 37];  

Отже, готовність до професійної діяльності будемо розглядати як інтегровану 
якість особистості майбутнього менеджера освіти, який вважає себе здатним і 
підготовленим до ефективного здійснення педагогічної та управлінської діяльності у 
навчальному закладі із застосуванням наявних знань, умінь, навичок і якостей 
особистості. Вона являє собою мобілізацію всіх складових професійного та 
особистісного досвіду (мотивів, знань, умінь, навичок, цінностей і якостей 
особистості), закономірний результат його професійної підготовки у ВНЗ. 
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У структурі готовності майбутнього менеджера освіти до професійної 
діяльності виділяємо компоненти: 

- мотиваційний (потреби успішно виконувати педагогічні й управлінські 
завдання, показати себе з кращого боку; інтерес до діяльності та професії менеджера 
освіти; прагнення успіху та зацікавленість професією; матеріальна зацікавленість; 
бажання присвятити себе професійній діяльності та ін.) [3; 8; 11; 13; 24]; 

- змістово-операційний (система професійних знань, умінь і навичок; 
педагогічне й управлінське мислення; професійне спрямування уваги та пам’яті; 
розуміння обов’язків, трудових завдань, оцінка їх значущості для досягнення 
кінцевих результатів діяльності та для себе особисто (з точки зору престижу, статусу), 
уявлення про ймовірні зміни обставин, розуміння соціальної значущості професії 
менеджера освіти та ін) [3; 8; 11; 13; 24]; 

- особистісний (сукупність різноманітних якостей особистості: емоційні 
(почуття професійної та соціальної відповідальності, впевненість в успіху, натхнення, 
гордість за професію, естетичне відношення до професійної майстерності); вольові 
(управління собою та мобілізація сил, сконцентрованість на завданні, абстрагування 
від сторонніх впливів, подолання перешкод, сумнівів, страху, уміння мобілізувати 
свої сили, подолати труднощі на шляху досягнення мети) педагогічна самосвідомість, 
педагогічні здібності, рефлексія діяльності, ерудиція, інформованість, начитаність, 
домінантність, динамізм особистості, цілеспрямованість та ін.) [11; 13; 21]. 

У зв’язку з цим, система професійної підготовки майбутнього менеджера 
освіти у ВНЗ повинна забезпечити поетапне становлення всіх зазначених вище 
компонентів готовності шляхом активного включення студентів в процес професійної 
діяльності.  

Вважаємо, що для ефективного формування у майбутнього менеджера освіти 
готовності до професійної діяльності необхідно створити такі педагогічні умови: 

1. Забезпечення допомоги студентам у пошуку свого шляху особистісного 
саморозвитку та професійного самовдосконалення.  

Особистісно-професійний розвиток студента, майбутнього менеджера освіти 
здійснюється як складова частина цілісної системи його навчання. Формування 
високого рівня розвитку особистісно-професійних якостей менеджера освіти виступає 
одночасно як мета, результат і критерій продуктивності названої системи, виражає 
інтегративну характеристику особистості, яка проявляється в його задоволенні 
навчально-пізнавальною та навчально-професійною діяльністю. Такий розвиток 
включає формування не лише теоретичних, методологічних, методичних знань, а й 
оволодіння спеціальними педагогічними й управлінськими технологіями. Тому 
важливо всебічно оцінити й простежити зміну рівня особистісно-професійних цілей і 
оптимальність їх досягнення майбутнім менеджером освіти. 

2. Мотивація професійної діяльності, що виражається в розкритті 
особистісного сенсу професії, ставлення до себе, ставлення до оточуючих і світу.  

Під час професійної підготовки у ВНЗ дуже важливо сформувати та розвинути 
у майбутнього менеджера освіти стійку мотивацію особистісно-професійного 
розвитку через підвищення привабливості, престижу і розкриття гуманістичної 
сутності професії; актуалізувати еталон (ідеалу) фахівця обраної професії; створити 
особистісно та суспільно значущі перспективи у навчальній і професійній діяльності; 
стимулювати процес самовдосконалення студентів. 

3. Удосконалення виробничої (педагогічної й управлінської) практики.  
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 Виробничу практику розглядають як вид навчально-професійної діяльності, 
спрямованої на актуалізацію у студентів саморозвитку професійної компетентності, 
результатом якої є готовність до здійснення професійної діяльності. Під час її 
проведення необхідно здійснювати психолого-педагогічний супровід, який 
передбачає надання педагогічної підтримки, психологічної допомоги студенту. 
Психолого-педагогічний супровід – це цілісний процес, що має за мету повноцінну 
самореалізацію студентом себе в оволодінні професійною компетентністю. Коли мова 
йде про психолого-педагогічний супровід взаємодії суб’єктів освіти, найважливішою 
ознакою стає визнання права студента самому вибирати шлях свого професійного 
становлення. Студент стає сам для себе педагогом, який планує власну траєкторію 
професійного становлення, свідомо опановує професійною компетентністю. 

Все це, на наш погляд, ефективно впливатиме на формування у майбутнього 
менеджера освіти готовності до професійної діяльності. 

Висновки за результати дослідження, перспективи подальших розвідок у 
даному напрямку. Таким чином, аналіз педагогічної теорії та практики довів 
складність і багатоаспектність проблеми готовності фахівця до майбутньої 
професійної діяльності. 

Узагальнення результатів дослідження дає можливість говорити про наявність 
двох основних підходів у вивченні готовності суб’єкта до професійної діяльності – 
особистісного та функціонального.  

Готовність майбутнього менеджера освіти до професійної діяльності 
визначаємо як суб’єктивний стан особистості, яка вважає себе здатною і 
підготовленою до ефективного виконання певних професійних завдань, із 
застосуванням наявних знань, умінь, навичок і якостей особистості. 

Компонентами готовності майбутнього менеджера освіти до професійної 
діяльності є мотиваційний, змістово-операційний та особистісний. 

До педагогічних умов ефективного формування у майбутнього менеджера 
освіти готовності до професійної діяльності віднесено: забезпечення допомоги 
студентам в пошуку свого шляху особистісного саморозвитку і професійного 
самовдосконалення; мотивацію професійної діяльності; удосконалення виробничої 
(педагогічної й управлінської) практики.  

Перспективними напрямами досліджень в аспекті проблеми, яка розглядається 
вважаємо організацію процесу підготовки майбутнього менеджера освіти до 
створення позитивного іміджу у професійній діяльності. 
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Формирование готовности будущего менеджера образования к 
профессиональной деятельности 

Статья посвящена изучению проблемы формирования готовности будущего 
менеджера образования к профессиональной деятельности. 

Представлены результаты теоретико-методологического анализа научных 
представлений о «готовности» с точки зрения функционального и личностного 
подходов. Проанализированы сущность понятий «психологическая готовность», 
«личностная готовность», «общая готовность», «ситуативная готовность», 
«профессиональная готовность». 

Рассмотрены особенности готовности будущего менеджера образования к 
педагогической деятельности. 

Подана трактовка понятия «готовность будущего менеджера образования к 
профессиональной деятельности». Определены основные структурные компоненты 
готовности будущего менеджера образования к профессиональной деятельности. 
Охарактеризованы педагогические условия эффективного формирования у будущего 
менеджера образования готовности к профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: будущий менеджер образования, готовность, готовность к 
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профессиональной деятельности, формирование готовности. 
 
V. Zhigir 
Berdyansk State Pedagogical University  
Formation of future education managers’ readiness to the profession 

The article is devoted to the problem of formation of readiness of the future 
education manager to the profession. The results of the theoretical and methodological 
analysis of scientific understanding of the "readiness" in terms of functional and personal 
approaches are presented in the article. The essence of the concepts of "psychological 
readiness" "readiness", "total readiness", "situational readiness", "professional readiness" 
is reviewed. 

The features of teachers’ willingness to educational activities are examined. 
The interpretation of the concept of "readiness of the future education manager to 

the profession" is presented. The main structural components of readiness of the future 
education manager to the profession are defined. Pedagogical conditions of effective 
formation of future education manager readiness for professional activities are determined. 

It is concluded that the readiness of the future education manager to the profession is 
a subjective state of the individual who considers himself able and prepared to perform 
certain professional tasks effectively, using existing knowledge, skills and personal 
qualities. 

The components of the future education manager’s readiness to professional 
education are: 

- motivational (needs to carry out teaching and administrative tasks successfully and 
show the best side, interest to the activities and the profession of an education manager, 
striving for success and interest in the profession, financial interest, desire to devote himself 
to professional activities, etc.); 

- content-operating (system of professional knowledge, abilities and skills, 
pedagogical and management thinking, professional focus on attention and memory, 
understanding of responsibilities, labor problems, assess of their importance for achieving 
end results and for themselves; 

- personal (complex of various personality traits: emotions, strong-will, self-
teaching, teaching abilities of reflection, erudition, information, erudition, dominance, 
dynamic personality, commitment etc.). 

Pedagogical conditions of effective formation of future education manager’s 
readiness for professional activities include: students’ assistance in finding their own path 
in personal and professional self-cultivation; professional activity motivation; improving of 
practical training (teaching and administrative). 

Keywords: future education manager, readiness, readiness for professional 
activities, formation of readiness. 
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СУТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ  

ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ В ІЗРАЇЛІ 
 

Стаття присвячена встановленню сутності педагогічної підтримки 
обдарованих школярів в Ізраїлі. Дослідження питання дає уявлення про глибину 
розуміння необхідності формування послідовної державної політики педагогічної та 
соціальної підтримки обдарованих дітей та молоді в державі. Визначено що саме 
становить сутність педагогічної підтримки обдарованих школярів в Ізраїлі. 
Встановлено та розглянуто основні складові педагогічної підтримки обдарованих. 
Доведено, що поняття педагогічної підтримки обдарованих учнів в Ізраїлі є 
комплексним, передбачає постійну послідовну політику держави та суспільства 
щодо визнання, виявлення, виховання, навчання та розвитку обдарованих. 
Запропоновано низку питань, аналіз та вивчення яких було б корисним для розвитку 
та вдосконалення вітчизняної педагогічної науки, з метою запозичення позитивного 
закордонного досвіду роботи з обдарованими учнями.   

Ключові слова: Ізраїль, виявлення обдарованих, навчання та розвиток 
обдарованих, обдаровані учні, обдаровані школярі, педагогічна підтримка, програми 
для обдарованих.      

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Питання розуміння сутності педагогічної 
підтримки обдарованих учнів в різних країнах світу є предметом дослідження 
педагогів та науковців, що займаються пошуком найбільш ефективних шляхів роботи 
з обдарованими дітьми та молоддю.  

Ідея розробки системи, яка б відповідала сучасності, демократичним та 
гуманістичним засадам педагогіки, виникла  всупереч досить авторитарній педагогіці 
радянських часів. Одним з розробників «педагогіки підтримки» був радянський 
педагог О. Газман. Головним завданням педагога він бачив ненав’язливу допомогу в 
процесі саморозвитку, самовиховання та самовизначення дитини. Педагогіку 
підтримки О. Газман розуміє як «систему педагогічної діяльності, що розкриває 
особистісний потенціал людини та включає допомогу учням, вчителям, батькам в 
подоланні соціальних, психологічних, особистісних труднощів. Це процес спільного з 
дитиною визначення його особистісних інтересів, цілей, можливостей та шляхів 
подолання перешкод (проблем), що заважають йому зберігати свою людську гідність 
та самостійно досягати бажаних результатів в навчанні, самовихованні, спілкуванні, 
способі життя». [2]  

 Педагогічні ідеї О. Газмана набули подальшого розвитку в тому числі у 
вітчизняній педагогічній науці. В сучасній педагогіці існує термін «педагогічна 
підтримка». Педагогічна підтримка обдарованих дітей є окремим напрямом  
загальнопедагогічної підтримки. В сучасній вітчизняній педагогіці питання 
педагогічної підтримки обдарованих дітей в Україні та за кордоном на принципово 
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новий рівень вивів доктор педагогічних наук, професор В. Алфімов. В своїх 
дослідженнях В. Алфімов доводить, що розвиток та вдосконалення вітчизняної 
системи роботи з обдарованими учнями можливий лише за умов вивчення та 
запозичення позитивного досвіду роботи з обдарованими в інших країнах світу.    

Однією з країн, яка має багатий досвід роботи з обдарованими дітьми, є Ізраїль. 
Ця доволі молода країна має чим поділитися зі світом в питаннях освіти, в тому числі 
освіти обдарованих.  

Сучасний Ізраїль характеризують культ інтелекту та інновацій. Ізраїль відомий 
своїми неймовірними досягненнями в галузях науки і техніки. За умов браку 
природних ресурсів, економіка Ізраїлю значною мірою залежить від людських 
ресурсів. Перший Прем’єр Міністр Ізраїлю Давід Бен-Гуріон казав: «З усіх природних 
ресурсів у нас є лише єврейський мозок, але ж цей єдиний ресурс є воістину 
невичерпним». [9] Тому в країні на державному рівні є розуміння того, наскільки 
важливою є підтримка  обдарованих і талановитих дітей.  

Аналіз останніх досліджень та публікації в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. На підставі аналізу наукової 
та науково-методичної літератури встановлено, що проблемами педагогічної та 
соціальної підтримки обдарованих учнів в Україні та за кордоном в сучасній 
вітчизняній науці займаються такі вчені як В. Алфімов, І. Бабенко, О. Бочарова, Л. 
Кокоріна, Я. Кульчицька, Д. Перепадя, П. Тадеєв.  

Практика підтримки обдарованих школярів в Ізраїлі набула розвитку завдяки 
науковим дослідженням Д. Битан (Den Bitan), Б. Бург (Blanka Burg ), Х. Відергор 
(Hava Vidergor), Х. Дєвід (Hanna David), М. Зейднер (Moshe Zeidner), П. Зельцер 
(Pnina Zeltser), Р. Зорман (Rachel Zorman),  Дж. Коен-Масс (Judy Kohan-Mass), М. 
Крупнік-Готліб (Michal Krupnik-Gottlieb), Е. Ландау (Erika Landau), Р. Мілгрем 
(Roberta Milgram),  Б. Нево (Baruch Nevo), Д. Нево (David Nevo), М. Пейсер (Miriam 
Peyser),  Ш. Речмел (Shlomit Rachmel), Ш. Роузмерин (Shoshana Rosemarin) та ін.   

Вивчення та запозичення позитивного науково-педагогічного досвіду Ізраїлю з 
питань педагогічної підтримки обдарованих школярів сприятиме вдосконаленню 
практики роботи з обдарованими дітьми та теоретичного обгрунтування шляхів 
вирішення проблем педагогічної підтримки юних обдарувань в Україні.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з тим, 
теоретичний аналіз наукових досліджень та практики педагогічної підтримки 
обдарованих учнів в державі Ізраїль, а саме – питання сутності педагогічної 
підтримки обдарованих школярів, ще не були предметом спеціального дослідження 
вітчизняними науковцями.  

Формулювання цілей статті. Мета статті - встановити сутність педагогічної 
підтримки обдарованих школярів та її розуміння ізраїльськими педагогами та 
науковцями. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Український науковець 
В. Алфімов під педагогічною підтримкою обдарованих дітей розуміє: створення 
відповідної нормативно-правової бази, створення та функціонування спеціальних 
державних установ, що опікуються питаннями освіти обдарованих, фінансування 
програм та заходів для обдарованих, практика пошуку виявлення обдарованих дітей, 
діяльність закладів освіти з навчання та розвитку обдарованих учнів, роботу 
державних та приватних фондів, громадських організацій щодо допомоги 
обдарованим, робота з батьками обдарованих дітей, спеціальна підготовка вчителів 
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для роботи з обдарованими школярами, наступність між загальноосвітніми та 
вищими навчальними закладами. [1]     

Кожна країна педагогічну та соціальну підтримку обдарованих розуміє як 
комплекс певних дій та заходів щодо роботи з ними. В своєму дослідженні 
розглянемо що саме під педагогічною підтримкою обдарованих учнів розуміють 
ізраїльські педагоги й науковці. 

Розуміння того, що є діти, здібності яких є значно вищими, ніж у їх однолітків, 
прийшло до ізраїльських педагогів та науковців ще задовго до створення незалежної  
держави Ізраїль, але професійно займатися навчанням та вихованням обдарованих на 
державному рівні країна почала лише з початку 70-х років ХХ століття.  

Нормативно-правова база освіти обдарованих  
Державні нормативно-правові документи, що регулюють систему освіти 

Ізраїлю почали з’являтися в перший рік існування країни. Найважливішими законами, 
що регулюють загальноосвітній процес та процес освіти обдарованих дітей та молоді 
є наступні: Закон про обов’язкову освіту (Compulsory Education Law) 1949 р., Закон 
про державну освіту (State Education Law) 1953 р. та поправки до нього 1969, 1973, 
1979, 1999 та 2007 років, Закон про Раду з вищої освіти (The Council for Higher 
Education) 1958 р., Закон про шкільну інспекцію (School Inspection Law) 1968 р., Закон 
про спеціальну освіту (Special Education Law) 1988 р., Закон про подовжений 
шкільний день та про додаткове навчання (Long School Day and Enrichment Studies 
Law) 1997 р., Закон про рівні права людей з обмеженими можливостями (Equal Rights 
of Disabled People Law) 1998р., Закон про права учнів (Students’ Rights Law) 2000 р., 
Закон про унікальні культурні освітні інституції (Unique Cultural Education Institutions 
Law) 2008 р.  

На основі Закону про державну освіту 1953 року та поправки 1969, 1973, 1979 
та 1999 років, Міністерство освіти і науки Ізраїлю визначає десять цілей державної 
освіти в країні. Серед них - наступна: «Розвивати особистість дитини, її творчі 
здібності та всілякі таланти до повного розкриття її потенціалу як людини, з ціллю 
забезпечення високої якості життя, життя сповненого сенсом». [3] Таким чином, 
Ізраїль вбачає необхідність підтримки дитячих та юнацьких талантів та обдарувань 
однією з головних цілей освіти.  

Визнання різних типів обдарованості 
Світ людських обдарувань дуже різноманітний. Протягом багатьох років 

визнавалися інтелектуальний, академічний (загальнопізнавальний),  та творчий типи 
обдарованості.  Сьогодні більшість вчених світу визнають, що обдарованість може 
бути також соціальною (лідерською), спортивною, а творча має багато напрямків 
вираження. Найбільш складною наразі залишається проблема виявлення деяких типів 
обдарованості. Потребують перегляду критерії оцінювання ступеню обдарованості за 
різними її типами.  

В ізраїльській науці вже декілька років йдеться про необхідність впровадження 
в загальнодержавне тестування на обдарованість окремих критеріїв визначення рівня 
творчої та соціальної обдарованості. Але поки що тести більшою мірою націлені на 
виявлення рівня загальнопізнавального та інтелектуального типів обдарованості. 
Проте в Ізраїлі давно діють спеціальні програми та існують потужні школи розвитку 
творчої, соціальної та спортивної типів обдарованості, наприклад, школа «Академія 
мистецтв та наук Ізраїлю», Академія музики і танцю в Єрусалимі на базі Єврейського 
університету (Jerusalem Academy of Music and Dance) для дітей обдарованих в 
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мистецтві, школа мистецтв «Камера Обскура» (Camera Obscura School of Art), Школа 
Балету в Хайфі (Haifa Ballet School), Школу Лідерства та Культури для 
старшокласників в Хавруті (Havruta High School for Leadership and Culture), 
Ізраїльський Центр Розвитку Молодіжного Лідерства (The Israel Center for Youth 
Leadership) та інші. Навчальні заклади з розвитку творчої та соціальної обдарованості 
проводять самостійні відбіркові іспити, до яких залучаються не лише педагоги, а й 
спеціалісти.  

Ізраїльський науковець, доктор психології та історії мистецтва, професор, 
засновник та директор Інституту молодої особистості з просування мистецтва й науки 
при Університеті Тель-Авіву (Young Persons’ Institute for the Promotion of Art and 
Science), видатний педагог Е. Ландау вважає, що в роботі з обдарованими учнями слід 
брати до уваги всі особистісні сторони дитини – емоційні, інтелектуальні, художні, 
соціальні. «Високообдаровані діти потребують особливої уваги батьків, вихователів 
та вчителів. Ми повинні надавати неординарним здібностям цих дітей простір, 
зберігати в них ігровий початок та розвивати як емоційну, так і інтелектуальну 
сторону їх особистості. Лише тоді вони зможуть творчо реалізувати свою 
обдарованість». [4] На думку Ландау, не можна виховати гармонійно розвинену 
особистість, якщо займатися розвитком лише інтелектуальних здібностей. Розвиток 
творчого потенціалу дитини вона вважала засобом розвитку будь-якого типу 
обдарованості. Саме креативність, на думку вченого, здатна актуалізувати будь-які 
здібності, в тому числі інтелектуальні та соціальні.  

Виявлення обдарованих школярів 
За приблизними підрахунками вчених, дуже обдарована дитина – одна на 

мільйон, обдарована – одна з тисячі, а талановита – одна зі ста.  Згідно рішенню 
Міністерства освіти Ізраїлю, обдарованими вважаються діти, чиє IQ за результатами 
тестування становить 135 і вище.  

Питанням виявлення обдарованих дітей в Ізраїлі опікується держава, а саме: 
департамент обдарованих учнів Міністерства освіти, місцеві органи освіти та 
Національний Інститут досліджень поведінкових наук ім. Генріети Солд (Henrietta 
Sold Institute). Інститут обслуговує ізраїльську систему освіти. Серед напрямків його 
роботи – дослідження й оцінювання, навчальні програми, освітнє та психологічне 
вимірювання. Серед головних тем інституту – ідентифікація талантів та обдарувань та 
їх виховання. Інститут також допомагає міністерству освіти Ізраїлю в розробці 
програм ідентифікації та розвитку обдарованості. Серед них – програма з виявлення 
прихованих талантів в мистестві та науках «Еврика» (“Eureca Program: Uncovering 
Hidden Talent in the Arts and Sciences”). [6] 

В Ізраїлі щорічно проводиться загальнодержавне тестування школярів на 
обдарованість. Інститут Солд розробляє та складає тести на обдарованість, відповідає 
за процедуру проведення тестування та перевірку тестів. Тестування складається з 
двох етапів. Перший етап – відбірковий, проходить в школах серед кращих учнів 
других класів. Другий етап проводиться в центрах збагачення, в ньому приймають 
участь ті діти, що набрали найбільшу кількість балів в першому етапі. Перевіркою 
тестів займається Інститут Солд. За результатами другого етапу визначаються 5% 
обдарованих дітей з IQ від 135, та 1-1,5% високообдарованих з IQ від 155. Інститут 
надсилає листа кожному, хто брав участь в другому етапі тестування. В листі 
пропонується певна програма розвитку обдарування школяра.  
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Чітка державна політика в питанні виявлення обдарованих, контроль питаня з 
боку державних інституцій, налагоджена уніфікована процедура проведення 
тестування та перевірки робіт, сформована наукова система критеріїв оцінювання 
рівня обдарованості дають змогу своєчасно, професійно, з дотриманням методичних 
та наукових вимог щорічно проводити маштабну загальнодержавну процедуру 
ідентифікації обдарованих дітей.   

Спеціальна підготовка педагогів та спеціалістів 
Однією із складових сутності педагогічної підтримки обдарованих учнів є 

спеціальна підготовка педагогів та спеціалістів до роботи з обдарованими дітьми.  
У 2010 році вийшло розпорядження Міністерства освіти Ізраїлю щодо 

спеціальної підготовки вчителів та спеціалістів, які працюють з обдарованими 
учнями. Для навчання та підвищення кваліфікації було виділено п’ять років. За цей 
час педагоги та спеціалісти мали пройти спеціальний курс та отримати відповідний 
сертифікат. З 2014-2015 навчального року з обдарованими учнями мають працювати 
лише сертифіковані вчителя та спеціалісти. Курси підготовки розраховані на 240 
годин навчання протягом двох років і включають як теоретичну, так і практичну 
підготовку з питань виявлення та навчання обдарованих дітей, розуміння та 
визначення обдарованості, розуміння проблем обдарованих дітей та пошук шляхів їх 
подолання. Підготовка спеціалістів для роботи з обдарованими є комплексною, 
передбачає огляд всіх напрямів надання педагогічної підтримки дітям з високими та 
дуже високими здібностями. Таку підготовку наразі ведуть п’ять центрів по всій 
країні: Університет Тель-Авіву, Університет ім. Бен Гуріона, Університет Хайфи, 
Коледж Оранім (Oranim College), Коледж Гордон (Cordon College). Виключенням є 
педагоги, що працюють з обдарованими десять і більше років. Для спеціалістів, що 
працюють з обдарованими за певними програмами, але не мають педагогічної освіти 
(наприклад, артисти, актори, інженери, психологи), пропонуються шістдесяти часові 
курси. [5, С.131] 

Забезпечення психологічної підтримки обдарованих учнів 
Одним з напрямів педагогічної підтримки обдарованих дітей є їх психологічна 

підтримка. Для більшості  дітей обдарованість є серйозним випробуванням. 
Обдаровані діти мають долати багато викликів на шляху просування свого таланту. 
Перш за все, їм потрібно пристосуватися до розуміння того, що вони відрізняються 
від інших. Їх талант повинен бути правильно визначено та належним чином оцінено. 
Для цього батьки, вчителя та суспільство повинні бути краще обізнані на проблемах 
обдарованих дітей.  

З батьками обдарованих школярів учбові заклади та центри збагачення ведуть 
просвітницьку роботу, пропонують консультації, залучають їх до учбово-виховного 
процесу. Батьків обдарованих учнів інформують, що такі діти можуть проявляти 
неординарну поведінку, надмірну впертість. Батьків  попереджають проти надмірної 
або неоправданої критики та покарань, інформують про шляхи налагодження 
стосунків з дітьми. Така просвітницька робота спрямована на запобігання виникнення 
поведінкових розладів, на покращення внутрішньо сімейного клімату, налагодження 
стосунків довіри та порозуміння між дитиною та батьками, що є запорукою 
правильного розвитку обдарованої дитини.  

Обдаровані діти можуть також стикатися з такими проблемами як нудьга, 
нетерпіння, стан фрустрації або розчарування, коли неможливо досягти бажаної мети, 
депресія з відсутності належного контакту із суспільством, непорозуміння з 
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однолітками, конфлікт з педагогами. Запобігти або вирішити такі проблеми 
обдаровані діти можуть тоді, коли вони знаходяться під наглядом 
висококваліфікованих спеціалістів, які вчасно і повною мірою надають їм 
психологічну підтримку. Тому психологи працюють в більшості шкіл, шкіл-
інтернатів та центрів збагачення.  

Спеціальні класи та навчальні заклади для обдарованих  
З самого початку формування системи роботи з обдарованими дітьми в Ізраїлі 

було зрозуміло, що обдаровані діти потребують спеціальних умов навчання. Так в 70-
х роках ХХ століття почали з’являтися закриті школи (boarding schools) для 
обдарованих дітей. Потім на базі загальноосвітніх шкіл почали відкривати окремі 
класи для обдарованих учнів. Для забезпечення можливості додаткового розвитку 
обдарованих школярів в країні з’явилися центри збагачення (enrichment centers). 
Пізніше вищі навчальні заклади починають пропонувати свої програми додаткового 
навчання для обдарованих школярів. У 90-х роках ХХ століття виникає нова форма 
роботи з обдарованими школярами – дистанційне навчання (distance learning). 
Останніми роками в країні активно впроваджується практика тьюторства 
(наставництва) високообдарованих школярів та студентів.  

Спеціальні класи для обдарованих дітей в загальноосвітніх школах працюють 
приблизно в двадцяти п’яти звичайних школах десяти муніципалітетів Ізраїлю. В 
класах для обдарованих навчаються діти, що за результатами загальнодержавного 
тесту на обдарованість увійшли до 1% найкращих учнів за місцем свого проживання. 

Спеціальні школи для обдарованих дітей працюють в Ізраїлі по всій країні. Такі 
школи спеціалізуються на різних типах обдарованості. Наприклад, Інститут Вингейт 
фізичної освіти та спорту (Wingate Institute for Physical Education and Sport near 
Natanya), що спеціалізується на спортивній обдарованості; Школа Мистецтв Бетзалел 
(Betzalel School of Art), що спеціалізується на творчій обдарованості; Музична школа 
Тельми Єллін (Thelma Yellin School of Music), що спеціалізується на музичній 
обдарованості; Середня школа при Єврейському  Університеті в Єрусалимі (Hebrew 
University Secondary School); Школа для обдарованих учнів в Бер Шева (School for 
Gifted Students in Beer Sheva); Регіональна школа для обдарованих дітей при коледжі 
Оранім (Regional School for Gifted Children at Oranim College); Інститут молодої 
особистості з просування відмінності та творчості (The Young Pearson’s Institute for 
the Promotion of  Excellence and Creativity); Ізраїльська Академія мистецтв та наук в 
Єрусалимі (Israel Arts and Science Academy); AMUTA Єрусалимська школа фізики та 
математики (Jerusalem School of Physics and Mathematics).  

Один день на тиждень обдаровані школярі не йдуть до школи, а відвідують 
заняття в центрах збагачення. На відміну від класу для обдарованих, де учні вивчають 
звичайні шкільні предмети, тільки на більш високому та складному рівні, пул-аут 
центри пропонують учням додаткові предмети, що є для них цікавими, наприклад, 
право, медицину, мікробіологію, ракетну техніку та ін.. Така форма роботи з 
обдарованими учнями є досить популярною в Ізраїлі.  

Спеціальні програми для обдарованих 
Програма тьюторства в Ізраїлі пропонується лише високообдарованим учням, 

що за результатами тестування продемонстрували рівень IQ вище 155. Такий ступінь 
обдарованості виявляється вкрай рідко – приблизно 10-15 учнів на рік. [8] 
Високообдаровані діти контактують з тьютором (наставником), що є експертом в 
своїй галузі. Така спільна робота дозволяє обдарованим дітям отримувати професійну 
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підтримку та допомогу в наукових дослідженнях та творчих пошуках. Така форма 
навчання обдарованих є досить коштовною для держави, але має дуже гарні 
результати.    

В Ізраїлі діють десятки спеціальних програм для обдарованих дітей та молоді. 
Наприклад, Програма наукової освіти в Ізраїлі за допомогою дистанційного навчання 
(Science Education Program in Israel via Distance Learning), Програма Відмінність 2000 
(Excellence 2000), Програма «Дім Наук» (House of Sciences Program), Програма для 
обдарованих учнів Наукового Інституту ім.. Вейзмана «Стріла» («Arrow»), 
Президентська програма «Майбутні науковці та винахідники» (the President’s Program 
«Future Scientists and Inventors») та ін. Ізраїльські науковці розуміють розробку, 
впровадження та вдосконалення програм для обдарованих одним з найважливіших 
завдань держави: «…кожна навчальна програма для обдарованих повинна 
сприйматися як багатоцільова інвестиція». [10, С.1]  

Таким чином, розкриття сутності педагогічної підтримки обдарованих учнів та 
аналіз кожної складової поняття дає можливість зрозуміти всю складність та 
багатовимірність роботи з обдарованими дітьми в Ізраїлі. 

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Результати дослідження свідчать, що питання педагогічної 
підтримки обдарованих дітей в Ізраїлі є одним з приорітетних в сфері освіти. Сутність 
педагогічної та соціальної підтримки обдарованих школярів в Ізраїлі розуміють як 
комплекс складових, а саме:    

- створення законодавчої та правової бази, що забезпечує функціонування 
загальної системи освіти та освіти обдарованих;  

- забезпечення умов рівного доступу всіх обдарованих дітей, що 
мешкають в країні, до освітніх послуг, що відповідають їх типу та рівню 
обдарованості;  

- розробка інструментарію щодо виявлення обдарованості або високих 
здібностей, в тому числі,  шляхом загальнодержавного тестування школярів; 

- визнання та підтримка різних типів обдарованості; 
- відкриття спеціальних класів, шкіл, центрів розвитку, організація 

спеціальних курсів для обдарованих  і талановитих дітей при вищих навчальних 
закладах, проведення додаткових занять; 

- забезпечення можливості навчання обдарованих дітей із знедолених 
сімей за рахунок держави або меценатів;   

- розробка спеціальних програм виховання, навчання та розвитку для 
обдарованих дітей; 

- впровадження новітніх технологій, методик та методів роботи з 
обдарованими учнями;  

- організацію спеціальної підготовки вчителів та спеціалістів для роботи з 
обдарованими учнями; 

- організація різноманітних заходів заохочення учнів (олімпіад, змагань, 
конкурсів); 

- забезпечення матеріального заохочення обдарованих дітей (стипендії, 
гранти); 

- забезпечення учбової та учбово-методичної бази для ефективної роботи 
освітян з обдарованими учнями, а саме: розробка та складання сучасних посібників, 
спеціальних навчальних, виховних та розвивальних програм, учбових планів тощо; 
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- робота з батьками обдарованих дітей (інформування, консультування, 
залучення до навчально-виховного процесу); 

- надання професійної психологічної допомоги обдарованим учням; 
- забезпечення наступності між середньою та вищою школами в навчанні 

обдарованих;      
- ставлення освітян та суспільства  до кожної обдарованої дитини як до 

унікального створіння, надавати їй можливості для самовираження, саморозвитку, 
самореалізації, самовизначення. 

Таким чином, сутність поняття педагогічної підтримки обдарованих учнів для 
ізраїльських науковців є комплексним.  

Дослідження показало, що педагогічну підтримку обдарованих дітей в Ізраїлі 
розуміють як забезпечення постійного педагогічного супроводу обдарованих учнів 
протягом всього періоду їх навчання та розвитку. Встановлено, що сутність 
педагогічної підтримки обдарованих дітей ізраїльські науковці розуміють як 
комплекс питань, вирішення яких потребуює злагодженої роботи державних та 
місцевих органів освіти, громадських організацій, науковців, вчителів, спеціалістів, 
що працюють з обдарованими дітьми, а також підтримки суспільства вцілому.  

Розуміння сутності педагогічної підтримки обдарованих школярів 
закордонними вченими та педагогами дає змогу зрозуміти шляхи розвитку та 
вдосконалення вітчизняної системи роботи з обдарованими. На наш погляд, 
потребують уваги питання формування загальнодержавної політики в справі 
виявлення обдарованих в Україні, спеціальної підготовки вчителів, розгляд 
можливості запровадження системи індивідуального супроводу високообдарованих, а 
також можливості адаптації деяких ізраїльських програм розвитку обдарованих або 
розробка їх аналогів українськими педагогами та науковцями.    
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Стаття надійшла до редакції 10.09.2015 
O. Zolotaryova 
Donetsk National Technical University 
The Gist of Pedagogical Support of Gifted Schoolchildren in Israel 

The article is devoted to nature of pedagogical support of gifted schoolchildren in 
Israel. There is a group of scientists in Ukrainian pedagogical science who investigate the 
question of pedagogical support of gifted and talented children in different countries of the 
world.  

Our research sets that Israeli scientists and teachers understand pedagogical support 
of gifted schoolchildren as a complex of activities and ways of the state and society. These 
are: forming the legal framework for the operation of education system; involving to the 
programs for gifted all children living in the country including the children of immigrants; 
recognition of different types of giftedness; developing methods for identifying of gifted and 
highly gifted children; opening special classes and schools, centers and courses for gifted 
schoolchildren all over the country; developing of special programs for the gifted; 
providing of psychological support for gifted children and their parents; special teachers 
training programs; developing and implementing of modern educational forms and 
methods; organizing special events for schoolchildren like olympiads, competitions, 
conferences etc.  

In our work we separately analyze each point of pedagogical support of gifted 
children in Israel. We also underline that the cause of support of the gifted in Israel is 
understood as the cause of state and society both.  

We set the components of Israeli system of pedagogical support of gifted students 
that should be learnt and taken into consideration for improving the Ukrainian system of 
work with the gifted students. For example, the questions of federal testing for giftedness of 
the schoolchildren, developing of special state teachers training programs and program of 
tutoring to work with highly gifted students, continuity between comprehensive and higher 
education, analyzing the Israeli programs for the gifted in order to develop such ones in 
Ukraine. 

Key words: Israel, gifted schoolchildren, gifted students, identifying of gifted, 
educating and nurturing of the gifted, pedagogical support, programs for the gifted.         
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М. М. КАБАНЕЦЬ   (канд. пед. наук, доц.) 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 
м. Красноармійськ 

 
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ  
ДИТЯЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
 У статті висвітлено стратегічні напрямки освітньої політики в Донецькій 
області щодо соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей, які включають: 
створення умов для стимулювання дитини з раннього віку до різних видів діяльності, 
своєчасну професійну діагностику здібностей, підтримку обдарованої дитини в усіх 
аспектах її розвитку та виховання, створення сприятливих умов для трудової 
діяльності й життєзабезпечення на етапі професійного особистісного становлення, 
виховання всебічно розвиненого громадянина суспільства. 
 Ключові слова: обдарованість, обдаровані діти, освіта обдарованих, 
здібності, регіональна політика  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. 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. Перед сучасною школою стоїть завдання 
виявлення та максимального розвитку потенціалу кожної особистості, формування 
людини як суб’єкта соціальної взаємодії, професійного та особистісного зростання. 
 Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми. Проблеми дитячої обдарованості стали вісвітлюватися 
в наукових працях на початку ХХ століття, але інтерес до досліджуваного явища 
значно підсилився у другій половині ХХ століття, особливо у 80-х – 90-х роках. 
Питанням обдарованості присвятили свої роботи видатні зарубіжні 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.  

Представниками педагогічної та психологічної наук України за останні 
десятиріччя 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, 
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В. Паламарчук, В. 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 стратегічних напрямків соціально-
педагогічної підтримки обдаровних учнів та розвитку обдарованості школярів у 
Донецькій області. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Протягом останніх років розвиток 
дитячої обдарованості є пріоритетним напрямком регіональної освітньої моделі 
Донецької області. У Донецькій області накопичено великий досвід організації 
педагогічної підтримки обдарованих школярів, узагальнення якого сприятиме 
підвищенню ефективності організації педагогічної діяльності з означеною категорією 
дітей в Україні на сучасному етапі.  

Сучасні тенденції соціального розвитку ставлять перед освітою нові задачі – 
відхід від орієнтації на «середнього» учня, підвищений інтерес до обдарованих і 
талановитих дітей, до особливостей розкриття й розвитку їх здібностей у процесі 
освіти. Наразі обдаровані діти в багатьох країнах розглядаються як національне 
надбання й можуть розраховувати на особливі соціальні права. Такі діти є об’єктом 
спеціальних педагогічних і соціальних програм, оскільки найбільші сподівання на 
покращення умов життя й розквіту  нації пов’язані саме з обдарованою молоддю. 

У Концепції регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої 
обдарованості Донецької області на період до 2020 року закріплено п’ять напрямків 
та видів обдарованості за видами людської діяльності: 

 інтелектуальна діяльність → інтелектуальна обдарованість у залежності від 
предметного змісту діяльності; 

 практично-перетворювальна діяльність → раціоналізаторство, 
винахідництво, обдарованість у ремеслах; 

 художньо-естетична діяльність → хореографічна, сценічна, літературно-
поетична, образотворча, музична обдарованість; 

 комунікативно-організаторська діяльність → лідерська, ораторська, 
організаційна обдарованість; 

 психомоторна діяльність → спортивна обдарованість та обдарованість у 
спортивних танцях. 

У відповідності з регіональною стратегією підтримки та розвитку дитячої 
обдарованості Донецької області зусилля місцевих органів влади, органів управління 
освітою, педагогічних колективів, батьківської громадськості спрямовуються на: 

 створення умов для стимулювання дитини з раннього віку до різних видів 
діяльності; 

 своєчасну професійну діагностику здібностей; 
 підтримку обдарованої дитини не тільки відносно її визначних здібностей, 

але й у всіх інших аспектах її розвитку, виховання; 
 створення сприятливих умов для трудової діяльності й життєзабезпечення 

на етапі професійного особистісного становлення; 
 виховання всебічно розвиненого громадянина суспільства. 

Концепція спрямована на продовження роботи з формування й удосконалення 
системи виявлення, підтримки й розвитку обдарованих дітей, їх самореалізації й 
професійного самовизначення відповідно до здібностей. Вона задає п’ять 
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стратегічних напрямків роботи з обдарованими дітьми в Донецькій області до 2020 
року й розглядається як комплекс наукових досліджень, практичної психолого-
педагогічної роботи й системи соціальної підтримки, що забезпечує створення 
нормативних і методичних матеріалів для місцевих органів управління й навчально-
виховних закладів. Стратегічні напрямки включають: 

 удосконалення нормативно-правової бази, що дозволяє здійснити 
ефективну соціально-педагогічну роботу з обдарованими дітьми; 

 забезпечення організаційних, психолого-педагогічних умов для виявлення, 
навчання й розвитку обдарованих дітей; 

 удосконалення науково-методичного забезпечення педагогів; 
 формування готовності педагогічних кадрів до роботи з обдарованими 

дітьми; 
 посилення соціально-економічної підтримки обдарованих дітей і педагогів, 

які працюють з ними. 
Удосконалення нормативно-правової бази, що дозволяє здійснити ефективну 

соціально-педагогічну роботу з обдарованими дітьми, передбачає розв’язання 
наступних задач: 

 розробка і вдосконалення положення про проведення регіональних 
олімпіад, турнірів, конкурсів та ін. (розробка положення, умов проведення олімпіад, 
турнірів, конкурсів та ін., оновлення та удосконалення існуючих положень та умов 
проведення олімпіад, турнірів, конкурсів); 

 розробка положення про інноваційні проекти (розробка положення про 
діяльність науково-практичних лабораторій та експериментальних майданчиків для 
впровадження інноваційних методів і форм роботи з виявлення та навчання 
обдарованих, розробка інноваційних проектів роботи з обдарованими дітьми на базі 
навчально-виховних закладів, розробка проектів інноваційних моделей «Школа 
майбутнього»); 

 розробка та поновлення положення про соціально-економічну підтримку 
обдарованих дітей і педагогів, що працюють з ними (оновлення положення про 
призначення стипендій обдарованим дітям, розробка та оновлення положення про 
заохочення і стимулювання педагогів, які працюють з обдарованими дітьми); 

 розробка та оновлення положення про формування банку даних 
обдарованих дітей і педагогів, що працюють з ними. 

Забезпечення організаційних психолого-педагогічних умов для виявлення, 
навчання та розвитку обдарованих дітей реалізується через: 

 формування системи психолого-педагогічного супроводження процесу 
діагностики та розвитку обдарованості дітей (розробка системи поетапного вияву і 
моніторингу обдарованості дітей в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних 
закладах, організація роботи консультпунктів з питань виявлення і розвитку дитячої 
обдарованості); 

 створення умов для навчання та розвитку обдарованих дітей, а саме: 
проведення олімпіад, конкурсів, конкурсів-захистів, турнірів, конференцій, у тому 
числі Інтернет-конкурсів; оптимізація освітніх округів, розвиток мережи закладів 
нового типу, організація класів і груп з поглибленим вивченням окремих  предметів, у 
тому числі в навчальних закладах, що розташовані в сільській місцевості; реалізація 
інноваційних освітніх проектів, у тому числі проекту «Школа майбутнього», очно-
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заочних шкіл та ін., Інтернет-проектів і т.д.; організація канікулярних профільних 
шкіл, таборів (змін) для обдарованих дітей; розвиток регіональних, міжрегіональних і 
міжнародних звязків щодо роботи з обдарованими дітьми. 

Удосконалення науково-методичного забезпечення педагогів передбачає:  
 організацію та проведення науково-методичних і науково-практичних 

заходів для педагогів (організація і проведення конференцій, форумів, семінарів, 
дискусійних клубів, в тому числі з використанням Інтернет-технологій; організація і 
проведення конкурсів проектів і авторских методик щодо роботи з обдарованими 
дітьми); 

 формування методичної бази для роботи з обдарованими дітьми (створення 
каталогів літератури щодо роботи з обдарованими дітьми, публікації кращого 
педагогічного досвіду, методичних і учбових розробок щодо роботи з обдарованими 
дітьми, діяльність творчих лабораторій, методичних об’єднань педагогів за 
проблемою обдарованості); 

 забезпечення навчально-виховних закладів сучасними навчально-
методичними матеріалами (створення банків навчальних програм для варіативного 
компонента навчального плану, впровадження методичних і навчальних розробок з 
роботи з обдарованими дітьми через різні форми навчання (очна, очно-заочна, 
дистанційна)); 

Формування готовності педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми 
має відбуватися через: 

 підвищення компетентності педагогів за напрямком, пов’язаним з роботою 
з обдарованими дітьми (організація спеціалізованих курсів підвищення кваліфікації 
вчителів, які працюють з обдарованими дітьми; проведення стажування вчителів на 
базі провідних опорних шкіл по роботі з обдарованими дітьми; створення умов для 
самоосвіти педагогів за проблемою роботи з обдарованими дітьми);  

 удосконалення первинної підготовки педагогів у ВНЗ області (включення 
до програми підготовки педагогів у ВНЗ окремого курсу по роботі з обдарованими 
дітьми; організація проходження практики студентами, які виявили педагогічні 
здібності; заохочення студентів ВНЗ педагогічних спеціальностей до проведення 
конференцій, семінарів по роботі з обдарованими дітьми). 

Посилення соціально-економічної підтримки обдарованих дітей і педагогів, 
працюючих з ними, передбачає: 

 підтримку і стимуляцію педагогів, працюючих з  обдарованими дітьми 
(проведення виплат премій, надбавок та інших матеріальних і моральних видів 
заохочень; отримання педагогами грантів, пов’язаних  із роботою з обдарованими 
дітьми);  

 підтримка і стимуляція обдарованих дітей (проведення виплат стипендій 
обдарованим учням; організація літнього оздоровлення обдарованих учнів; сприяння 
веденню учнями дослідницької діяльності у ВНЗ,  на підприємствах, інших установах 
області); 

 популяризація досягнень обдарованих учнів (висвітлення у засобах масової 
інформації, Інтернет-ресурсах досягнень обдарованих учнів і працюючих з ними 
педагогів; проведення регіональних злетів, форумів тощо).  

У порівнянні з попередньою роботою нинішня стратегія цілеспрямована на 
розвиток т’яти напрямків обдарованості замість трьох, як це було раніше; 
збільшується кількість дітей, охоплених заходами по реалізації Концепціїї за рахунок 
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розрирення розуміння поняття обдарованості; збільшується кількість інновацій у 
процесі навчання й розвитку обдарованих дітей. 

Для ефективної реалізації розробленої стратегії необхідна ефективна кадрова 
політика, відповідне науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення, 
належне фінансування програм, які реалізуються, ефективна взаємодія всієї 
педагогічної спільноти регіону, закладів освіти всіх типів, органів управління 
освітою,  місцевих та обласної влади. 

Враховуючи досвід  зарубжніих та вітчизняних науковців та практиків, що 
працюють з обдарованими дітьми, можна стверджувати, що обов’язковою умовою 
ефективної державної політики щодо соціально-педагогічної підтримки 
обдарованості є скоординованість дій усіх учасників процесу у наступних сферах: 
виявлення обдарованих дітей, розробка програм, підготовка педагогічних кадрів, 
управління відповідними програмами, постійний моніторинг ефективності роботи 
системи підтримки обдарованих дітей.  

Для забезпечення ефективності виявлення обдарованих дітей має існувати чітка 
спеціифікація всіх категорій обдарованих, при чому декілька критеріїв мають бути 
задіяні для виявлення кожної категорії (наприклад, загальні академічні здібності, 
специфічні академічні здібності, творча, лідерська, художня, спортивна обдарованість 
і т.д.). Інструменти тестування мають бути чутливими до виявлення обдарованих в 
категоріях населення, що недостатньо представлені в спеціалізованих закладах для 
обдарованих дітей, а саме: родини з низьким рівнем доходів, національні 
меншинства, діти з обмеженими можливостями, населення сільсьскої місцевості і т.п. 
Процес неупередженого пошуку, виявлення, відбору, включаючи розгляд апеляцій, та 
подальшої роботи з обдарованими дітьми має бути чітко визначеним та 
скоординованим.  

Щодо програм для обдарованих, узгодженість має бути у наступних аспектах: 
навчальні плани для виявлених обдарованих дітей мають бути модифіковані у таких 
напрямках як-от: прискорення, ускладнення, поглиблення, елементи проблемного 
навчання та творчий підхід. Оцінювання досягнень обдарованих дітей має 
відповідати цілям їх специфічних навчальних планів і може включати 
стандартизовані тести більш високого рівня у порівнянні з вимогами загальної 
програми, оцінювання результатів діяльності та індивідуального прогресу, створення 
портфоліо учня тощо. Обов’язковим компонентом роботи з обдарованими учнями є 
психологічна підтримка та консультування. 

Показниками ефективної державної політики у сфері роботи з обдарованими 
учнями могуть слугувати: чіткість та прозорість політики, що дає змогу легко 
визначити, до якого ступеня дії кожного учасника процесу їй відповідають, та що 
потрібно зробити, шоб підсилити ефективність роботи; повнота охоплення та 
урахування усіх аспектів роботи з обдарованими учнями та чіткі пояснення щодо 
імплементації теоретичних положень у педагогічну практику; логічність та 
послідовність положень та компонентів державної політики; узгодженість заходів 
реалізації політики з теоретичними положеннями; узгодженість державної політики 
щодо обдарованих дітей із освітньою політикою взагалі; розробленість та 
відповідність напрямків регуляторної політики для місцевих органів влади загальній 
коцепції державної політики у сфері підтримки обдарованих дітей; урахування 
наукових досягнень в галузі педагогічних та психологічних досліджень обдарованості 
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та відповідна корекція теоретичних положень державної політики та заходів її 
реалізації.   

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших наукових 
розвідок у даному напрямку. Підсумовуючи, зазначимо, що розробка ефективних 
способів виявлення обдарованих дітей, створення для них оптимальних умов 
навчання та виховання постають в якості найважливіших стратегічних, 
загальнонаціональних задач у багатьох розвинутих країнах світу. Положення 
регіональної політики Донецької області у сфері обдарованості відображають 
пріоритетність відповідного напрямку регіональної освітньої моделі Донецької 
області, у відповідності з якими обдарованим дітям мають надаватися такі умови 
навчання, завдяки яким вони могли б повністю реалізувати свої здібності відповідно 
до їхніх власних інтересів та інтересів суспільства. Подальшого вивчення потребує 
система неперервної соціально-педагогічної підтримки обдарованої молоді у 
регіональному вимірі, характеристики її неперервності та шляхи її втілення у 
практику роботи освітніх установ. 
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Стратегические направления поддержки и развития детской одаренности в 
Донецкой области  

В статье освещены стратегические направления образовательной политики в 
Донецкой области по социально-педагогической поддержке одаренных детей, 
которые включают: создание условий для стимулирования ребенка с раннего 
возраста к различным видам деятельности, своевременную профессиональную 
диагностику способностей, поддержку одаренного ребенка во всех аспектах его 
развития и воспитания, создание благоприятных условий для трудовой 
деятельности и жизнеобеспечения на этапе профессионального личностного 
становления, воспитания всесторонне развитого гражданина общества. 
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способности, региональная политика 
 
M. Kabanets 
Donetsk National Technical University 



ISSN 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». № 2 (17), 2015.0   
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія      ціологія       № 11, 2012 2077-6780     
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія        

 70 

Strategic Areas of Support and Development of Children’s Giftedness in Donetsk 
Region 

The article is devoted to the guidelines of gifted education regional policy in Donetsk 
region. Donetsk regional strategy of support and development of children’s giftedness 
stipulates five areas and types of giftedness according to different types of human activity: 
intellectual giftedness, depending on the subject matter of activity; practical giftedness, 
creativity; choreographic, theatrical, literary, poetic, visual, musical abilities; leadership 
abilities, organizational talent; abilities in sports and dancing activities. In accordance with 
the regional strategy of support and development of children’s giftedness local authorities 
of Donetsk region aim their efforts at creating conditions to encourage a child from an 
early age to different activities; identification of specific abilities; supporting gifted children 
in all aspects of their development, education; creating favorable conditions for the gifted 
up to the professional stage of their personal development. 

The strategy of support and development of children’s giftedness aims to continue 
work on the formation and improvement of identification system, support and development 
of gifted children, their development and professional self-determination according to their 
abilities. It sets five strategic areas of work with gifted children in Donetsk region until 
2020 and is regarded as a set of scientific research, practical psychological, pedagogical 
and social support system that ensures the creation of normative and methodological 
materials for local authorities and educational institutions.  

Main strategic guidelines include: improvement of the legal framework, which allows 
effective social and pedagogical work with gifted children; providing organizational, 
psychological and pedagogical conditions for identifying, training and development of 
gifted children; improvement of scientific and methodological support of teachers; 
formation of staff readiness for work with gifted children; strengthening of social and 
economic support of the gifted and teachers who work with them. 

Keywords: giftedness, gifted children, gifted education, abilities, regional policy. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА КОНЦЕПЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ 
 
У статті обґрунтовано поняття «професійна компетентність фітнес-

тренера». На основі попереднього аналізу соціального замовлення і професійних 
функцій діяльності фітнес-тренера розроблено систему професійних компетенцій 
фахівців фізичної культури, компетентних в галузі оздоровчого фітнесу. 
Охарактеризовано професійні, для діяльності фітнес-тренера, компетенції: 
конструктивно-проектувальна, методично-технологічна, професійно-рухова, 
здоров’язберігаюча, психолого-комунікативна, організаційно-управлінська, 
аналітико-діагностична, соціально-особистісна. Вказані професійні компетенції 
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моделюють результат, який повинен бути досягнуто у процесі підготовки у вищому 
педагогічному навчальному закладі.  

Ключові слова: компетентність, компетенції, професійна підготовка, 
фітнес-тренери, оздоровчий фітнес. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Сучасні умови життя людини істотно 
вплинули зміст поняття «професія». Нині, на перший план висувається не сукупність 
професійних умінь, а діяльнісно організаційна здатність людини до аналізу й 
удосконалення власного професійного рівня, оволодіння новими знаннями, швидкого 
виявлення й розвитку професійних здібностей, розширення меж професійної 
діяльності з урахуванням запитів суспільства і ситуації на ринку праці. 
Компетентнісний підхід у світовій освітній практиці є одним із ключових. Він 
дозволяє узгодити й націлити процес підготовки на потреби й вимоги професійної 
діяльності, акцентує увагу студента не лише на сукупності теоретичної інформації, а 
й розвиває уміння та здібності діяти в різних ситуаціях, включаючи нестандартні. 
Відповідно до компетентнісного підходу, в основу підготовки майбутнього фахівця 
ставиться оволодіння низкою компетенцій, які включають систему знань, умінь, 
здібностей, досвід.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Теоретичною основою 
дослідження є ідеї компетентнісного підходу до підготовки вчителя, формування його 
професійної компетентності (В. Адольф, І. Зимня, В. Краєвський, Н. Кузьміна, 
О. Овчарюк, В. Сєріков, В. Сластьонін, А. Хуторський та ін.) [1; 4; 5]; ідеї 
модернізації професійної підготовки фахівців у галузі фізичної культури 
(Г. Бабушкін, В. Байденко, В. Бальсевіч, А. Барабанов, Ю. Васьков, О. Демінський, 
А. Деркач, Ю. Желєзняк, В. Завацький, А. Захаров, Н. Кузьміна, Л. Матвєєв, 
Л. Сущенко, Ю. Татур, Л. Титаренко, Ю. Фролов, А. Цьось, Б. Шиян, Ю. Шкребтій та 
ін.) [2; 3; 6]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У спеціальній 
літературі питання визначення професійних компетенцій фахівців фізичної культури, 
які працюють в галузі оздоровчого фітнесу не отримало достатнього висвітлення. Тим 
часом бурхливий розвиток фітнесу, підвищений інтерес населення до занять різними 
його видами, постійно зростаюча потреба в професійних кадрах цього профілю 
висувають певні вимоги до рівня їхньої компетентності. У цьому контексті 
спостерігається дефіцит чіткого визначення компетенцій, які повинні бути 
сформовані у фахівця фізичної культури компетентного до діяльності в галузі 
оздоровчого фітнесу. 

Формулювання цілей статті. Обґрунтувати поняття «професійна 
компетентність фітнес-тренера»; на основі попереднього аналізу соціального 
замовлення і професійних функцій діяльності фітнес-тренера розробити систему 
професійних компетенцій фахівців фізичної культури, компетентних в галузі 
оздоровчого фітнесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Професійна компетентність 
фітнес-тренера – це інтегральна властивість особистості заснована на 
взаємопов’язаних знаннях, уміннях і навичках, передбачає теоретичну, практичну і 
методичну підготовленість, певний досвід практичної діяльності і характеризується:  
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– орієнтованістю на майбутнє, тобто швидкістю оновлення знань та умінь, у 
відповідності до змін на вітчизняному ринку праці та у світових тенденціях фітнес-
індустрії;  

– умінням використовувати власні фізичні та інтелектуальні ресурси, для 
вироблення індивідуального стилю професійної діяльності; 

– високим рівнем професіоналізму, що виявляється в методичній грамотності 
організації та проведення занять з оздоровчого фітнесу, з урахуванням запитів і 
можливостей людей, які займаються; 

– здатністю до самовдосконалення, самоосвіти. 
Попередній аналіз соціального замовлення й функцій діяльності фітнес-тренера, 

спонукає до конструювання системи професійних компетенцій фахівців фізичної 
культури, компетентних до діяльності в галузі оздоровчого фітнесу, що 
моделюватимуть результат, який повинен бути досягнутий у процесі навчання у 
вищому педагогічному навчальному закладі. До професійних компетенцій майбутнього 
фітнес-тренера відносимо: конструктивно-проектувальну, методично-технологічну, 
професійно-рухову, здоров’язберігаючу, психолого-комунікативну, організаційно-
управлінську, аналітико-діагностичну, соціально-особистісну. 

Конструктивно-проектувальна компетенція включає в себе систему знань і 
умінь проектування навчального процесу взагалі, починаючи від річного та 
календарного планування, до мезоциклів і мікроциклів, від початку навчально-
тренувального заняття до його завершення. Ця компетенція вимагає від педагога 
здатності створювати реальну модель запланованої діяльності, проектування 
конкретних актів взаємодії з дітьми або дорослими на тренувальному занятті і 
проявляється в таких уміннях: 

– уміння проектувати навчально-тренувальний процес як систему 
взаємопов’язаних окремих навчальних занять, які змістовно і логічно пов’язані між 
собою;  

– уміння моделювати окремі навчально-тренувальні заняття, оптимізувати зміст, 
форми, методи і засоби фізичного виховання з урахуванням конкретних умов і 
поставлених завдань; 

– уміння добирати різні форми організації навчально-тренувальної діяльності у 
відповідності до завдань уроку;  

– уміння планувати систему контролю за ходом і результатами фізкультурно-
оздоровчої діяльності, передбачати труднощі у тренувальному процесі. 

Методично-технологічна компетенція включає систему знань та умінь 
використовувати раціональні методи і технології у навчально-тренувальному процесі з 
людьми різного віку. Вона пов’язана із застосуванням індивідуально-
диференційованого підходу, який передбачає урахування особливостей, схильностей, 
інтересів, відмінностей людей при виборі методики проведення заняття. Вона 
характеризується такими знаннями та уміннями: 

– знання закономірностей психічного і фізичного розвитку людини у кожному 
віковому періоді; 

– знання теоретико-методичних основ проведення занять з людьми різного віку 
(дітьми, дорослими, літніми) й статі;  

– знання загальнопедагогічних і практичних методів спортивного тренування й 
уміння застосовувати їх на практиці; 
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– уміння добирати для різних частин заняття адекватні методи й засоби 
тренування; 

– уміння здійснювати розвиваючий, оздоровчий вплив на організм людини за 
допомогою прийомів регулювання навантаження; 

– знання різних типів (односпрямованого й комплексного) й структури уроків, 
технологій їх проведення; 

– знання методів розучування вправ й методів побудови зв'язок і композицій в 
аеробіці (лінійної прогресії, від голови до хвоста, зигзаг, додавання, блоковий, заміни 
кроків, ділення зв’язки) та уміння застосовувати їх на практиці; 

– знання методів удосконалення фізичних якостей, особливості проведення занять 
спрямованих на локальний розвиток окремої групи м'язів (м'язів живота, рук, ніг) або 
формування однієї з фізичних якостей (як правило сили чи витривалості). 

Професійно-рухова компетенція в діяльності фітнес-тренера – це, перш за все, 
достатній рівень фізичної підготовленості, здатність демонструвати вправи на 
високому рівні технічної майстерності, розвинене відчуття ритму та вміння ним 
варіювати у відповідності до завдань заняття, уміння поєднувати рухову діяльність зі 
словесним і мімічно-жестикуляторним супроводом. Ця компетенція включає наступні 
показники: 

– виконання фізичних вправ на рівні уміння вищого порядку для якого 
характерним є автоматизм, чітке усвідомлення та здатність до відтворення їх в уяві, в 
мові, в образі, у практичній діяльності, стійкість до несприятливих внутрішніх та 
зовнішніх умов, виконання дій на фоні втоми, прояв високої варіативності, творчості, 
індивідуалізації стилю, здатність переключатися в ході діяльності (вносити 
імпровізацію); 

– точність управління руховими діями за основними параметрами: простір, час, 
силове зусилля, що виявляється в загальних координаційних здібностях і проявляється 
в узгодженості роботи рук і ніг, володінні спортивний інвентарем, виконанні вправ в 
певному ритмі й темпі, які диктуються музикою; 

– рухову пам'ять, як здатність до запам’ятовування і відтворення 
складнокоординаційних рухів із сучасних видів фітнес-програм; 

– уміння виконувати вправи і подавати команди використовуючи мовні засоби і 
мімічно-жестикуляторні рухи; 

– уміння здійснювати «дзеркальний» показ вправ; 
– високий ступінь рухової рефлексії, що проявляється у здатності до критичного 

самоаналізу виконаних фізичних вправ, або проведення заняття вцілому, що дозволяє 
виправити помилки й не допускати їх у майбутньому; 

– достатній рівень сформованості основних фізичних якостей і, відповідно, 
працездатності; 

– здатність проявляти високий ступінь вольового зусилля при втомі, яка 
викликана виконанням силових вправ або на прояв витривалості; 

– ідеомоторна підготовленість, яка являє собою уявлюване повторення 
сенсомоторної навички при відсутності будь-яких рухів частинами тіла, що 
виражається в умінні мислено відпрацьовувати окремі рухові дії і зв’язки, тримати у 
пам’яті складні танцювальні композиції та їх «розкладки», продумувати під час 
виконання однієї вправи наступну. 

Здоров’язберігаюча компетенція є однією з найважливіших, вона заснована на 
здібностях мотивувати людей щодо ведення здорового способу життя, формування у 
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них звички й потреби до постійної рухової активності, умінь зберігати і зміцнювати 
здоров’я, здатностей до самостійних занять фізичними вправами, удосконалення й 
корекції фізичного розвитку, психіки, емоцій, гармонізації духовної й фізичної сфери. 
Вона включає:  

– уміння створити сприятливі умови для тренування, засновані на адекватності 
вимог тренера, методик тренування, відсутності стресових ситуацій; 

– уміння оптимізувати організацію навчально-тренувального процесу, відповідно 
до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм;  

– уміння застосовувати адекватні фізичному здоров’ю й розвитку методи 
оздоровлення і тренування (працювати з людьми із різними захворюваннями); 

– уміння скласти і порекомендувати людям повноцінний раціональний руховий 
режим і режим харчування; 

– уміння здійснювати комплексну оцінку умов й засобів тренування, для 
збереження поточного стану здоров’я й покращення його показників. 

Психолого-комунікативна компетенція охоплює комунікативні уміння, як 
здатність будувати ефективні дії у певному колі ситуацій міжособистісної взаємодії і 
уміння адекватно оцінювати власні здібності, можливості, рівень вимогливості, 
особливості психіки. Ця компетенція включає: 

– знання закономірностей різних форм спілкування і правил поведінки в різних 
ситуаціях, уміння вибирати найефективніший варіант поведінки у той чи інший 
момент;  

– педагогічний такт, сутність якого полягає в педагогічно доцільному ставленні та 
впливі тренера на вихованців, в дотриманні почуття міри в спілкуванні з ними, в умінні 
обирати продуктивний стиль спілкування у навчально-тренувальному процесі та у 
повазі до особистості людини; 

– знання загальної спортивної термінології та специфічної, для галузі фітнесу, й 
уміння використовувати її на практиці; 

– уміння керувати власними емоціями, залагоджувати конфлікти, здатність 
вирішувати складні педагогічні ситуації, самовладання; 

– уміння встановлювати і підтримувати доброзичливі стосунки з дітьми, 
дорослими людьми, тренерським колективом; 

– уміння справлятися з проблемою психологічного «вигорання»; 
– професійну ерудованість.  
Організаційно-управлінська компетенція побудована на умінні залучати людей до 

рухової діяльності і співпрацювати з ними, для досягнення поставленої спільної цілі. 
Ця компетенція є важливою для учителя фізичної культури і не менш вагомою для 
діяльності фітнес-тренера, тому що від її сформованості залежить рівень і якість 
практичної роботи. До організаційно-управлінської компетенції ми відносимо наступні 
уміння та здібності:  

– уміння організовувати власну діяльність відповідно до поставленої мети, 
здібність до самоконтролю, уміння дотримуватися наміченого плану;  

– уміння одночасно виконувати різні функції: показ, розказ, контроль за 
діяльністю, регулювання навантаження, тощо; 

– уміння організовувати різноманітні заходи (майстер-класи, корпоративи, свята), 
популяризувати нові формати, рекламувати тренажерне обладнання; 

– уміння створювати робочу атмосферу на занятті, переключати увагу людей з 
одного виду діяльності на інший;  
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– уміти застосовувати адекватні методи заохочення та мотивації до занять, 
стимуляції інтересу та активності людей; 

– уміння раціонально розподіляти час тренування (оптимальний розподіл часу на 
виконання різних видів діяльності (аеробний, силовий компоненти));  

– уміння контролювати темп тренувального процесу і його ефективність, за 
допомогою різних прийомів регулювання навантаження;  

– уміння формулювати систему доцільних і розумних вимог до людей і 
домагатися їхнього виконання, свідомо уявляти кінцевий результат навчання; 

– уміння вести професійну документацію: складати документи планування, звіти. 
Аналітико-діагностична компетенція заснована на уміннях здійснювати 

зворотній зв'язок у своїй діяльності, аналізувати результати тренувального процесу, 
його ефективність, порівнювати отримані результати із поставленою метою. Вона 
пов’язана з такими уміннями та здатностями: 

– уміння проводити попередній скринінг, виявляти поточний стан здоров’я, 
аналізувати історію хвороб, прогнозувати майбутній розвиток фізичних та рухових 
якостей за певний проміжок часу; 

– уміння здійснювати моніторинг показників індивідуального розвитку, за 
допомогою різних методів діагностики, прогнозувати можливі зміни у стані здоров’я, 
проводити відповідні психолого-педагогічні та корегувальні заходи з метою 
забезпечення ефективності тренувальної діяльності; 

– уміння аналізувати й оцінювати результати навчально-тренувального процесу, 
його якість та ефективність, з метою підбору нових ефективних засобів і методів 
фізичного виховання; 

– володіння науковим мисленням, умінням спостерігати й аналізувати, висувати 
гіпотези для вирішення спірних питань, виконувати дослідницьку роботу, аналізувати 
науково-методичну літературу; 

– здатність до самоаналізу і самоконтролю. 
Соціально-особистісна компетенція – пов’язана зі здатністю фітнес-тренера 

адекватно оцінювати навколишню дійсність на основі знань про неї, розуміти основні 
принципи соціальної поведінки, володіти інтелектуальними, моральними, 
перцептивними якостями, уміннями знаходити вихід із складної педагогічної ситуації 
й упевнено будувати свою поведінку відповідно до умов, що склалися. Ця компетенція 
включає наступні уміння та якості: 

– інтелектуальні якості: креативність, здатність виділяти головне від 
другорядного, встановлювати закономірності, порівнювати й узагальнювати, бачити 
ситуацію з різних точок зору; 

– моральні якості: щирість, доброзичливість, чуйність, толерантність, 
відповідальність, врівноваженість, наполегливість, самостійність, цілеспрямованість, 
стриманість, уміння поважати, розуміти, допомагати, підтримувати, домовлятися, 
прощати, бути безкорисливим, тощо; 

– перцептивні якості: спостережливість, вміння відчувати стан іншого та 
адекватно на нього реагувати; 

– адекватна самооцінка, високий рівень соціальної зрілості, мотивації, загальної 
культури; 

– уміти спонукати людей до доброзичливих, дружніх міжособистісних стосунків у 
колективі, об’єднувати людей спільною метою; 

– уміти формувати моральний досвід, звички дотримуватись етичних норм 
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поведінки на занятті, а також норм фізкультурно-спортивної етики. 
Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку. Оволодіння переліченими компетенціями дозволить фітнес-
тренеру вирішувати наступні професійні завдання:  

– планувати ефективні й безпечні тренувальні заняття, на основі ґрунтовних знань 
у галузі оздоровчого фітнесу, теорії й методики фізичного виховання, 
науковоприродничої підготовки, що сприятиме досягненню поставленої мети; 

– сприяти усвідомленому використанню засобів фізичної культури для 
відновлення і зміцнення здоров'я людей, активно залучати різні верстви населення до 
рухової діяльності, мотивувати їх до здорового способу життя;  

– підбирати адекватні поставленим завданням засоби, методи і форми 
фізкультурно-оздоровчої діяльності, забезпечуючи оптимальний рівень рухової 
активності відповідний стану здоров’я, фізичним можливостям і потребам людини. 

Перспективними напрямами дослідження є теоретико-методичні основи 
конструювання моделі професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури 
до діяльності у галузі оздоровчого фітнесу. 
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О.К. Корносенко  
Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленка 
Компетентностный подход как основа концепции профессиональной подготовки 
будущих фитнес-тренеров 

В статье обосновано понятие «профессиональная компетентность фитнес-
тренера». На основе предварительного анализа социального заказа и 
профессиональных функций деятельности фитнес-тренера разработана система 
профессиональных компетенций специалистов по физической культуре, 
компетентных в области оздоровительного фитнеса. Дана характеристика 
профессиональным компетенциям фитнес-тренера: конструктивно-
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проектировочной, методично-технологической, профессионально-двигательной, 
здоровьесохраняющей, психолого-коммуникативной, организационно-управленческой, 
аналитико-диагностической, социально-личностной. Указанные профессиональные 
компетенции моделируют результат, который должен быть достигнут в процессе 
подготовки в высшем педагогическом учебном заведении. 

Ключевые слова: компетентность, компетенции, профессиональная 
подготовка, фитнес-тренеры, оздоровительный фитнес. 
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Competence Approach as a Basis of the Concept of Professional Training of the 
Future Fitness-trainers 

The article substantiates the concept of "professional competence of a fitness 
trainer." Under the concept of "professional competence of a fitness trainer" we understand 
the integral ability of the person which is based on the theoretical, practical and methodical 
preparedness,also we understand the body of knowledge and skills, certain experience of 
practical activity and characterized by such indicators: focus on the future, that is, the 
speed of updating knowledge and skills, in accordance with the requirements of the 
domestic labor market and global) trends of the fitness industry; the ability to use your own 
physical and intellectual resources, to create an individual style of professional activity; 
high level of professionalism, that is manifested in methodical literacy, practical and 
physical readiness for organizing and conducting classes on health and fitness, to satisfy 
needs and opportunities involved; the ability to self-improvement, self-education.  

Based on a previous analysis of the social order and the activities of professional 
fitness trainer developed a system of professional competencies of experts in physical 
training, competent in the field of health and fitness. The characteristic of a professional 
fitness trainer competencies: constructive-designing, methodical and technological, 
professional motor, health preserves, psychological and communicative, organizational, 
managerial, analytical and diagnostic, social and personal.  

Mastering the listed competencies enable a fitness trainer to solve professional tasks: 
to plan effective and safe training sessions, based on a profound knowledge in the field of 
health and fitness, the theory and methodology of physical education, research training; 
promote the conscious use of means of physical training to restore and improve the health 
of people, to motivate them to a healthy lifestyle; choose the tools, methods and forms of 
sports and recreational activities, providing optimal mode of motor activity according to 
health, physical abilities and needs of students. 

Keywords: competence, professional training, fitness-trainers, healthy fitness. 
 
 



ISSN 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». № 2 (17), 2015.0   
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія      ціологія       № 11, 2012 2077-6780     
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія        

 78 

УДК 519.87:378 
М.П. КОСТЮЧЕНКО  (канд. пед. наук, доц.) 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
 
АНАЛІЗ  ПРОЦЕСІВ  НАВЧАННЯ  У  ПЕДАГОГІЧНІЙ  СИСТЕМІ 
 
Стаття присвячена системному аналізу педагогічної системи. Висвітлені 

динамічні ознаки вказаної системи, які реалізуються в процесах навчання. Розглянуті 
вербальні та формалізовані моделі управління (керування) педагогічними системами. 
Показано, що характер управління в педагогічній системі залежить від того, на 
якому етапі розвитку знаходиться система: еволюційному чи дивергентному. 

Ключові слова: педагогічна система, процес навчання, управління, зворотний 
зв'язок, функціонування, розвиток, модель.  

Постановка проблеми. Сучасна дидактика вищої школи, як правило, 
розрізнено розглядає педагогічну систему та педагогічний процес. Зв'язок вбачається, 
зокрема, в тому, що педагогічний процес є “динамічна педагогічна система”, 
спрямована на вирішення розвивальних і освітніх завдань [2]. На погляд автора, це 
некоректна теза, яка елімінує границі дії системного та процесного підходів. 
Проблема полягає в тому, що вказаними науковими підходами не можна 
обмежуватися при дослідженні такої складної системи, як педагогічна, а потрібно 
мати інтенцію на використання апарату системного аналізу, який інтегрує 
загальнонаукові та окремонаукові підходи та методи досліджень, що адекватно 
природі складних об’єктів, станів і процесів.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ознаки педагогічної системи 
досліджуються в аспектах: а) теорії інформації (А. Анісімов, Н. Вінер, В. Глушков, У. 
Ешбі, А. Колмогоров, К. Шеннон та ін.); б) теорії систем і синергетики (П. Анохін, Л. 
Берталанфі, Ст. Бір, М. Месарович, М. Моісеєв, І. Пригожин, Г. Хакен та ін.); в) теорії 
моделювання систем (Б. Арпентьєв, А. Берг, М. Бусленко, М. Рябчиков, В. Скуріхин, 
А. Уємов та ін.). Аналіз педагогічної системи з точки зору системного підходу 
викладений в працях С. І. Архангельського, В. П. Беспалька, М. А. Данілова, В. І. 
Загв’язинського, Ф. Ф. Корольова, В. В. Краєвського, Н. В. Кузьміної, А. Т. Куракіна, 
М.І. Лазарєва, Л. І. Новікова та ін.  

Мета статті. Метою цього дослідження є новий концептуальний підхід до 
дослідження процесів функціонування та розвитку педагогічної системи.  

Виклад основного матеріалу. У педагогічній теорії і практиці відомо багато 
дефініцій поняття “педагогічна система”(ПС), причому його змістовні тлумачення 
часто мають суттєві відмінності. Це поняття звично розглядається в сенсі 
полісистемного утворення (цілісності), що складається з багатьох взаємодіючих і 
взаємодоповнюючих частин, тобто конкретно це об’єднання учасників педагогічного 
процесу, в якому висувається дидактична мета і розв’язуються педагогічні задачі. 
Структура кожної ПС складається із взаємопов’язаної сукупності інваріантних 
елементів: студентів (кого необхідно вчити); мети навчання (для чого, з якою метою 
навчати); змісту навчання (чому навчати); дидактичних процесів; викладачів (чи 
технічних засобів навчання); організаційних форм навчання [2, с. 649–650]. 

                                                
© Костюченко М.П., 2015 
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Очевидно, що ПС відноситься до типу соціальних систем, які входять до класу 
природних систем тому, що активні елементи цієї системи (студенти)  та викладачі є 
складними біологічно-соціальними об’єктами. Дійсно, соціальна система – це 
складно організована та впорядкована цілісність, що включає окремих індивідів та 
соціальні спільноти, які об'єднані різноманітними зв'язками і взаємовідносинами, 
специфічними за своєю природою, а їх діяльність є цілеспрямована. З іншої сторони, 
ПС відноситься до типу організаційних систем (організацій), які, в свою чергу, 
входять до класу змішаних систем. Організація (від грец. ὄργανον – інструмент) – 
цільове об’єднання ресурсів для досягнення певної мети. Під ресурсами, насамперед, 
розуміються люди, як активні ресурси, які об’єднані в соціальні групи (зокрема, в 
навчальні групи) для досягнення певної колективної мети. І, нарешті, підсистеми 
“студент – комп’ютер – Інтернет”, “викладач – комп’ютер – Інтернет” є 
ергатичними, тому також входять в клас змішаних систем. Особливістю 
організаційних й ергатичних систем є те, що вони активні та реалізують себе 
внаслідок управління, планування і функціонування. 

Таким чином, ПС є складною системою, яка одночасно входить, як складова 
частина, до соціальних, організаційних й ергатичних метасистем.  

ПС у вищому навчальному закладі (ВНЗ) складається з таких підсистем (англ. 
subsystem): 

1) активної цілеспрямованої підсистеми (SubS1akt), в яку входять суб’єкти учіння 
(студенти); 

2) активної підсистеми управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів, 
до якої входять суб’єкти викладацької діяльності (SubS2akt), або активна 
підсистема керування з боку навчальної програми персонального комп’ютера 
(ПК) чи ІНС – інтелектуальної навчальної системи (SubS2ІНС); 

3) пасивної (passive) підсистеми (SubS3pas), що складається з матеріальних засобів 
навчальної діяльності (матеріально-технічне, дидактичне, інформаційне 
(підручники)  оснащення); 

4) підсистеми ідеальних (ideal) продуктів діяльності (SubS4id) – дидактичні цілі, 
мотиви, форми, методи та технології навчання, потоки навчальної інформації 
та керуючих діянь (впливів), результати навчання тощо; 

5) зв’язків (connection), відношень і взаємодій між вище вказаними підсистемами 
та їх елементами (CN); 

6) природні фактори (factors) та психолого-педагогічні чинники, які обмежують 
функціонування педагогічної системи (FT).  
Враховуючи уведені позначення зобразимо ПС у вигляді такого кортежу: 
 
 ПС =  SubS1akt, SubS2akt, SubS2ІНС, SubS3pas, SubS4id, CN,  FT  (1) 
 
Викладач або ІНС, яка працює в режимі “вчитель”, відносяться до керуючої 

підсистеми, а група студентів (студент), пасивні підсистеми і підсистеми ідеальних 
продуктів діяльності – до керованих підсистем. Підсистеми, які входять до ПС 
визначають її внутрішнє середовище. Упорядкованість, стійкість та цілісність ПС 
забезпечується не тільки діями активної підсистеми управління (органу управління), 
але й діями активу групи на чолі зі старостою (органу самоуправління). Стратегія 
функціонування та розвитку ПС обумовлюється шляхом управління з боку  
вищестоящих закладів управління освітою (об’єктів метасистеми), яке здійснюється у 
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вигляді указів, положень, правил, типових (нормативних) навчальних планів і 
програм тощо. 

До характерних ознак педагогічних систем відносяться системні інваріанти, 
тобто ознаки складних систем. Наведемо лише найбільш важливі для ПС ознаки: 

 велике число взаємозв’язаних елементів і підсистем; 
 різноманітність фізичної природи підсистем і елементів; 
 багатомірність системи, що обумовлена наявністю великого числа ієрархічно-

структурованих підсистем; 
 виняткова різноманітність зв’язків і відношень між елементами ПС: змістовних 

(речовинних, енергетичних, інформаційних), причинно-наслідкових, 
детермінованих і ситуаційних, циклічних (зв’язки функціонування і розвитку), 
зв’язків управління (прямих, зворотних);  

 структурність  – стійка сукупність взаємодій  між елементами або між їх 
властивостями; 

 ієрархічність – наявність багаторівневої структури, компоненти якої є 
підсистеми та елементи; 

 цілісність – підпорядкованість функціонування (дій) всіх компонентів системи 
(підсистем і елементів) одній меті (призначенню системи); 

 відокремленість від навколишнього середовища та активна з ним взаємодія, 
відкритість системи; 

 динамічність – функціонування системи в часі, а також зміна складу, 
структури, властивостей і функцій системи; 

 наявність певної організації, експлікація цього поняття подвійна: група людей, 
діяльність яких свідомо координується для досягнення поставленої мети і 
сукупність процесів або дій, які ведуть до утворення і вдосконалення 
взаємозв’язків між частинами цілого; 

 наявність розгалуженої мережі інформаційних потоків та велика ступінь 
невизначеності в інформаційних характеристиках стану системи; 

 емерджентність (від англ. emergence – раптове виникнення) – існування 
інтегративних якостей системи, відмінних від властивостей складових 
елементів, що визначає внутрішню цілісність системи; 

 складність функцій системи, спрямованих на досягнення цілей системи; 
 наявність множини критеріїв ефективності функціонування системи як 

наслідок множини показників ефективності; 
 ієрархічність структури управління (керування) системою; 
 взаємодія зі зовнішнім середовищем і функціонування в умовах дії випадкових 

факторів;    
 наявність великої кількості показників, які характеризують різноманітні 

властивості якості системи, переважна більшість яких виражена в слабких 
шкалах (номінальній, порядковій); 

 наявність чималої кількості станів системи та переходів між ними, в тому числі 
нерівноважних. 

 стохастично-детермінована і цілеспрямована поведінка, можливість 
нагромадження досвіду діяльності (“поведінка” – спосіб реалізації функцій). 
Активні елементи ПС – люди. Отримуючи органами відчуття інформацію 

(сигнали) про навколишнє середовище (довкілля) живий організм оцінює своє 
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положення по відношенню до границі гомеостазу (вектор X) і формує свої дії  в 
залежності від характеру цієї інформації (вектор V). Тобто живий організм 
відноситься до класу систем управління рефлексивного типу і формує реальні рухи 
за допомогою зворотного зв’язку РЕАКЦІЯ = f (СИГНАЛ), тобто формально V = f 
(X), намагаючись відійти від своєї гомеостатичної межі, яка пов’язана з ризиком для 
здоров’я та життя. «Людина – це природна, жива, відкрита, цілеспрямована, велика, 
складна, самоорганізована система рефлексивного типу зі змішаним описом змінних, 
що самоуправляється і (або) управляється зовні» [9, с. 44].  

На відміну від простої ергатичної системи “студент – персональний 
комп’ютер”, яка є системою керування, традиційна ПС має іншу (емерджентну, 
інтегративну) властивість. Процес навчання являє собою сукупність двох 
взаємопов’язаних і відносно самостійних процесів – діяльності викладача, тобто 
навчаючого (проектування, планування, організація, викладання, інструктування, 
управління тощо) і діяльності студента – учіння, тобто засвоєння знань і способів дій. 
Механізмом процесу навчання є не передача та засвоєння студентами порцій 
навчальної інформації, відтворення ними інтелектуальних чи психомоторних дій, а 
процес управління діяльністю студентів. Результатом цього процесу є перетворення 
“входів” (цілей навчання) на “виходи” (набуття суб’єктом учіння знань, засвоєння 
способів дій) [8]. 

Нехай об’єкт управління (керування) є студент в процесі учіння. Роль системи, 
яка управляє діями студента є викладач (класичний варіант), або керуюча система – 
навчальна прикладна програма ПК або ІНС. Зв'язок від керуючої системи до об’єкта 
керування реалізується прямим зв’язком, а від   об’єкта керування до керуючої 
системи – зворотним (рис. 1). 

  
 Прямий зв’язок 
  
 
 Зворотний зв’язок 
 
 
 

Рис. 1. Узагальнена структура системи управління (керування) 
індивідуалізованого навчання 

 
Очевидно, процес керування пізнавальними та практичними діями студента 

здійснюється за допомогою прямого зв’язку, при цьому керуюча система є джерелом 
навчальної інформації. Відбувається зміна станів студента у бажаному напрямі 
відповідно до поставлених навчальних, розвивальних і виховних цілей заняття.  
Наявність негативного зворотного зв'язку (НЗЗ) дозволяє порівнювати стани 
студента з бажаними станами, визначається величина актуального розходження між 
вказаними станами і вибирається засіб усунення цього розходження, який потім 
реалізується  керуючою системою. 

Зазначимо, наведена модель індивідуалізованого навчання не враховує 
конструктивну, творчу активність студента, який здатний не тільки репродуктивно 
засвоювати навчальний матеріал, але й рухатися за своєю  “освітньою траєкторією”. 

Керуюча система 
(викладач або 

навчальна програма 
ПК або ІНС) 

Об’єкт 
управління або 

об’єкт керування 
(студент) 
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Це говорить про те, що в моделі навчання необхідно враховувати позитивний 
зворотній зв'язок (ПЗЗ).  

Досвідчені викладачі враховують обидва вказані зворотні зв’язки. Вони 
проектуються і в сучасних експертно-навчальних системах (ЕНС), які відноситься до 
програмних автоматизованих систем індивідуалізованого навчання (за змістом, 
послідовністю вивчення навчального матеріалу, за темпом і когнітивним стилем) 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 індивідуалізованої роботи та пасивну й 
активну допомогу, адаптується до здібностей і когнітивно-розумової сфери студента, 
керує інтерактивним процесом засвоєння знань і вмінь [8]. При цьому діалог повинен 
задовольняти ряду вимог, а саме педагогічності, симетричності та завершеності. 

Розглянуті вище дуальні динамічні системи (“викладач – студент”, “студент – 
персональний комп’ютер”) за умови репродуктивного навчання в першому 
наближенні відносяться до класу систем управління рефлексивного типу. Проте це не 
означає, що, власне, формалізований механізм управління  є простим. Пояснимо 
сказане. 

Насамперед зазначимо, що дослідники розглядають цілий спектр 
характеристик (аспектів) навчання [5], а саме навчання, як процес: цілеспрямований, 
інформаційно-когнітивний, діяльнісний, комунікаційний, трансляційний, 
самокеруючий, ситуаційний, адаптивний, індивідуального розвитку, 
алгоритмізований, самоорганізуючий, саморозвиваючий, організаційний, 
мотивований і т. д. Проте домінуюче визначення таке: процес навчання – це 
керований процес  (С.І. Архангельський, Н.Ф. Тализіна, Є.І. Машбиць, В.П. 
Беспалько, Т.О. Дмитренко та інші). 

Наведене різноманіття дефініцій говорить про складність феномену навчання в 
соціумі. Як показав І.П.Підласий [11], у процесі навчання діють більше ніж 300 
різних чинників (стабільних і змінних), врахувати які загалом практично не можливо.  

Не ставимо за завдання аналізувати перераховані аспекти процесу навчання, а 
лише звернемо увагу на таке. Як нами показано [4], навчання в системах природи, 
техніки та суспільства раціонально розглядати на трьох якісних рівнях в залежності 
від ступеню організованості системи: 

1. Каузальне або причинно-наслідкове навчання, яке має умовно- рефлекторну 
природу ("ситуація – дія") та реалізується в складних біологічних об’єктах 
природи. 

2. Доцільне або розв’язуюче навчання, яке базується на жорстких програмах 
поведінки, які задані зовні. Це програмоване навчання, засноване на теорії 
біхевіоризму. Доцільне навчання реалізується в самонавчальних системах 
автоматичного керування, роботах ІІІ-го покоління, сучасних системах 
штучного інтелекту тощо, які здатні сприймати, зберігати, опрацьовувати 
інформацію, що до них надходить, генерувати власну програму, яка адаптована 
до змін оточуючого середовища, генерувати нові знання, виконувати деякі 
процедури та розв’язувати визначені проектувальником задачі, самостійно 
приймати рішення за поставленою  ним метою.  

3. Цілеспрямоване навчання відноситься до соціальних систем, в яких 
цілепокладання є першою функцією керування. У свою чергу, 
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цілеспрямованість – це основа функціонування і розвитку ПС, яка відноситься 
до класу соціальних і організаційних систем. 
Для формалізації тези про те, що навчання є керований процес,  скористаємося 

сучасною теорією управління динамічними системами, створеною видатними 
математиками Л.С. Понтрягіним, М.М. Моісеєвим, В.С. Міхайловим та ін. Суть цієї 
теорії полягає в побудові математичної моделі на основі системного аналізу  об’єкта 
управління і синтезу алгоритму управління (для технічних систем – алгоритму 
керування) з метою отримання бажаних характеристик протікання процесу або 
реалізації цілей управління (керування). 

Нехай    x – n-мірний фазовий вектор деяких характеристик ПС, значення яких 
моделюються; f – деяка функція; t – час;  – k-мірний  (k ≤ n) вектор збурень 
(зовнішніх впливів), який може бути: 

1) стохастичним (випадковим, імовірнісним) і задається випадковою вектор-
функцією  (t) або щільністю розподілу ймовірностей випадкової величини; 

2)  нечітким (англ. fuzzy) і задається характеристичною  функцією підмножини М 
універсальної множини R (М  R), яка називається функцією належності  
μм(х)  Л. Заде, де  M =  x, μм (х) | x  R ; 

3) нестохастично невизначеним в сенсі неповноти наших знань про досліджуване 
явище. 
Виходячи з праці [10], можна записати математичну модель дуальної ПС  у  

вигляді звичайного диференціального рівняння: 


x  = f [x, u (t),  (t), t], (2) 

де: 


x – перша похідна від фазового вектору x; u (t) – вектор-функція розмірності  m  
n, який має назву управління (керування), або керуючий вектор, або “вільна” 
вектор-функція (знаходиться в розпорядженні викладача). 

Розглянемо випадок навчання в дуальній ПС, яка відносяться до класу систем 
рефлексивного типу. Викладач, який приймає рішення (або навчальна програма ПК 
чи ІНС) вибирає управління (керування)  u (t), яке може бути функцією часу (u = u (t) 
), а також виконувати роль фазового вектору (u = u (х)), збурення (u = u ()), або мати 
більш загальний вигляд (u = u (t, х,  ) ). Остання рівність означає, що викладач 
(програма комп’ютера) знає (активує) алгоритм управління (керування), при відомих 
параметрах об’єкта управління (об’єкта керування) та параметрів зовнішнього 
середовища.  

Очевидно, на величини x, u (t),  (t) накладені обмеження: 
 
 x  Gx ,  t ;   u (t)    Gu ,  t, х,  ;     (t)  G ,  t (3) 
  
Якщо не має мети управління, то говорити про управління немає сенсу. Будемо 

розрізняти терміни “мета управління” і “мета заняття”.  
Мета управління процесом навчання – це суб’єктивне уявлення викладача про 

шляхи  і  способи досягнення мети заняття та про ті мотиви, якими належить 
керуватися при виборі вільної функції  u (t, х,  ). Спосіб досягнення мети – це 
стратегія. Отже, формалізованим описом способів досягнення мети заняття, тобто 
описом стратегій, є вільна функція, а саме закон управління  u (t, х, ). Безсумнівно, 
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що “одна із основних задач теорії управління – пошук закону управління по заданій 
меті” [10, с. 72]. 

Управління (керування) учінням в ПС класифікується за функціями: 1) 
прогнозування, проектування і планування змісту та технології навчання, 2) 
організація, 3) мотивація, 4) цілепокладання, 5) власне керування процесом учіння 
або самокерування, 6) контроль  і  7) аналіз результатів навчання.  

Головними складовими наведених функцій є операції (цілеспрямовані дії) – це 
цілепокладання та відшукання стратегій (проблеми, пов’язані з процесом постановки 
мети заняття нами висвітлені в статті [6]). Суб’єкт, який формулює мету операції 
повинен врахувати наявність ресурсів (часових, інформаційних, інтелектуальних, 
інструментальних тощо), які є підґрунтям реалізації стратегій, які в свою чергу є 
можливими способами використання ресурсів. Формалізація вказаних операцій (опис 
на мові математики) є майже завжди складна проблема тому, що передбачає побудову 
моделі операції  – сукупність всіх умов  і  обмежень. До обмежень відносяться як 
фізичні (наприклад, закони збереження), так і критеріальні.  

Наявність простору стратегій задається кінцевою множиною X альтернатив xi 
(i = N,1 ), тобто методів, способів, варіантів або / і засобів досягнення мети [6]. 
Вимогою для оцінки альтернатив, мірою оцінки є критерій. 

Критерій або цільова функція (від лат. сritērium)  – це мірило, ознака, вимога, 
правило чи процедура, які необхідні і достатні для того, щоб на їх основі 
здійснювати оцінювання, визначення або класифікацію будь-чого.  

Нехай  x – деяка альтернатива з множини X. Вважаємо, що для всіх x  X 
можна задати цільову функцію q (x), яка має таку властивість: якщо альтернатива  x2  
переважає альтернативу x1 , тобто x2 > x1 , то q (x2) > q (x1), і навпаки. Якщо вибір 
будь-якої альтернативи зумовлює однозначно відомі наслідки (вибір відбувається в 
умовах визначеності) і заданий критерій  q (x)  чисельно виражає оцінку цих 
наслідків, то найкраща альтернатива x* – така, за якої критерій q(x) набуває свого 
найбільшого значення: 
 x*  = arg max q (x),   x  X . (4) 

 
Очевидно, що задача відшукання x* проста за постановкою, проте складна для 

розв’язання, оскільки можливість і метод її розв’язання залежать від характеру 
множини X (скінченна, зліченна чи континуальна), характеру критерію (q (x) – 
функція чи функціонал і яка чи який саме) [13].Окрім цього, оцінювання за одним 
критерієм може дати далеко не достовірні результати. Наприклад, оцінювання 
особистих знань студента з певної теми навчальної дисципліни без оцінювання вмінь 
і навичок. Це означає необхідність застосування трьох критеріїв. Отже, для 
оцінювання альтернатив в умовах визначеності природно використовувати декілька 
критеріїв qi (x), i = m,1 . 

Повертаючись до проблеми управління процесом навчання, зазначимо, що 
вона багатокритеріальна і містить в собі різноманітні невизначеності: невизначеність 
дидактичних цілей (навчальних, розвивальних, виховних), невизначеність стратегій 
(способів досягнення вказаних цілей заняття), невизначеності навколишнього 
середовища чи оточення (обставин процесу навчання), невизначеності навчально-
пізнавальних дій студента і невизначеності,  пов’язані з наслідками збурюючих 
впливів  на динамічну ПС.  Тому спосіб досягнення мети заняття формалізується 
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функцією u = u (х, , t) – закон управління (керування). Мета управління 
формується в термінах максимізації деякого функціоналу J (u), а саме: 

 J (u) =   dtt,u,xF
T

0
  max ,  (5) 

де Т – часова тривалість заняття. 
Розглянемо випадок продуктивного (евристичного, творчого) навчання. У 

цьому випадку дуальна ПС відносяться до класу систем нерефлексивного типу. У 
даному випадку студент із об’єкта управління перетворюється в суб’єкт учіння. У 
цьому випадку  зворотні зв’язки не можуть бути реалізовані за допомогою 
найпростіших функцій поведінки рефлексивного типу:  “стимул  реакція”. 
Діяльність суб’єктів навчального процесу пов’язана з тим, що вони мають здатності 
аналізувати процес навчання, передбачати результати своїх дій, будувати гіпотези про 
поведінку інших студентів і викладача, передбачати їх дії тощо. Вказане відноситься  
і до систем типу “викладач – група студентів”. 

Розглянемо традиційну ПС, яка має в своєму складі групу студентів, що 
навчаються. На відміну від дуальних систем “викладач – студент” і “комп’ютер  – 
студент”, система типу “викладач – група студентів” кардинально відрізняється 
інтегративною якістю. Задача ускладняється тоді, коли замість системи управління з 
одним об’єктом розглядається кібернетична система – група суб’єктів, кожний із 
яких має свої власні цілі та можливість впливати на поведінку системи в своїх 
власних інтересах. На відміну від систем рефлексивного типу, сучасні системи 
штучного інтелекту, роботи третього покоління, ергатичні системи  (“людина – 
машина”), соціально-технічні системи, соціальні системи, кібернетичні системи, 
економічні системи тощо – складні системи нерефлексивного типу. Для таких 
систем зв’язок “сигнал  реакція” вже не має характеру рефлексу. Це означає, що в 
залежності V = f (X) функція f стає складним оператором F, який породжує 
многозначність можливих дій, пов’язаних з множиною цілей поведінки, які дуже 
складно формалізувати. 

Як відзначає М.М. Моїсеєв, головне те, що “…кібернетична система 
відрізняється насамперед існуванням багатьох суб’єктів, кожний з яких має 
можливість впливати на систему в цілому, змінювати характер її руху в своїх власних 
інтересах” [10, с. 148]. Головна особливість системи нерефлексивного типу в тому, 
що в ній існують вільні функції, якими може розпорядитися в своїх інтересах суб’єкт 
учіння, який асоційований з ПС. Очевидно, що традиційна багатоелементна ПС є 
динамічною кібернетичною системою нерефлексивного типу, проте вона 
залишається керованою по суті.  

Як правило, надзвичайно важко формалізувати процес навчання в 
кібернетичній ПС. Для цього необхідно попередньо розкрити діючі невизначеності за 
допомогою експертних оцінок, а далі описати процес навчання методом 
параметризації в формі функцій поведінки. Математична модель кібернетичної 
ПС, яка відноситься до числа стохастичних,  можна подати у вигляді:  

 


x  = f [x, u (t), w1 (t), w2 (t),…, wk (t),  (t),  (t),  t], (6) 
  
де: u (t) – керуюча функція, яка звично знаходиться в розпорядженні викладача; wj (t), 
j = k,1  – керуючі функції, які знаходяться в розпорядженні студентів (k – число 
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студентів в навчальній групі);  (t) – випадкова вектор-функція зовнішніх збурень і 
завад;  (t) – випадкова вектор-функція внутрішніх збурень і завад. 

Зазначимо, що обставини функціонування і розвитку ПС, тобто процесу 
навчання, задаються випадковими векторами  (t) і  (t) з відомим законом розподілу, 
а саме нормальним (законом Гауса).  

Кожний суб’єкт ПС має свою мету щодо засвоєння змісту навчального 
матеріалу теми програми. Як правило, вказану мету не знає викладач. Цю мету можна 
сформулювати в термінах максимізації деякого функціоналу: 

 J (wj) =   dtt,w,xF
T

0
j   max . (7) 

Таким чином, ми маємо скінченну множину цільових функцій J (wj), j = k,1 , які 
гомоморфно відображають діяльність кожного студента 

 
  J (w1), J (w2), …, J (wk)   (8) 
 

і цільову функцію викладача, який здійснює управління u (t) навчально-пізнавальною 
та навчально-практичною діяльністю студентів  

 J (u) =   dtt,u,xF
T

0
  max . (9) 

Таким чином, викладач на занятті при реалізації власної стратегії навчання, яка 
конкретизується певними методиками і технологіями навчання, повинен враховувати 
не тільки зовнішню і внутрішню обстановки, які формалізуються випадковими 
вектор-функціями  (  (t) ,   (t) , але й суб’єктивні цілі та інтелектуальні 
можливості студентів, щодо засвоєння навчального  матеріалу, а також (якщо це 
актуально) стани кожного студента, як активного елемента ПС.   

Відповідно до державного стандарту ДСТУ ISO 9000-2001 [1], вважаємо, що 

ефективність навчання  – це співвідношення між досягнутим результатом 퓐 і 

використаними навчальними ресурсами 퓑 = {bi}, i  r,1  (інформаційними, 

інтелектуальними, часовими тощо), тобто  = f (퓐, 퓑), причому кореляційна  

залежність  від 퓐 є позитивною, а  від 퓑 – негативною [3]. В свою чергу, 

результативність навчання 퓐 визначається багатьма чинниками, серед яких істотну 

роль відіграє характер управління (керування) навчально-пізнавальною, навчально-
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практичною, навчально-проектувальною, експериментальною та творчою діяльністю 
студентів. 

Як ми вже зазначали, суб’єкти учіння  є об’єктом управління (керування). 
Правильно говорити, що об’єктом управління (керування) не є сам студент, а є його  
навчальна діяльність. Проте кожний студент одночасно є суб’єктом самокерування, 
активним елементом ПС, поведінка якого має в залежності від навчально-педагогічної 
ситуації детермінований (причинно-обумовлений) або стохастичний (випадковий) 
характер. Поточний стан ПС характеризується неповною апріорною інформацією про 
суб’єкти учіння і діючого на них середовища, як внутрішнього так і зовнішнього 
(метасистеми). Ця інформація змінюється в міру того, як накопичується інформація 
про природу процесу навчання і про поведінку суб’єктів учіння, а також при 
удосконаленні алгоритму функціонування у процесі самонавчання студентів. Ось 
чому цілеспрямоване навчання – це  процес управління (керування) з адаптацією. 

Обґрунтуємо висловлену вище тезу. Стани розвитку ПС не відповідають 
відомому принципу метафізичної логіки (“або – або”) тому, що за принципом 
діалектичної логіки (“і – і”) вони поєднують протилежні, займаючи певний 
проміжний стан, який визначається навчально-педагогічною ситуацією. Цей стан, як 
правило, знаходиться між жорстко детермінованими процесами (визначеними, 
причинно-обумовленими, негентропійними) і стохастичними процесами 
(випадковими, непередбаченими, дезорганізаційними, ентропійними) [3]. 
Превалювання гнучких зв’язків і відношень над жорсткими обумовлює можливість 
адаптивного управління і самоуправління, а також узгоджування дій активних 
елементів на рівні співробітництва (кооперації). Суттєвою особливістю ПС є 
залежність її загального функціонування від поведінки активних підсистем. Завдяки 
наявності активних елементів (студент, викладач, програма комп’ютера), ця 
залежність нелінійна, стохастично-детермінована і варіюється в залежності від 
навчально-педагогічної ситуації від жорсткої (функціональної) до “м’якої” 
(кореляційної). Відносно широкий діапазон можливих реакцій керованої підсистеми 
на діяння керуючої можна пояснити значною складністю і мінливістю соціально-
психологічних процесів, які опосередковують діяльність студента і викладача. 

В теорії менеджменту стверджується, що контроль є необхідною складовою 
управління, одна із його функцій, що забезпечує досягнення мети або кінцевих 
результатів діяльності організації  [12]. Це уявлення не суперечать визначенню, за 
яким „управління – скоординована діяльність, яка полягає в спрямовуванні та 
контролюванні організації” [1, c. 7]. Ось чому, керований процес засвоєння знань і 
вмінь повинен бути контрольованим тому, що лише в цьому випадку зростає 
ймовірність одержати від кожного студента бажаний освітній продукт за обмежених 
часових  та інших навчальних ресурсів.  

Гнучкість управління в навчанні спричиняє до того, що функції викладача 
можуть варіюватися від інформаційно-контролюючої до консультативно-
координуючої. При цьому безпосереднє управління в навчанні можна звести або до 
мінімуму (індивідуалізація навчання) або до нуля (самоосвіта). Інформаційна 
функція викладача, яка була притаманна традиційному навчанню, в основному, 
перекладається на зміст традиційного або електронного підручника. Функції 
викладача (крім пояснення складного навчального матеріалу) зміщуються у сфери 
прогнозування, моделювання, проектування і планування цілей і змісту навчання, 
написання електронних конспектів лекцій і навчальних підручників, підготовки 
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дидактичної та матеріальної бази занять, організації навчального процесу, 
координації роботи групи студентів, індивідуального консультування та допомоги 
тощо. 

Вище сказане вельми актуально в умовах модульно-кредитного навчання, в 
якому акцент ставиться не на викладання, а на самостійній індивідуалізованій праці 
студента зі змістовим модулем на певній ступені активності: 1) репродукційна, 2) 
інтерпретуюча і 3) творча [5]. Такий підхід базується на ідеях Дж. Дьюї, засновника 
інструментальної педагогіки, в основі якої учень є не тільки об’єкт, а й суб’єкт 
процесу навчання. Причому, на відміну від ідей класичної педагогіки (І. Гербарт), за 
якими весь тягар навчання лежав на активності вчителя і пам’яті учня, Дж. Дьюї 
центр ваги переніс на самостійну роботу учня. Його ідея “вчити через діяння”, лежить 
в основі сучасних технологій навчання. Індивідуальне засвоєння різних видів 
діяльності або оволодіння соціальним досвідом – ядро концепції дидактичного 
прагматизму (Дж. Дьюї, Г. Кершенштайнер та інші). До цього потрібно добавити 
також гасло маніпулятивної педагогіки (М. Монтесорі): “Допоможи мені це зробити 
самому”. 

Як показано нами в працях [5; 7], в зоні процесу навчання або керованого 
учіння діє адаптаційний механізм самоорганізації ПС, а динамічна стійкість 
процесу навчання забезпечується домінуванням “жорсткого” (зовнішнього) 
управління (керування) учінням над самокеруванням, що досягається переважанням 
НЗЗ над ПЗЗ. Вказаному механізму самоорганізації відповідає еволюційний етап 
розвитку ПС, де рівні фахових знань студентів Lj , j = k,1  за 100-значною шкалою Lj 
 70%. Реалізуючи управління (керування) діяльністю студентів за відхиленням 
(тобто принцип НЗЗ), можна забезпечити стійкість і стабільність процесу навчання у 
відповідному режимі, а також зменшити або усунути відхилення параметрів цього 
процесу від небажаних значень незалежно від того, яким збуренням воно викликано. 
Для реалізації НЗЗ кожний із двох змістових модулів забезпечується тестовим 
контролем знань і вмінь студентів. До засобів контролю відносяться також усне 
опитування на початку лекції.  

Очевидно, що при переході в зону процесу самонавчання (70%  Lj  100% ), 
відбувається інверсія – вступає в силу біфуркаційний механізм самоорганізації ПС, 
який забезпечує умови для психічної саморегуляції особистості та ефективного 
самокерування. Інтегральний позитивний синергетичний ефект, що є результатом 
пізнавальної активності студентів, їх кооперативної та когерентної поведінки, творчої 
співпраці та здорової конкуренції, спричиняє зростання ступеню нерівноважності ПС. 
Динамічна стійкість процесу навчання тут забезпечується психічним 
саморегулюванням, самоуправлінням та адекватним ситуаційним управлінням 
(керуванням) діями студентів. Це управління (керування) переважно є “м’яким” і 
досягається домінуванням ПЗЗ над НЗЗ. Біфуркаційному механізму самоорганізації 
відповідає дивергентний етап розвитку ПС, на якому інформаційно-контролююча 
функція викладача трансформується в консультативно-координуючу, тобто 
управління процесом учіння замінюється самоуправлінням, яке реалізується в формі 
самонавчання. При цьому навчання індивідуалізується за змістом, темпом і 
когнітивним стилем, тобто реалізується головна перевага технології модульно-
кредитного навчання – орієнтація на діяльність студентів, на їх самонавчання, на 
виконання вправ і самоконтроль, що досягається гнучкістю і мобільністю 
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інформаційного (інформаційно-комунікаційні технології) і навчально-методичного 
інструментарію.  

І, нарешті, розглянемо вибір моделі ПС в двох випадках: 1) при мінімальних 
збурених діях зовнішнього та внутрішнього середовищ, якими можна нехтувати і 2) 
при значних збурених діях, якими нехтувати не можна. У першому випадку при 
проектуванні технологій навчання за основу треба брати кібернетичну модель ПС, 
яка враховує механізм процесу навчання, що переводить „вхід” у “вихід”, тобто 
цілеспрямовано змінює когнітивний стан студента із початкового (вихідна навчальна 
ситуація) у кінцевий стан, якому відповідає зона цільової ситуації. Другий випадок 
характеризується наявністю невизначених умов і змінних збурених впливів, що 
зумовлює розглядати синергетичну модель ПС, яка пояснює процеси адаптації 
активних елементів (студентів, викладача), їх самоорганізацію та кооперативну 
поведінку в процесі навчання. При цьому цілеспрямоване навчання розглядається як 
процес “ручного” управління (програмного керування) з адаптацією. 

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напряму. Запропонований новий концептуальний підхід до дослідження 
процесів функціонування та розвитку педагогічної системи. Показано, що педагогічні 
системи та їх стани класифікуються: 
 за складом активних елементів – на одинарні, дуальні та багатоелементні; 
 за етапами процесу розвитку (співвідношенням НЗЗ і ПЗЗ) – на еволюційні та 

дивергентні; 
 за поведінкою – на детерміновані, детерміновано-стохастичні, стохастичні та  

катастрофічні; 
 за механізмом самоорганізації – на адаптаційні та біфуркаційні; 
 за характером залежності функції управління (керування)  u (t) від інформації – 

на рефлексивні та нерефлексивні.  
Процес навчання – це цілеспрямований процес функціонування та розвитку 

ПС. В залежності від характеру управління (керування), а саме „жорсткого” чи  
„м’якого”, навчання поділяється на детерміноване, адаптивне і стохастичне. 
Математична модель кібернетичної ПС відрізняється від моделі дуальної ПС 
наявністю керуючих функцій wj (t), j = k,1 , які знаходяться в розпорядженні студентів 
і випадкової вектор-функції внутрішніх збурень і завад  (t). Надалі розгляду 
підлягають процеси катастрофічного типу, які можливі у ПС за визначених умов 
під дією флуктуацій та зовнішніх збурюючих  впливів певної інтенсивності. 
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Анализ процессов обучения в педагогической системе  

Статья посвящена системному анализу педагогической системы. Освещены 
динамические признаки указанной системы, которые реализуются в процессах 
обучения. Рассмотрены вербальные и формализованные модели управления 
педагогическими системами. Показано, что характер управления в педагогической 
системе зависит от того, на каком этапе развития находится система: 
эволюционном или дивергентном. 

Ключевые слова: педагогическая система, процесс обучения, управление, 
обратная связь, функционирование, развитие, модель. 

 
M. Kostyuchenko 
Donetsk National Technical University 
Analysis of Learning Processes in the Educational System 

The article is devoted to system analysis of pedagogical systems. It highlights the 
dynamic characteristics of the system being implemented in the learning process. We 
consider verbal and formalized governance of model teaching systems.  

It is shown that the nature of governance in the educational system depends on what 
stage of development the system is on: evolution or divergence. 

A new conceptual approach to the study of functioning and development of the 
educational system is described. It is shown that educational systems have their classified 
status: 

 composition of active elements –  on a single, dual and multi-element; 
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 stage of development (the ratio of positive and negative feedback) –  on the evolution 
and divergence; 

 behaviour –  deterministic, deterministic and stochastic, stochastic and catastrophic; 
 mechanism of self-organization –  adaptation and bifurcation; 
 depending on the nature of the control function u (t) of the information –  reflexive 

and non-reflexive. 
It is shown that the learning process is a purposeful process of functioning and 

development of the educational system. Depending on the nature of governance, namely, 
"hard" or "soft" training is divided into deterministic, stochastic and adaptive. 

Mathematical model of cyber educational system differs from the existence of the 
dual system control functions wj (t), j = k,1 , which are available to students and the random 
vector function of internal interference  (t).  

In the future subject to consideration of the type of catastrophic processes is possible 
in educational system under certain conditions, under the influence of fluctuations and 
external perturbations of a certain intensity. 

Keywords: pedagogical system, learning process, control, feedback, operation, 
development model. 
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ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 

м. Старобільськ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ  
ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА 

 
У статті схарактеризовано національно-мовну особистість сучасного 

вчителя-словесника як організатора педагогічного (лінгводидактичного) дискурсу, 
зокрема з’ясовано значення поняття «національно-мовна особистість учителя-
словесника», виділено супровідні й невід’ємні складники особистості, що 
характеризують її мовні, мовленнєві, комунікативні, риторичні, дискурсні аспекти й 
формують національно-мовну особистість учителя-словесника; визначено основні 
напрями формування національно-мовної особистості вчителя української мови і 
літератури з урахуванням її мотиваційного, когнітивного й функційного параметрів. 

Ключові слова: національно-мовна особистість, учитель-словесник, 
педагогічний дискурс, мотиваційний, когнітивний і функційний параметри мовної 
особистості.  

Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими та практичними 
завданнями. У сучасній Україні актуальною є проблема формування національно-
мовної особистості, для якої національні мовні цінності є тими прецедентними 
феноменами, що глибоко усвідомлені, є не тільки комунікативно, а й морально 
значущими. З-поміж суб’єктивних і об’єктивних інформаційних чинників впливу на 
людину, способів і засобів формування національно-мовної особистості особлива роль 
                                                
© Нікітіна А.В., 2015 
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традиційно належить школі та насамперед учителю-словеснику, який організовує 
мовленнєве спілкування в педагогічному (під час навчання мови – у 
лінгводидактичному) дискурсі. Дослідження національно-мовної особистості 
вчителя-словесника розглядаємо в контексті актуальних проблем сучасного 
лінгводидактичного дискурсу, а також відповідно до особистісного підходу, що 
вимагає гармонійного взаємозв’язку особистості учня й учителя-словесника під час 
навчання мови.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Лінгводидактика приділяє увагу 
проблемам вивчення особистості в різних її аспектах. Так, питання вивчення 
особистості в комунікативних ситуаціях відображено в наукових студіях таких 
учених, як Б. Ананьєв, О. Бодальов, Ф. Гоноболін, А. Зеленько, Д. Зіглер, В. Кашкін, 
О.М. Леонтьєв, А. Маслоу, С. Рубінштейн, В. Сластьонін, та ін. Виокремлення в 
структурі особистості поняття «мовна особистість», започатковане такими 
дослідниками, Ф. Бацевич, Ю. Караулов, Л. Паламар, С. Плотникова, Л. Струганець, 
І. Сусов, С. Сухих та ін. уможливило подальше вивчення мовленнєвої, 
комунікативної, риторичної, дискурсної особистостей. Так, моделі процесу 
комунікації в педагогічному дискурсі (зокрема особистісний чинник) стали 
предметом досліджень Н. Волкової, А. Габідулліної, Н. Іпполітової, І. Колесникової, 
З. Смєлкової та ін., моделі комунікативної особистості розробляли В. Кашкін, 
Г. Почепцов та ін., мовну особистість словесника досліджували Л. Мацько, 
М. Пентилюк, О. Семеног, Т. Симоненко та ін., класифікації мовних особистостей 
представлені в роботах Т. Дрідзе, В. Конецької, Я. Луп’яна, С. Смирнова, стилі 
спілкування комунікативної особистості класифікував психолог В. Латинов, 
когнітивний аспект мовної особистості висвітлили І. Зимня, В. Карасик, 
О. Кубрякова, О. Селіванова, Й. Стернін та ін.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз 
досліджень з порушеної проблеми дозволив виділити тему цієї розвідки й 
сформулювати її мету, оскільки серед зазначених проблем залишилося без належної 
уваги вивчення характеристик і своєрідних ознак національно-мовної особистості 
вчителя-словесника.  

Мета статті – схарактеризувати національно-мовну особистість учителя-
словесника як організатора лінгводидактичного дискурсу. Для реалізації мети 
визначені такі завдання: з’ясувати значення поняття «національно-мовна 
особистість»; виділити супровідні й невід’ємні складники особистості, що 
характеризують її мовні, мовленнєві, комунікативні, риторичні, дискурсні аспекти й 
формують національно-мовну особистість учителя-словесника; визначити основні 
напрями формування національно-мовної особистості учителя-словесника з 
урахуванням її мотиваційного, когнітивного й функційного параметрів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Наукові дослідження в галузі 
педагогіки, психології, комунікативної й когнітивної лінгвістики, риторики, методики 
мовленнєвого розвитку та ін. переконують у тому, що в людині стільки мовних 
особистостей, скільки мов вона знає, тобто в структурі особистості формуються 
складники, що відображають опанування нею тієї чи тієї мови, розуміло, рівень знань 
яких буде різним, оскільки в межах створеного особистістю мовного простору вона 
виявляє різний рівень володіння лексикою й граматикою (різним ступенем 
структурно-мовної складності), сформованості мовної картини світу тією чи тією 
мовою (глибиною й точністю відображення дійсності), мотиваційно-цільовими 
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настановами (певною цілеспрямованістю) [5]. Існує первинна і вторинна мовна 
особистість – носій рідної й нерідних мов. Тому обґрунтовано виділяють поняття 
«національно-мовна особистість», що акцентує увагу на володінні носієм мови 
національно маркованими мовними одиницями, прецедентними феноменами як 
презентантами особистості в різних ситуаціях спілкування. З національно-мовною 
особистістю пов’язують таку ознаку, як «мовна стійкість» (традиційність, 
усталеність), збереження мовних традицій і унеможливлення відхилень від них, 
обмеження хитань і варіантів у використанні мовних одиниць [4]. Мовну стійкість 
досліджують з позицій соціолінгвістики, міжкультурної комунікації (С. Єрмоленко, 
Т. Радзієвська, О. Ткаченко та ін.), лінгводидактична ж суть цього явища ще потребує 
вивчення й подальших методичних розробок. Джерелами, що живлять мовну 
стійкість особистості, називають національну традицію, національну свідомість та 
солідарність, національну культуру, національний мир і співробітництво з іншими 
народами [4, с. 22]. Мовна стійкість, на думку С. Єрмоленко, пов’язана з 
українознавчим світоглядом особистості [2, с. 424]. Саме українознавчий світогляд 
має бути в основі формування національно-мовної особистості учителя-словесника. У 
структурі особистості словесника професійно значущими є ті складники, що 
відповідають за комунікативну поведінку в педагогічному дискурсі. Дослідження 
вчених (Н. Голуб, В. Кашкін, І. Колесникова, О. Мурашов, С. Плотникова) доводять, 
що особистість (зокрема й особистість учителя-словесника) містить супровідні й 
невід’ємні складники – презентанти її мовного (мовна особистість), мовленнєвого 
(мовленнєва особистість), комунікативного (комунікативна особистість), риторичного 
(риторична особистість), дискурсного (дискурсна особистість) аспектів, які й 
формують національно-мовну особистість загалом як цілісну структуру. Нам імпонує 
думка про те, що з погляду свідомості людини поняття мовної особистості є найбільш 
фундаментальним і глибинним [5], оскільки саме воно є основою для визначення 
мовленнєвої, комунікативної, риторичної й дискурсної особистості.  

Аналіз різних складників особистості доводить, що мовна особистість 
спрямована на знання мови; мовленнєва особистість відповідає за створення, 
сприймання й відтворення мовлення; комунікативна особистість підпорядковує свою 
поведінку умовам спілкування й поведінці інших, регулює зв’язки з іншими 
особистостями; риторична особистість володіє засобами активізації, аргументації, 
переконливості та впливовості на аудиторію; дискурсна особистість використовує 
різноманітні семіотичні засоби, відповідальна за вираження смислів у повідомленнях 
за допомогою вербальних і невербальних засобів. Аналіз науково-методичної 
літератури, результатів соціолінгвістичних спостережень з порушеної проблеми 
сприяли визначенню основних напрямів формування національно-мовної особистості 
вчителя-словесника, до яких відносимо:  

- посилення мотивації особистісного національно-мовного самовдосконалення, 
оскільки тільки вчитель-словесник із сформованою національно-мовною особистістю 
може сформувати національно-мовну особистість учня;  

- занурення в дискурс української культури, не обмежений етнографічними 
чинниками, усвідомлення ролі української мови як культурного надбання нації й 
засобу формування національно-мовної картини світу;  

- удосконалення умінь і навичок лінгвідидактичного аналізу текстів – 
прецедентних феноменів (назв, імен, подій, текстів), у яких представлені національні 
ціннісні смисли.  
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Реалізувати діяльність за цими напрямами допоможе розуміння своєрідної ролі 
вчителя-словесника як комунікативного лідера, його призначення в моделі 
комунікації, ознак (параметрів) особистості словесника – його мовної, мовленнєвої, 
комунікативної, риторичної, дискурсної особистості як представника елітарного типу 
культури.  

Сучасні лінгводидакти відзначають, що діяльність учителя й учнів у методиці 
«розглядається як взаємодія, співпраця із збереженням провідної ролі вчителя в 
навчально-виховному процесі. Така спільна діяльність учителя й учнів спрямована на 
формування особистості з високим рівнем інтелектуального розвитку, творчих 
здібностей і морально-етичних якостей» [6, с. 27].  

Словеснику в педагогічному дискурсі відведена особлива роль – представника 
елітарного типу мовної (риторичної) особистості. Н. Голуб пропонує таке 
визначення поняття елітарний тип мовно-риторичної особистості: це компетентні, 
національно свідомі й самоактуалізовані в соборному суспільстві носії мови, що 
володіють риторичними законами, стратегіями й тактиками спілкування, здатні 
вільно, без особливих зусиль і результативно використовувати в усіх сферах життя 
функційно-стильові можливості мови. Визначальними параметрами такої особистості 
мають бути усвідомленість, відповідальність, самодостатність, дієвість, творчість і 
естетичність [1, с. 146].  

Визначаючи національно-мовну особистість словесника, як і будь-яку 
особистісну одиницю, виходимо з трьох параметрів (ознак, категорій) особистості – 
мотиваційного, когнітивного та функційного [3].  

Мотиваційний параметр національно-мовної особистості словесника 
зумовлений комунікативною інтенцією (наміром), потребами, без чого взагалі 
неможлива комунікація та формування необхідної в педагогічному дискурсі 
установки на навчання мови, вироблення певних мовних, мовленнєвих, 
комунікативних умінь і навичок. Для словесника важливо виробити установку на 
якісне представлення навчальної інформації про мовні явища, функціювання мови в 
різноманітних природних і модельованих ситуаціях спілкування, на шанобливе 
ставлення до мови як засобу передачі соціокультурної інформації, впливу на 
емоційно-вольову сферу особистості учня, відтворення лінгвокультурних ознак життя 
нації, окремих громад, сім’ї, навчального колективу тощо.  

Когнітивний параметр національно-мовної особистості словесника містить 
знання про засоби національно зумовленого мовного комунікативного коду; про 
суспільно-політичні стереотипи, пов’язані з національними особливостями, 
традиціями, звичаями, віруваннями людей тощо. Учитель-словесник має володіти 
уміннями методичного прогнозування стану сформованості в учнів певних 
національних концептів, що є основою навчання мови. Відповідно до когнітивного 
параметру, мовленнєве спілкування в лінгводидактичному дискурсі – це спосіб 
формування мовної, національно-мовної й наукової картини світу. Картина світу 
словесника містить особливі характеристики – складники концептів, що відбивають 
не тільки уявлення про певні явища, реалії буття, але й інформаційні структури 
дидактичного змісту. Це дозволяє моделювати педагогічний дискурс уроку, лекції, 
практичного, лабораторного заняття та інших видів навчальної роботи.  

Функційний параметр національно-мовної особистості словесника визначає 
компетентність словесника як фахівця, як креативної індивідуальності. Насамперед 
це: практичне оволодіння вербальними й невербальним засобами з метою якісного 
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професійного спілкування; уміння пристосовувати комунікативні засоби в процесі 
педагогічного дискурсу відповідно до змін ситуацій спілкування; уміння й навички 
лінгводидактичного аналізу текстового дидактичного матеріалу; уміння будувати 
дискурс згідно з нормами етикету й вимогами до ефективного мовлення в 
навчальному процесі. Функційний параметр національно-мовної особистості 
передбачає розроблення технологій формування виразності мовлення словесника. 
Технологія формування виразності мовлення має такі основні складники, як знання 
про систему якостей мовлення вчителя й суть виразності мовлення, самоаналіз і 
взаємоаналіз  виразності мовлення, володіння технікою виразності мовлення, 
володіння методикою формування виразності мовлення школярів.  

Висновки. Отже, національно-мовна особистість учителя-словесника може 
бути реалізована насамперед в лінгводидактичному дискурсі, тобто в тих професійно 
орієнтованих умовах комунікації, що спрямовані на самореалізацію особистісних рис 
педагога-мовника, його мовленнєво-комунікативних і мовно-методичних 
характеристик. Основна комунікативна роль словесника – організовувати, регулювати 
процеси обміну лінгвістичною інформацією, нести відповідальність за ефективність 
комунікації, власний мовленнєвий розвиток і розвиток мовлення партнерів дискурсу. 
Відповідно до значення поняття «національно-мовна особистість учителя-
словесника», виділяємо супровідні й невід’ємні складники особистості, що 
характеризують її мовні, мовленнєві, комунікативні, риторичні, дискурсні аспекти й 
формують національно-мовну особистість учителя-словесника. Основні напрями 
формування національно-мовної особистості учителя української мови і літератури 
стосуються посилення мотивації особистісного національно-мовного 
самовдосконалення; занурення в дискурс української культури, у якому українська 
мова – культурне надбання нації й засіб формування національно-мовної картини 
світу; удосконалення умінь і навичок лінгвідидактичного аналізу прецедентних 
текстів, у яких представлені національні ціннісні смисли. Ці напрями визначені з 
урахуванням мотиваційного, когнітивного й функційного параметрів національно-
мовної особистості вчителя-словесника.  

Перспективи подальших досліджень в аспекті порушеної проблеми вбачаємо 
в моделюванні ефективних технологій і методик формування національно-мовної 
особистості учнів і студентів на основі прецедентних феноменів, насамперед текстів, 
– носіїв українознавчого світогляду.  
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Характеристика национально-языковой личности учителя-словесника 

В статье охарактеризована национально-языковая личность современного 
учителя-словесника как организатора педагогического (лингводидактического) 
дискурса. Выяснено значение понятия «национально-языковая личность учителя-
словесника», выделены сопутствующие и неотъемлемые составляющие личности, 
характеризующие в ней языковые, речевые, коммуникативные, риторические, 
дискурсивные аспекты и формирующие национально-языковую личность учителя-
словесника. Определены основные направления формирования национально-языковой 
личности учителя украинского языка и литературы с учетом её мотивационного, 
когнитивного и функционального параметров.  

Ключевые слова: национально-языковая личность, учитель-словесник, 
педагогический дискурс, мотивационный, когнитивный, функциональный параметры 
языковой личности. 

 
A. Nikitina 
Luhansk Taras Shevchenko national university 
The Characteristics of National Language Personality of Language and Literature 
Teacher  

The article includes the national language personality of a modern language and 
literature teacher in a role of organizer of pedagogical langugage didactical discourse. It is 
significant that the language values are personal and morally important precedent 
phoenomenas for national language personality.  

The accompanied and necessary components of a personality are pointed out. They 
characterize its language, speech, communicative, rhetorical and discourse aspects and 
form the of the national language personality of language and literature teacher.  

The main approaches of formation of the national language personality of language 
and literature teacher with taking into account its motivational, cognitive and functional 
characteristics are identified. Motivational, cognitive and functional characteristics are the 
basis for the formation and development of the national language personality of language 
and literature. Teacher of Ukrainian language and literature is elitist type of of national 
language personality, he must learn to organize speech communication skills of pupils. 
Elitist type of national linguistic personality has defining characteristics. This awareness, 
responsibility, honesty, introspection, creativity, aesthetics.  
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In the article the model of the national language personality of a modern language 
and literature teacher and communicative personality of philologist is analysed in 
pedagogical discourse, description of parameters of communicative personality is 
presented.  

The author of the article speaks to the problem of improvement of expressiveness of 
speech of modern language and literature teacher, characterizes methods of practical 
perfecting and development of expressiveness of speech.  

The characteristics are the following: intensification of motivation of the personal 
self-perfection (because only the teacher with generated national language personality can 
form the national language personality of a pupil); immersion into the discourse of 
Ukrainian culture, realization of role of the Ukrainian language as a cultural legacy of 
nation and method of formation of the language picture of the world; perfection of skills 
and abilities of language didactical analysis of texts which are the national precedent 
phoenomena.  

Key words: national language personality, language and literature teacher, 
pedagogical, motivational, cognitive and functional characteristics of the language 
personality.  
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РИНКОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ  

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 
 
У статті проаналізовано проблеми стагнації вищих технічних навчальних 

закладів (ВТНЗ) України, представлені основні методи розробки і приклади ринкових 
стратегій розвитку, засновані на традиційних для бізнесу методах адаптації до 
ринку. Запропоновано середньострокова стратегія, яка заснована на адаптації 
суміжних ринків праці і послуг відповідних фахівців до нової інституціональної ролі 
ВТНЗ. Нова роль регіонального ВТНЗ це роль ініціатора та організатора 
організованих ринків послуг та саморегульованих організацій професіоналів або 
роботодавців регіону.  

Ключові слова: стратегія розвитку ВТНЗ, організований ринок послуг, 
саморегульовані організації, стандарти якості послуг, професійні стандарти, 
акредитація фахівців і сертифікація їх послуг, регіональний реєстр фахівців, 
інституційна роль ВТНЗ, організація та розвиток суміжних ринків.  

Постановка проблеми. Як показують дослідження [1], загальний тренд 
розвитку системи вищої освіти України, а саме основна тенденція зміни часового 
ряду, – її стагнація. Стагнація це відсутність інновацій та адаптації до змінного 
середовища. Виклики ринку освітніх послуг, пов'язані зі стійким зниженням 
чисельності абітурієнтів, демографічним затяжним спадом, високим ступенем 
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конкуренції, з одного боку, і кризовими явищами в економіці, а отже і у фінансах 
держави, з іншого, різко знижують потенційну базу споживачів і замовників освітніх 
послуг. Банкрутство чи зниження доходів і рентабельності вищих технічних 
навчальних закладів (ВТНЗ), як суб'єктів ринку вищої технічної освіти, з одного боку, 
і невизначеність якості їх суспільно корисних функцій, як соціальних інститутів, з 
іншого, досить гостро ставлять питання про пошук і розробку адекватної стратегії 
розвитку кожного закладу. Так як ВТНЗ одночасно є суб'єктами ринку та об'єктами 
здійснення суспільних благ (зокрема, розвитку освіти, науки і культури), то необхідна 
специфічна методика розробки стратегій їх розвитку та розвитку системи освіти в 
цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковій та соціально-економічній 
проблемі стратегічного менеджменту в системі вищої освіти в умовах ринкової 
економіки присвячено ряд наукових досліджень, переважно в РФ. Зокрема, праці Л.П. 
Бічарової присвячені питанням методології розробки стратегій розвитку ВТНЗ на 
основі збалансованої системи показників, класифікації послуг і стратегічних 
альтернатив. Проблемам розробки концепції стратегій розвитку системи освіти 
присвячені праці В. Аванесова, а питанням їх маркетингових стратегій – О.В. 
Сагінова. Стратегічним напрямам розвитку ВТНЗ в умовах трансформації економіки 
присвячені роботи С.В. Смерічевської, С.І. Плаксій і Н.Л. Титової. Проблемам 
адаптації ВТНЗ до нових умов ринку присвячені дослідження С.І. Плаксій і Н.Л. 
Титової. На підставі закону України про вищу освіту [5] і концепції розвитку освіти в 
Україні на період 2015 – 2025 рр. [2] ряд ВТНЗ України нині розробляють свої 
стратегії розвитку. 

Мета статті. Метою цього дослідження є новий концептуальний підхід до 
розробки стратегії розвитку регіональних ВТНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Огляд праць про розробку стратегій розвитку 
вузів [2; 3 та ін.] й аналіз сутності самих стратегій [4], дозволяє зробити висновок про 
те, що зараз раціонально застосовувати теоретичні методи стратегічного 
менеджменту для побудови вербальних моделей адаптації ВТНЗ до ринку. Однак 
зазначені методи слабо враховують зворотний процес – можливий вплив самого 
ВТНЗ на свій ринок і суміжні ринки. 

Основною метою кожної вказаної стратегії є підвищення якості освітніх 
послуг. А якість в маркетингу – це відповідність продукту загальновизнаним 
стандартам та очікуванням клієнтів. Цим продуктом ВТНЗ є компетентності 
випускників. Компетентність (від англ. competence – здатність, спроможність, 
уміння) – це актуальна (від лат. actualis – діяльний) здатність підготовленого фахівця 
ефективно та результативно виконувати професійні завдання, фахові обов’язки та 
посадові функції, які входять до його компетенції (від лат. competentia – сфера 
повноважень чи видів діяльності)  і відповідають наявному освітньо-
кваліфікаційному або освітньо-науковому  рівню. Іншими словами, це обґрунтована 
можливість актуалізувати та реалізувати на практиці (відповідно до діючих 
стандартів) мотиваційні, змістовні та процесуальні компоненти професійної 
діяльності, тобто їх здатності вирішувати актуальні виробничі завдання [6].  

Випускникові технічного вузу потрібні компетентності, які затребувані ринком 
– роботодавцями та замовниками його інженерних послуг. Роботодавцям та 
замовникам послуг фахівця необхідний якісний результат діяльності, а не його 
формальна кваліфікація (від лат. qualis – якої якості + facere – робити) – 
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підготовленість працівника до реалізації виробничих функцій, посадових обов’язків і 
завдань, тобто його потенційна (можлива, прихована) здатність виконувати завдання 
та вирішувати проблеми, які відносяться до його компетенції [6]. 

 Які положення стандартів щодо кваліфікації фахівця, викладених в ОКХ і в 
ОПП, максимально затребуються ринком, а які мінімально затребувані або не 
затребувані взагалі? Відповідь на це питання актуальне і вимагає регулярного 
перегляду змісту зазначених стандартів, які мають надто загальний характер і далеко 
не завжди враховують вимоги конкретного підприємства. 

Згідно з проведеними дослідженнями в Росії [7] роботодавці скептично 
ставляться до якості навчання у ВТНЗ. Так близько 80% роботодавців не віддають 
перевагу ні «червоним» дипломам, ні дипломам престижних ВТНЗ. Вони хочуть 
знати про реальні компетентності фахівця до прийому його на роботу або розміщення 
у нього замовлення і тому намагаються самі організовувати їх тестування. Але у 
багатьох підприємств, особливо малих і середніх, немає можливостей для оцінювання 
компетентності фахівця, а тим більше для розробки адекватних (для даного 
підприємства) стандартів компетентності. Як наслідок, роботодавці та замовники 
послуг переважно не можуть здійснювати раціональний, а тим паче, оптимальний 
вибір з метою ефективного використання людського капіталу – основної цінності 
будь-якого бізнесу чи виробництва. 

Низька конкурентоспроможність випускників вітчизняних ВТНЗ, у порівнянні 
з вузами розвинених країн є однією з причин непривабливості нашого ринку для 
стратегічних інвесторів, від чого слабко розвивається економіка і не створюються 
нові робочі місця. У нерозвиненому ринку будь-яка стратегія приречена в 
довгостроковій перспективі. У зв'язку з цим, навчальним закладам необхідно не 
тільки адаптуватись до спадаючого ринку в короткостроковій і середньостроковій 
перспективі, але й створювати висхідний ринок в довгостроковій перспективі. 

Основне джерело доходів українських вузів сьогодні – оплата послуг вищої 
освіти, що надаються студентам, яка здійснюється державою або батьками студентів. 
Яка динаміка і тенденції попиту на ці послуги? Чи потрібні  ринку України та 
роботодавцям випускники, які дійсно компетентні та конкурентоспроможні ?   

Відповідь на вказані риторичні запитання може бути здійснена за результатами 
емпіричного дослідження. Так, за даними вибіркового обстеження підприємств щодо 
рівня заробітної плати працівників за статтю, віком, освітою та професійним групам 
за 2012 рік отримано таке. Серед фахівців-професіоналів питома вага тих, хто працює 
не за фахом (професія за фактичною зайнятістю не відповідає професії за отриманою 
освітою) становить: 97,6% – у галузі сільського господарства, лісництва та 
рибальства; 96,5% – серед керівників-менеджерів; 79,1% – в галузі фінансів і торгівлі; 
52,7% – у сфері управління, правознавства та соціального захисту; 52,6% – у галузі 
транспорту та зв'язку [8].  

Причина вище вказаної колізії переважно в тому, що в системі державного 
управління нині немає інфраструктури, яка виконує функції пошуку, відбору, 
розстановки, оцінювання, безперервного навчання і збереження персоналу. Саме ж 
підприємство, тим паче мале і середнє, як правило, не в змозі  виконати названі 
функції на достатньо професійному рівні так, як вони високо затратні і вимагають 
спеціальних інструментів, знань і підготовки. Рекрутингові агентства також не в змозі 
оцінити професійні компетентності здобувачів, тому підбирають персонал за своїми 
авторськими методиками і, як правило, за другорядними критеріями. 
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Формально компетентності підтверджуються дипломом. Однак роботодавці та 
рекрутери ставляться до диплома як до формального документу. Як правило, їм 
байдужа якість диплома, тобто колір диплома, статус бакалавра або магістра і 
репутація ВТНЗ, який його видав [9]. Слід зазначити, що в пострадянському просторі 
диплом не є індикатором професійної компетентності з наступних причин: 

1. Вивченням постійно змінюваних вимог до відповідних компетентностей 
випускників і до їх трудової діяльності ні ВТНЗ, ні роботодавці, ні держава 
постійно не займаються. Рідкісні ненаукові спроби розробки паспортів 
професій силами приватних корпорацій проблему не вирішують [10]. Тому в 
Законі України «Про вищу освіту» [5] передбачено порядок і необхідність 
розробки стандартів компетентностей. Проте чи буде державний апарат 
встигати адаптувати їх до постійно змінюваних умов (п. 7 ст.18 Закону), і чи 
будуть у нього мотиви для безперервних змін ? 

2. Зміст освіти у ВТНЗ не повною мірою відповідає потребам ринку, оскільки він 
відображає недосконалий в сенсі  гнучкості та мобільності стандарт 
компетентності випускника. 

3. Процес навчання не спрямований на розвиток професійних компетентностей, 
оскільки існуюча лекційно-семінарська система орієнтована на засвоєння 
навчальної інформації, а не вмінь вирішувати виробничі завдання різного рівня 
складності. Тому законодавець делегував прийняття положень про організацію 
навчального процесу самим ВТНЗ, в рамках їх академічної автономії [5]. 

4. Поки що якість освіти випускника ВТНЗ переважно оцінюється знаннями, 
вміннями і навичками, а відповідно до Закону України про вищу освіту якість 
повинна оцінюватися сукупністю систематизованих знань, умінь і практичних 
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 
якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, отриманих у 
вищому навчальному закладі у відповідній галузі знань з певної кваліфікації на 
таких рівнях вищої освіти, як початковий, бакалаврський, магістерський, 
освітньо-науковий і науковий [5]. 

5. Сучасне оцінювання якості освіти, як правило, має елемент суб’єктивності та 
неадекватне вимогам ринку, причому предметом оцінювання не є 
компетентності студентів (уміння вирішувати професійні завдання, здібності 
до творчості і саморозвитку), а здатності їх до запам'ятовування вербально-
формальних знань. Тому законодавство передбачило у Законі про вищу освіту 
створення Національного агентства по забезпеченню якості освіти та 
незалежних установ оцінювання освітніх програм (ст. 17 Закону). 
Безпосередній контроль якості освіти кожного студента та випускника 
делегований самому навчальному закладу (статті 10, 16 і 32 Закону) [5]. 

6. Не завжди є намагання сторін отримати адекватну вимогам ринку об'єктивну 
оцінку за результатами навчальної діяльності:  

a) це не потрібно як викладачам, так і навчальному закладу тому, що від 
цього залежить  оцінка їх роботи, набір і контингент студентів, а отже, і 
дохід вузу та зарплата викладачів; 

b)  це не потрібно студенту (зокрема, випускнику) так, як це підвищує його 
інтелектуальні та часові витрати на отримання диплома, який потрібен, 
на думку багатьох, тільки для працевлаштування. 
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7. Мотиви навчання у більшості студентів – отримання диплома, а не 
компетентності. Диплом необхідний як формальне підтвердження потенціалу 
здобувача на роботу, а його відсутність є перепоною при отриманні посади в 
бюджетних організаціях і корпораціях. 

8. Ні у бюджетних організаціях, ні в корпораціях, а тим більше у малого та 
середнього бізнесу немає ні інструментів, ні актуальної, надійної, релевантної 
та валідної системи оцінювання компетентності при відборі персоналу й 
оцінювання його професійної діяльності. Більш того, в ієрархічних структурах 
діє принцип найгіршого відбору, так як начальник підбирає підлеглих з більш 
низькими рівнями компетентності для збереження своєї стійкості в існуючій 
виробничій структурі. 
Таким чином, вся система неорганізованого ринку праці не мотивує ні 

студента, ні фахівця до розвитку своєї компетентності. При цьому сформувалася 
глобальна соціально-економічна проблема. З одного боку, основним ресурсом 
сучасної ринкової економіки є людський (компетентності) та соціальний 
(взаємозв'язки) капітал. З іншого боку, вся система організації ринку праці та ринку 
освіти не стимулює людину до розвитку власних професійної компетентності та 
соціальних зв'язків. Величезні ресурси суспільства, що виділяються на освіту, 
використовуються неефективно. І суспільство, і суб'єкти ринку навіть не намагаються 
оцінити ефективність їх використання. 

Ця глобальна проблема ринку послуг, пов'язаного з професійною освітою, 
змушує вузи до наступних дій [1]: 

1) конкуруючи, знижувати витрати на отримання диплома для студента, а отже, 
знижувати якість освіти та людського капіталу; 

2) зменшувати фінансування науково-дослідних робіт на вивчення ринку праці 
та потенційних компетентностей випускників. А це, у свою чергу, знижує ринкову 
привабливість і конкурентоспроможність ВТНЗ, що призводить до закриття 
державних і природному банкрутству приватних вузів.  

Яка ж повинна бути стратегія вузів у сучасних історичних, майже ринкових 
умовах України? 

Основною економічною проблемою ВТНЗ є відсутність необхідного попиту на 
їх випускників на регіональних ринках праці [8], причина якого полягає у 
відсутності конкурентного ринку фахівців і ринку їх послуг. Очевидно, що попит 
на послуги фахівців залежить від рівня конкуренції підприємств, яким необхідні 
фахівці, що забезпечують конкурентоспроможність підприємств. При загальній 
монополізації ринків в Україні залишаються острівці конкуренції на наступних 
ринках: 

 побутових і ділових послуг; 
 інтернет-продажу і прямих продажів; 
 ремонтів і сервісу; 
 ресторанного, туристичного та готельного бізнесу; 
 торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами; 
 медицини та оздоровлення; 
 перевезень пасажирів і вантажів; 
 сервісного або аутсорсингового (англ. outsourcing) обслуговування корпорацій 

(аутсо́рсинг – передача компанією частини її завдань або процесів  стороннім 
виконавцям  на умовах субпідряду). 
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Проте будь неорганізований ринок, тобто ринок без дотримання всіма його 
учасниками стандартів і правил, з часом перероджується в монопольний, оскільки 
його основні гравці, що мають економічну владу (офіційну чи кримінальну), 
використовують її для монополізації ринку, іноді імітуючи конкуренцію для 
споживача й офіційної влади. Що ж собою являє організований ринок? Які його цілі, 
ознаки і властивості? 

Організований ринок (англ. organized market) – реально існуючий в певному 
місці ринок, де угоди між продавцями і покупцями здійснюються на підставі 
встановлених правил і процедур. Прикладом організованого ринку можуть служити 
фондові і товарні біржі. 

Цілі організованого ринку наступні: 
 захист конкуренції, тобто організація ринку за правилами її збережуваності; 
 зниження трансакційних витрат на збір і обробку ринкової інформації, 

переговори та укладення договорів, контроль і юридичний захист їх виконання; 
 залучення на ринок стійкого потоку замовників, насамперед, шляхом 

виконання попередніх функцій. 
Ознаками організованого ринку є наявність: 

 стандартів якості продуктів (товарів і послуг) і процесів їх просування та 
презентації; 

 правил торгівлі та поведінки всіх учасників ринку; 
 системи контролю та фонду гарантування (страхування) виконання договорів і 

дотримання стандартів і правил; 
 третейського суду (суду для медіації та мирових угод); 
 інформаційної системи ринку; 
 організації постійних створених за правилами торгів; 
 відкритого реєстру акредитованих фахівців і реєстру сертифікації їх послуг; 
 організованого самоврядування ринком всіма його учасниками. 

Властивості організованого ринку такі: 
 майже ідеальна конкуренція, а отже, мінімальні ціни та максимальна якість 

продуктів; 
 захищеність учасників ринку від недобросовісної конкуренції і недружніх 

поглинань; 
 великий вибір і асортимент продуктів і комплекс послуг сервісу; 
 гарантії якості продуктів і виконання договорів; 
 потік замовлень і замовників на продукти (товари та послуги) учасників ринку, 

які забезпечуються комплексом вище перерахованих властивостей. 
Розглянуті ознаки та властивості вписуються в модельний закон про 

саморегульовані організації [11], а досвід діяльності таких організацій, створених в 
Україні, підтверджує вище викладені ознаки і властивості [12]. 

Найважливішим трендом розвитку світової та регіональної економіки, 
основною ознакою постіндустріального суспільства є домінування ринку послуг. 
Мається на увазі послуги не тільки масові, а й особистісно орієнтовані та сервісні, в 
тому числі й інжинірингові та консалтингові. Основу виробництва цих послуг 
складають їх виконавці – фахівці. Якщо в товарному виробництві, в видобувних і 
переробних галузях основу виробництва становлять виробничі технології, машини і 
механізми, а робітники, що обслуговують складні машини, відносно легко керовані і 
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замінювані, то при вироблянні вищевказаних послуг, навпаки – машини 
обслуговують фахівців. Роль фахівців у вироблянні послуг стає домінуючою. 

У виготовленому товарі його якість можна визначити за встановленими 
стандартами і правилами (міжнародні стандарти ІСО серії 9000, державні та галузеві 
стандарти, технічні умови тощо). А як визначити якість майбутньої послуги? 

Очевидно, без визначення якості (характерологічних і споживчих властивостей 
послуги) важко визначити її ціну і ще важче продати її як продукт на вільному ринку. 
А без продажів бізнесу не існує, а економіка не працює. Тому актуальним стає 
питання визначення якості майбутніх послуг. 

Якість послуг визначається, в основному, професійними компетенціями 
(сферами компетентностей) їх виконавця – фахівця. Тому найважливішим чинником 
розвитку ринку послуг є визначення професійних якостей, компетентностей 
виконавців за допомогою системи акредитації та сертифікації їх послуг. Для 
акредитації фахівців та сертифікації їх послуг необхідні не тільки правила і 
процедури, але й стандарти (заходи) якості послуг і компетентності фахівців. Також 
треба застосовувати інструментарій кваліметрії – наукової дисципліни, яка включає 
дослідження як кількісних, так і некількісних методів вимірювання та оцінювання 
якості [13]. Зазначимо, що діагностика якості вищої освіти є структурним елементом 
у визначенні стандарту вищої освіти – сукупності норм, які визначають зміст вищої 
освіти, зміст навчання, засіб діагностики якості вищої освіти та нормативний термін 
навчання (П. 7, Ст. 1 Закону [5]). 

Таким чином, виникає завдання розробки та затвердження стандартів     якості 
послуг та організації процедури добровільної акредитації та сертифікації послуг 
фахівців. 

Стандарти якості послуг є найважливішою ознакою і перевагою організованого 
ринку. Це інструмент оцінювання якості послуг, інструмент оцінювання конкурентів і 
цін на їхні послуги, а отже, і підвищення якості та зниження їх цін, тобто інструмент 
залучення потоку замовників послуг. Постійний потік замовників – це основна мета і 
конкурентна перевага організованого ринку. Тому в ньому зацікавлені всі учасники 
організованого ринку і, перш за все, виконавці – члени саморегульованої організації 
(СРО), тобто організації, яка самостійно регулює свій регіональний ринок. Іншими 
словами, СРО – це громадська організація, що створює організований ринок послуг. 

СРО, професійні та бізнес-асоціації зацікавлені в стандартах, але розробка 
стандартів презентації послуг (стандартів якості відповідних послуг) – це 
дослідження, які зможуть провести наукові працівники відповідних ВНЗ або НДІ. 
Причому, ці стандарти необхідно не тільки розробити, а й щорічно удосконалювати, 
оскільки удосконалюються технології та інструменти, та й змінюються і самі послуги, 
адаптуючись до змін на ринку. Ці послуги з розробки та вдосконалення стандартів 
повинні оплачуватися СРО або їх комітетами з акредитації фахівців та сертифікації їх 
послуг. СРО повинні затверджувати ці стандарти і процедури, створювати і 
просувати систему акредитації та сертифікації, так як це є основою якості послуг всіх 
її учасників. 

У відсутності загального закону про СРО в Україні можливо використання 
закону України 5025-17, 1556-18 «Про організації роботодавців, їх об'єднань, прав і 
гарантій їх діяльності», прирівнявши професіоналів до фізичних осіб підприємців (Ст. 
1 цього закону). Ст. 26 цього закону надає можливість об'єднанням роботодавців 
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брати участь у розробці та затвердженні професійних стандартів і стандартів вищої 
освіти, в оцінюванні та підтвердженні кваліфікації фахівців. 

Які мотиви фахівців для добровільного проходження та оплати процедури їх 
акредитації та сертифікації їх послуг? Організований ринок, що дає потік замовлень і 
доходів, приваблює всіх учасників ринку, особливо ринку послуг, інфраструктура 
якого перебуває в Україні на початковій стадії розвитку. Організований ринок не 
тільки забезпечує потік замовлень, але і захищає кожного його учасника від 
недобросовісної конкуренції, від недружніх поглинань, від невиконання договорів і 
платежів. Тому платою й умовою входження виконавця послуг на організований 
ринок є добровільна і платна акредитація фахівця і сертифікація його послуг. 

Нині в Україні майже немає саморегульованих організацій, тим більше, 
організацій виконавців послуг. Є успішний зарубіжний та вітчизняний досвід їх 
діяльності, є суспільна потреба в їх створенні і розвитку, але немає поки в Україні 
закону про СРО і, найголовніше, немає стратегічних ініціаторів створення організацій 
виконавців послуг. 

Хто може і повинен стати ініціатором створення СРО? Відповідь на це питання 
майже риторичне. Ініціаторами створення СРО повинні стати ті організації, які 
зможуть: 

 розробляти й удосконалювати стандарти послуг фахівців; 
 розробляти і затверджувати положення і регламенти акредитації та 

сертифікації; 
 бути третейськими суддями в професійних суперечках; 
 бути третьою стороною для всіх учасників ринку СРО; 
 бути визнаним авторитетом для всіх учасників ринку СРО. 

Цим критеріям можуть задовольняти провідні регіональні ВТНЗ. Вони і 
повинні стати ініціаторами створення СРО, які дозволять сформувати усталено 
розвиваючий, конкурентний й організований ринок послуг своїх випускників, а отже, 
і забезпечити стійкий перманентний попит на свої освітні та науково-дослідні 
послуги. 

 Провідні регіональні вузи мають: 
 базу даних своїх випускників, які становлять більшість відповідних фахівців 

регіону – майбутніх учасників СРО; 
 агентську базу для залучення фахівців в СРО – студентів; 
 партнерські відносини з регіональними органами влади й управління, з 

основними підприємствами відповідних галузей регіону. 
Першим кроком ініціації СРО має стати створення ініціативної групи, що 

складається із співробітників ВТНЗ та представників професійних або бізнес-
асоціацій регіону. Завданнями цієї групи є: 

 розробка статутних документів громадської організації СРО; 
 структури реєстру і стандартів презентації її членів; 
 умов і системи прозорості та просування цього реєстру на ринку праці і ринку 

послуг відповідних фахівців. 
Стандарти презентації послуг дозволяють їх замовникові, у тому числі і 

роботодавцю, сформувати адекватні очікування від результатів якості послуг, від 
компетенцій фахівця. Якість продукту визначається як його відповідність 
очікуванням клієнта і стандартам, які встановлені експертами. Стандарт презентації 
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послуг передбачає і презентацію кваліфікації та компетентностей фахівця, його 
досвіду і репутації у клієнтів і колег – конкурентів і суміжників 

Після затвердження стандартів презентації необхідно створення реєстру 
фахівців для просування їх та їхніх послуг на регіональному ринку. Реєстр фахівців 
дозволить замовнику послуг фахівців наступне: 

 отримувати достовірну інформацію в їх презентаціях, так як основною 
функцією реєстру є перевірка саме достовірності та актуальності цих 
презентацій; 

 не брати в штат фахівців, а використовувати їх на аутсорсингу, що істотно 
скоротить їх умовно постійні витрати та питомі витрати; 

 своєчасно знайти необхідного фахівця з оптимальним співвідношенням ціни і 
якості його послуг. 
Реєстр фахівців дозволить  перейти: 

 від найманої (невільної) праці до вільної праці на ринку послуг, зокрема до 
фрілансу (від англ. freelancer – вільний митець, вільний найманець, який сам 
шукає собі проекти, може одночасно працювати на декілька фірм, переважно з 
використанням Інтернет; зокрема, це людина, що займається самоосвітою); 

 від продажу свого робочого часу до продажу продуктів своєї праці; 
 від експлуатації себе, як найманого працівника, до експлуатації їм 

інфраструктури ринку; 
 від неадекватної оплати його праці роботодавцем до доходу адекватному 

якістю та кількістю його послуг. 
Звідси випливає, що реєстр має бути широко відомим і авторитетним в регіоні. 

Тому найважливішим маркетинговим завданням першого етапу повинні стати 
завдання якісного створення реєстру і просування його на регіональному ринку. 
Провідні регіональні ВТНЗ мають всі можливості для створення і просування цих 
реєстрів. Вони мають довіру споживачів і виконавців послуг до авторитетної третьої 
сторони для всіх учасників регіонального ринку. 

Висновки. Проведене дослідження дозволяє сформулювати наступні висновки: 
1) регіональні ВТНЗ можуть розвивати суміжні ринки праці та фрілансу, які 

відповідають їх профілю; 
2) основний шлях розвитку регіональних ВТНЗ в умовах ринку є створення на їх 

основі СРО, як основи організованого ринку їх послуг; 
3) потрібно розробляти як адаптивну короткострокову стратегію розвитку ВТНЗ, 

так і довгострокову стратегію, яка перетворює суміжні ринки; 
4) для сталого розвитку регіонального ВТНЗ необхідна інституціоналізація та 

розвиток ринку праці та послуг його випускників (інституціоналізація – процес 
визначення і закріплення соціальних норм, правил, статусів і ролей, 
приведення їх в систему, здатну діяти у напрямі задоволення деякої суспільної 
потреби); 

5) має перспективи створення економічної та ринкової основи сталого розвитку 
не тільки самого ВТНЗ, а й суміжних ринків, в яких ВТНЗ буде відігравати 
роль суспільного інституту – експерта і законодавця. 
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Рыночная стратегия развития высших учебных заведений Украины 

В статье проанализированы проблемы стагнации высших технических 
учебных заведений (ВТУЗ) Украины, представлены основные методы разработки и 
примеры рыночных стратегий развития, основанные на традиционных для бизнеса 
методах адаптации к рынку. Предложена среднесрочная стратегия, основанная на 
адаптации смежных рынков труда и услуг соответствующих специалистов к новой 
институциональной роли ВТУЗ. Новая роль регионального ВТУЗ – это роль 
инициатора и организатора организованных рынков услуг саморегулируемых 
организаций профессионалов или работодателей региона. 
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S.V. Okhrimenko, M.P. Kostyuchenko  
Donetsk National Technical University 
The market strategy of development of higher educational institutions of Ukraine 

The article analyzes problems of economic stagnation, technical universities of 
Ukraine, which are primarily the result of inadequate market demand policies and the 
quality of their services. We describe the prevailing theory and practice methods for the 
development and use of market development strategies of higher education institutions 
based on traditional business practices to adapt to the market. These strategies and their 
development methods do not provide the necessary market effects of conventional 
universities, and those institutions that use them are out of the competition, then there is a 
real and free markets. They are adapted to the non-market conditions, only simulating 
market strategies of enterprises. 

The authors proposed a different strategy for the development of universities, which 
uses their new role in the post-industrial society, in the economy of knowledge and services. 
This refers to the medium-term strategy, which is based not only on adaptation to the 
market, but also on the adaptation of the labor markets and related professional services to 
the new role of universities. 

The article suggests a new role for the regional high school as an initiator and co-
founder of the organized service markets and self-regulatory organizations of professionals 
and / or employers in the region. Regulated Market, an example of which can be market, a 
market with minimal transaction costs (collection and processing of information on the 
negotiations and agreements on the control and support their implementation), with clear 
service standards and the rules of trading, with the guarantees of the quality of services and 
performance of contracts . In the creation of an organized market of services is seen as the 
leading role of universities development of service standards and trade regulations as the 
organizers of the system of accreditation and certification of specialists of their services. 

For the design of the organized market of the first stage should be the creation and 
promotion of a regional roster of experts with their fair presentation, resume and portfolio, 
composed in accordance with the standards developed by the universities. Experts in the 
region, which are usually graduates of regional universities today are in need of promotion 
of services and will therefore be ready to create an organized market its services and its 
self-regulatory organizations, together with local and regional technical college. 

Keywords: development strategy of higher technical education, organized by the 
services market, self-regulatory organizations, service quality standards, professional 
standards, accreditation and certification of specialists for their services, a regional roster 
of experts, the institutional role of higher technical education, organization and 
development of related markets. 
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Харківський національний економічний університет імені С.Кузнеця 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ-ЕКОНОМІСТІВ ДО 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МІЖКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ 

 
У статті обґрунтовано особливості професійної підготовки менеджерів-

економістів до професійної міжкультурної взаємодії на основі визначення специфіки 
їхньої діяльності. Визначено цілі професійної підготовки менеджерів. Висвітлено 
особливості професійної діяльності фахівців у міжкультурному контексті, а також 
типові види професійної діяльності, а саме знаково-символічна і соціокомунікативна. 
З’ясовано, що культура, інформація і мова детермінують основні види професійної 
діяльності менеджера-економіста, тому є провідними при підготовці фахівців до 
професійної діяльності. 

Ключові слова: професійна підготовка, професійна компетентність, 
міжкультурна взаємодія. 

 Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Наразі мультикультурне суспільство 
висуває нові вимоги до підприємств, що пов’язано з інтенсифікацією міжнародних 
економічних відносин. За цих умов особливого значення набуває необхідність у 
підготовці менеджерів до професійної міжкультурної взаємодії, оскільки до 
функційного кола обов’язків менеджера належить управління персоналом, що 
складають представники різних культур, а також встановлення продуктивних 
відносин із бізнес-партнерами не лише в Україні, але й на міжнародному рівні.  

Проте професійні освітні заклади недостатньо уваги приділяють ідентифікації 
компетентностей, які є важливими для успішної професійної міжкультурної взаємодії, 
що породжує завдання для вищої професійної освіти й актуалізує тему нашого 
дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Імплементація 
компетентністного підходу в професійну вищу освіту є об’єктом дослідження І. 
Зимньої, В. Ягупова, О. Вознюка, О. Антонової, О. Онаць, Л. Спенсер та інших. 
Формуванню досвіду з міжкультурної взаємодії при підготовці майбутніх фахівців 
присвячено наукові праці В. Карпенка, А. Большакової.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом із тим, 
теоретичний аналіз наукових праць свідчить, що проблема підготовки менеджерів-
економістів до професійної міжкультурної взаємодії не була предметом спеціального 
дослідження сучасної вітчизняної науки. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є обґрунтування особливостей 
професійної підготовки менеджерів-економістів до професійної міжкультурної 
взаємодії (ПМВ) на основі визначення специфіки їхньої професійної діяльності. 
Відповідно до мети поставлено такі завдання:  

1) визначити цілі професійної підготовки менеджера-економіста до ПМВ; 
2) визначити типові види професійної діяльності менеджера-економіста; 

                                                
© Петренко В.О., 2015 
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3) визначити особливості професійної діяльності менеджера- економіста в 
міжкультурному контексті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні тенденції суспільного 
розвитку, а саме: глобалізація, інформатизація і людиноцентризм, що є провідними й 
важливими для нашого дослідження, впливають на професійну діяльність менеджера-
економіста, а також на змістове наповнення професійної підготовки фахівця до ПМВ. 

Глобалізація, за В.Кременем, – це процес утворення всепланетарного 
суспільства, що за своєю суттю є системою соціальних відносин різних культур. 
Основою соціальних відносин глобального суспільства є міжкультурна взаємодія 
країн (макрорівень), соціальних інститутів (мезарівень), людей (мікрорівень). У 
контексті нашого дослідження ми розглядаємо міжкультурну взаємодію мікрорівня, 
тобто суб’єкт-суб'єктну взаємодію. Важливою проблемою всіх рівнів міжкультурної 
взаємодії є вибір режиму співробітництва й співіснування. Однією із сучасних 
концепцій співробітництва й співіснування є філософія взаємодії, підґрунтя якої 
складають цінності й ціннісні орієнтації, що визначають загальні умови, принципи, 
правила, норми, цілі міжкультурної взаємодії. Пріоритетними цінностями української 
нації є цінності гуманізму, людської гідності, патріотизму, демократизму, соціальної 
відповідальності, національної самосвідомості. Отже, серед ціннісних орієнтацій, що 
формуються на основі суб’єкт-суб’єктного підходу нашого дослідження, пріоритетні 
позиції мають займати «унікальність іншої людини» (гуманістична ціннісна 
орієнтація) і «бачення-себе-як-професіонала» (професійна ціннісна орієнтація).  

Таким чином, аксіологічною метою професійної підготовки менеджера-
економіста як носія цінностей є формування соціальної відповідальності (професійно 
значуща якість майбутнього фахівця). 

Предметом професійної діяльності менеджера-економіста є інформація. В 
інформаційному суспільстві досвід роботи з культурною інформацією є одним із 
головних, від якого залежать інші види діяльності. Гносеологічна мета нашого 
дослідження полягає в наданні досвіду роботи з культурною інформацією. 
Особистісно зорієнтована педагогічна технологія забезпечує опанування різних 
специфічних видів культурно виробленої інформації (насамперед професійного 
спрямування) і надає студентові досвід роботи з нею, що обґрунтовує її 
імплементацію в педагогічний процес. 

Людиноцентризм є одним із принципів діяльності, згідно з яким людина має 
визначати пріоритетність будь-якої діяльності, освітньої зокрема. К. Корсак 
підкреслює, що у тріаді «особистість – суспільство – освіта» головна роль належить 
людині (студенту – майбутньому професіоналу). Мотивація студента як майбутнього 
суб’єкта діяльності до набуття досвіду у певній сфері є одним із вирішальних 
чинників у професійній підготовці. Головним мотивувальним чинником є 
конкурентоспроможність випускника. Чим вище рівень якості його підготовки, тим 
більше шансів на працевлаштування. Тож, праксеологічною метою нашого 
дослідження є підготовка студента до ПМВ як складової його 
конкурентоспроможності. Серед сукупності методологічних підходів до проблеми 
професійної підготовки фахівців виділяємо компетентнісний як базовий для 
вирішення дослідницьких завдань.  

Для визначення особливостей професійної підготовки менеджера-економіста 
до ПМВ застосуємо науковий метод абстракції. Розглянемо професійну 
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компетентність із міжкультурної взаємодії (ПМВ) як наперед задану соціальну 
вимогу (норму) до професійної діяльності менеджера-економіста. 

У сучасній науковій літературі менеджер-економіст визначається як людина, 
що професійно здійснює управлінську діяльність у конкретній економічній галузі 
функціонування організації; має знання і вміння, необхідні для управління людьми й 
організаціями; займає постійну посаду на підприємстві, наділений повноваженнями 
приймати управлінські рішення у визначеній формі діяльності.  

У філософії під діяльністю розуміють активну взаємодію людини з 
навколишнім середовищем, що здійснюється за допомогою матеріальних або 
ідеальних засобів і спрямовується на виконання певного завдання з її перетворення 
[4]. Таке розуміння діяльності доводить, що основою професійної діяльності 
менеджера є взаємодія. Внутрішніми стимулами діяльності є потреби, мотиви, 
інтереси, воля, емоції, переконання. Зовнішніми складовими діяльності є мета, об’єкт, 
предмет діяльності, засоби.  

Організація, у якій менеджер-економіст здійснює свою професійну діяльність, 
належить до соціотехнічного типу систем, що містить дві складові – «технологічну» і 
«людську». Отже, згідно з класифікацію Є.Клімова, професійна діяльність 
менеджера-економіста належить до двох типів: «людина-знакова система» і «людина-
людина» [2], що свідчить про знаково-символічний і соціальний характер професійної 
діяльності менеджера.  

Організація як об’єкт діяльності менеджера має свою культуру. Знаково-
символічна складова організаційної культури є тією формою, через яку здійснюється 
виробництво і відтворення культури підприємства, її постійне функціонування. 
Іншими словами, культура підприємства існує і діє на основі різних форм знаково-
символічної системи.  

Як зазначає В. Швирьов, розуміння діяльності як специфічно людського 
способу ставлення до світу ґрунтується на тому незаперечному факті, що людське 
життя є життям у культурі. Отже, в знаннях та інформації [5].  

Інформаційний характер професійної діяльності менеджера-економіста 
детермінує основні морфологічні компоненти професійної діяльності: цілі, мотиви, 
предмет, продукт, процес, умови, засоби. Оскільки основою професійної діяльності 
менеджера-економіста є інформація, її опрацювання й передача через різні 
комунікаційні зв’язки, а також прийняття управлінських рішень на основі інформації 
тощо.  

Таким чином, культура, інформація, мова є знаково-символічними системами, 
що визначають основні види професійної діяльності менеджера-економіста, які є 
провідними при підготовці фахівців до професійної діяльності. 

Н. Салміна і А. Турчін визначають такі види і функції знаково-символічної 
діяльності: моделювання (пізнавальна функція); схематизація; кодування 
(комунікативна функція); заміщення (функція заміщення об’єкта знаком) [3].  

Отже, знаково-символічний характер професійної діяльності менеджера-
економіста потребує відповідних методів і форм, засобів навчальної діяльності, що 
сприяють удосконаленню видів знаково-символічної діяльності.  

Одним із наслідків глобалізації є інтенсифікація міжкультурного спілкування і, 
як результат, – перетворення світового ринку на механізм структурування 
міжкультурної комунікації. Як зазначає О. Бобловський, у такому контексті 
міжкультурна взаємодія перетворюється на обіг інформації, продуктів споживання і 
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надання послуги «мобільність» для робочої сили, послуг і капіталу. Гомогенність 
системи сприймається як недолік, тому соціальні корпорації не мають бути 
внутрішньо однорідними. Вони вибудовуються на стиках сталих культурних систем 
із залученням різноманітного соціально-культурного контингенту [1]. Тож, можна 
дійти висновку, що інтенсифікація міжкультурного спілкування й адекватність 
управління полікультурним персоналом висувають нові вимоги до професійної 
компетентності менеджера і його здатності до професійної міжкультурної взаємодії. 

Міжкультурна взаємодія можлива тільки на основі діалогічних стосунків між 
людьми, що базуються на взаємній довірі людей для формування і перетворення 
самих міжособистісних відносин. Метою професійної діяльності менеджера є 
становлення ділових відносин на користь компанії, що передбачає дотримання 
певних принципів міжкультурної взаємодії. Одним із таких принципів є принцип 
раціональності у відносинах і їх гармонізації. Гармонізація ділових відносин полягає 
у прагненні людей мінімізувати можливості для конфліктів і сварок, оскільки вони 
знижують можливості й розвиток творчого потенціалу людини. Таким чином, ділові 
відносини мають будуватися на основі партнерської взаємодії, яка передбачає 
дотримання таких правил: 1) партнери один для одного є значущими особистостями; 
2) спільна спрямованість на справу сприяє досягти взаєморозуміння; 3) учасники 
взаємодії прагнуть не тільки продуктивно співпрацювати, а насамперед – досягати 
індивідуальних результатів. Міжкультурна взаємодія регулюється такими суто 
світоглядними категоріями, як уявлення про взаємовідносини людини, культури і 
традиції, соціальні норми і цінності, звички і правила поведінки тощо.  

Здатність суб’єкта діяльності (менеджера) встановлювати діалогічні відносини 
з іншими суб’єктами є проявом його соціальної творчої активності, що має 
евристичний (інтелектуально-творчий), мотиваційно-смисловий (ціннісно-
орієнтаційний) і емоційно-вольовий (інтенціональний) характер.  

Висновки. Аксіологічною метою професійної підготовки менеджера-
економіста як носія цінностей є формування соціальної відповідальності (професійно 
значуща якість майбутнього фахівця). Гносеологічна мета полягає в наданні досвіду 
роботи з культурною інформацією. Праксеологічною метою є підготовка студента до 
ПМВ як складової його конкурентоспроможності. Типовими видами професійної 
діяльності менеджера-економіста є знаково-символічна і соціокомунікативна 
діяльність, що вимагають спеціальної підготовки. Полікультурний склад персоналу 
сучасного підприємства, інтенсифікація міжкультурного спілкування зумовлюють 
партнерський вид соціальної взаємодії, що ґрунтується на принципах взаємної довіри 
і діалогічності. Підготовка менеджера до встановлення діалогічних відносин з 
представниками інших культур детермінує особливості його професійної підготовки.  

Узагальнюючи, зазначимо, що розглянуті нами питання підготовки майбутніх 
менеджерів-економістів до професійної міжкультурної взаємодії не вичерпують 
окресленої проблеми і потребують подальшого її дослідження. 
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Особенности подготовки менеджеров-экономистов к профессиональной 
деятельности в межкультурном контексте 

В статье обоснованы особенности профессиональной подготовки 
менеджеров-экономистов к профессиональному межкультурному взаимодействия на 
основе определения специфики их деятельности. Определены цели профессиональной 
подготовки менеджеров. Автором рассмотрены особенности профессиональной 
деятельности специалистов в межкультурном контексте, а также типичные виды 
профессиональной деятельности, к которым относятся знаково-символическая и 
социокоммуникативная. Выяснено, что культура, информация и язык 
детерминируют основные виды профессиональной деятельности менеджера-
экономиста, поэтому определяют особенности подготовки специалистов к 
профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональная 
компетентность, межкультурное взаимодействие. 

 
V. Petrenko 
S. Kuznets Kharkiv National University of Economics 
Training Managers-Economists Considering Specificity for Future Careers in 
Multicultural Context 

The article is aimed at revealing the peculiarities of training managers-economists 
for professional intercultural interaction by defining the specifics of their will-be-career 
activities. The scientific method of abstraction has been used to investigate the issue.  

The author describes the professional activity features of managers-economists in the 
intercultural context as well as the typical professional activities which include semantic-
symbolic activity and sociocommunication. It was found that culture, language and 
information determine main professional managers-economists’ activities and therefore 
influence their training for professional activities.  

Thus, the training students for professional intercultural interaction should pursue 
the following pedagogical tasks: the axiological task is to develop a sense of social 
responsibility in future professionals; the epistemological task is to give experience of 
processing information; the praxeological task is to train students for professional 
intercultural interaction as an attribute of their professional competence and 
competitiveness.  

As global competition intensifies, it is becoming necessary for companies to establish 
strong intercultural relationships with a culturally diverse set of social actors such as 
business partners, suppliers, clients as well as employees. In order to manage these 
relationships effectively, professionals need cultural mechanisms to understand and 
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improve intercultural communication and interaction. Hence, the professional intercultural 
interaction should be based on the principles of dialogization and mutual trust to establish 
long-lasting relations and fruitable cooperation for business benefit. Conflicts can lead to 
decreases in productivity and increases in negative morale as they hamper economic 
actors’ creativity development. One of the professional intercultural interaction principles 
is the principle of the rationality in the relationships and their harmonization.  

Key words: training, professional competence, intercultural interaction. 
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ КУРСУ “ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА 

ЗАРУБІЖНОЇ КУЛЬТУРИ” 
(НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ АВАНГАРДНОГО МИСТЕЦТВА) 

 
У статті досліджуються міжпредметні зв’язки як важлива складова сучасної 

освіти, визначаються перспективи їх використання в навчальному процесі. 
Розглянута методика впровадження метапредметних зв’язків у їхньому 
різноманітті на прикладі авангардного мистецтва, а саме сюрреалізму, у рамках 
курсу “Історія української та зарубіжної культури”. Особлива увага приділена 
взаємозв’язкам з такими навчальними дисциплінами, як “Філософія”, “Психологія”, 
“Історія української та світової літератури”, наведено приклади 
мистецтвознавчого аналізу та практичних завдань у межах навчальних курсів. 

Ключові слова: міжпредметні зв’язки, авангардне мистецтво, сюрреалізм, 
ірраціоналізм, архетип, мистецтвознавчий аналіз. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. У сучасних умовах наукової інтеграції 
особливо важливим фактором системного формування змісту навчального предмета, 
який засвоюється у формі фактів, уявлень, понять, закономірностей і теорій, а також 
структури предмета, є міжпредметні зв’язки. В. Вернадський зазначав, що “... 
зростання наукових знань ХХ століття швидко стирає межі між окремими науками. 
Вони дедалі більше спеціалізуються не за науками, а за проблемами. Це дає змогу, з 
одного боку, надзвичайно глибоко вивчати явище, а з іншого, – охоплювати його з 
усіх точок зору”. В умовах формування інформаційного суспільства набуває 
глобального і масштабного характеру художнє мислення, що, у свою чергу, веде до 
формування нової естетичної реальності. У той же час, навчившись сприймати і 
розуміти модерні виклики в мистецтві, людина набуває нових, відповідних типові 
сучасної культури, уявлень та переконань. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Проблема раціонального 
впровадження міжпредметних зв’язків у навчально-виховний процес розроблялася Я. 

                                                
 © Петрова І.В., Кушнір Л.В., 2015 
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Коменським, Й. Песталоцці, Дж. Локком, А. Дистервеґом, К. Ушинським та ін. У ХХ 
ст. значний внесок у розвиток її теорії зробили психологи Б. Ананьєв, Є. Кабанова-
Меллер, Ю. Самарін, педагоги Ю. Бабанський, І. Звєрєв, І. Лернер, В. Максимова, В. 
Онищук, М. Скаткін. У їхніх працях обґрунтовано погляд на міжпредметні зв’язки як 
умову систематизації навчального процесу. Цікавими є також класифікації 
міжпредметних зв’язків у сучасній педагогіці. Вони представлені в працях  
Р. Аббасової, Л. Кулагіна, В. Максимової, О. Савченко, М. Сорокіна, С. Тадияна, В. 
Федорової. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з тим, 
теоретичний аналіз наукових праць свідчить про те, що проблема міжпредметних 
зв’язків дисципліни “Історія української та зарубіжної культури” (на прикладі 
авангардного мистецтва) ще не була предметом спеціального дослідження. 

Формулювання цілей статті. З’ясувати інтегроване взаємопроникнення 
наукових дисциплін, прикладні напрями їхнього розвитку, збільшення у навчальному 
процесі цінності предметів естетично-мистецького спрямування, поєднання їх з 
іншими предметами на прикладі дисципліни “Історія української та зарубіжної 
культури” (авангардне мистецтво) є цілями даного дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Міжпредметні зв’язки 
тлумачаться як дидактичний засіб, який передбачає комплексний підхід до 
формування й засвоєння змісту освіти, що дає можливість здійснювати зв’язки між 
предметами для поглибленого, всебічного розгляду найважливіших понять, явищ; 
міжпредметні зв’язки є результатом узагальнюючих дій. З позицій філософського 
аналізу міжпредметні зв’язки виступають як дидактична форма загального принципу 
системності. Слід зауважити, що філософський аналіз включає в себе 
загальнопедагогічний, психологічний і методичний аспекти. 

Міжпредметні зв’язки виконують низку функцій: 
- методологічна функція полягає в тому, що тільки на її основі можливе 

формування у студентів сучасних уявлень про історичний розвиток суспільства, 
філософське осмислення процесів та явищ у світі, багатогранність і різноманітність 
культур; 

- освітня функція сприяє формуванню системності, усвідомленості знань. 
Міжпредметні зв’язки виступають як засіб більш глибокого розуміння процесів 
сучасного мистецтва, сприяють засвоєнню понять, формують естетичну 
компетентність; 

- розвивальна функція визначається роллю у творчому і системному 
розвитку студентів, у формуванні художнього смаку, інтересу до мистецтва; 

- виховна функція сприяє реалізації комплексного підходу до виховання; 
- конструктивна функція міжпредметних зв’язків веде до більш активної 

співпраці викладачів-предметників [6]. 
Взаємозв’язки навчальної дисципліни “Історія української та зарубіжної 

культури” корелюються з такими навчальними дисциплінами: “Філософією”, 
“Психологією”, “Історією української та світової літератури”, “Всесвітньою історією” 
та “Історією України”, “Політологією” тощо. Інтеграція в сучасній вищій школі 
прослідковується на внутрішньопредметньому рівні за допомогою наступних 
методичних прийомів: проблемна бесіда із використанням міждисциплінарних 
зв’язків, виконання випереджувальних завдань; пошукова робота, створення фільмів, 
презентації, аналіз творів, написання есе, доповідей, а також на міжпредметному рівні 
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– як бінарне заняття, заняття-дослідження тощо. У статті автори зосередили свою 
увагу на аналізі залучення такого методичного прийому, як проблемна бесіда з 
використанням міждисциплінарних зв’язків, виконання випереджувальних завдань 
під час вивчення однієї з течій авангардного мистецтва – сюрреалізму (у межах 
студіювання теми “Культура ХХ століття: визначні феномени. Художні течії та 
стилі”).  

Сюрреалізм як творчий напрям сформувався у Франції на початку 20-х – 30-х 
рр. ХХ ст. Теоретичне обґрунтування сюрреалізму в художній культурі належить 
французькому поету та психіатру А. Бретону. А. Бретон є автором основних 
програмних документів сюрреалістів: “Manifeste du surréalisme” (1924 р.) та “Second 
manifeste du surréalisme” (1929-1930 рр.). Уже в перших рядках Маніфесту 
сюрреалізму (1924 р.) стверджується ідея повної відмови від традицій реалістичного 
мистецтва. У документі основною метою сюрреалізму було проголошено пізнання 
дійсних глибин художньої творчості через проникнення у світ снів та несвідомого. За 
А. Бретоном, зміст нового мистецтва зводиться до наступного: “Сюрреалізм – це 
чистий психічний автоматизм, що має за мету виразити, або усно, або письмово, або 
іншим засобом, реальне функціонування думки. Диктування думки відбувається поза 
будь-яким контролем з боку розуму, поза усякими естетичними та моральними 
міркуваннями. Сюрреалізм побудований на вірі у вищу реальність, яка досі 
ігнорувала форми асоціацій, у всемогутність сну, у цілеспрямовану гру мислення. 
Його мета – це остаточне знищення інших психологічних механізмів, аби на їх місце 
поставити вирішення найважливіших проблем життя” [4, с.88]. Як приклад нової 
творчості та інтерпретації можливих шляхів її розвитку А. Бретон додавав до першого 
Маніфесту сюрреалізму (1924 р.) текст “Розчинна риба” [10, с.185]. Пізніше А.Бретон 
презентує нові твори: “Сюрреалізм та живопис” (“Le “Surréalisme et la Peinture”, 1928 
р.), “Що таке сюрреалізм” (“Qu’est-ce que le surréalisme”, 1934 р.), “Короткий словник 
сюрреалізму” (“Dictionnaire abrégé du surréalisme” 1938 р., разом з П.Елюаром), 
“Положення сюрреалізму між двома війнами” (“Situation du surréalisme entre les deux 
guerres”, 1945 р.), в яких стверджував, що сюрреалістичне мистецтво потрібно для 
того, щоб людина змогла повністю оволодіти своїми внутрішніми можливостями, які 
безмежні та про які вона мало поінформована, а також з метою дослідження умов 
свого існування [10, с.189-190]. 

Значний вплив на формування філософії сюрреалізму здійснили праці 
австрійського психіатра З.Фрейда. З.Фрейд стверджував, що підсвідомість виражає 
справжню сутність людини, визначає її поведінку та думки. Австрійський мислитель 
вважав, що у процесі витіснення зі свідомості людини соціально неприйнятних 
імпульсів, породжених базовими інстинктами, виникає своєрідний захисний 
механізм, спосіб примирення опозиційних принципів “реальності” та “задоволення”. 
Цим механізмом є мистецтво, що дозволяє “художникові символічно зображувати 
свої потаємні бажання й фантазії, не переносячи їх у сферу делінквентного 
поводження” [5, с.9]. Таким чином, сюрреалісти поділяли ідею З. Фрейда про роль у 
художній творчості підсвідомості та уяви, твердження про відсутність відмінності 
між психікою хворої людини та здорової. Звідси виходить їх переконання в тому, що 
“справжній здобуток мистецтва може бути створений лише за умови повної 
відсутності у творчому процесі контролю з боку розуму” [8, с.28-29]. Теорії З. Фрейда 
сприяли не тільки формуванню філософії сюрреалізму, але й становленню нових 
технічних методів сюрреалістів: автоматичного письма (наприклад, фроттаж, граттаж, 
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фюмаж, декалькоманія, піщаний живопис, дріппінг), методу вільних асоціацій, 
стенографії снів, колективної творчості. Змістовне навантаження основного 
технічного методу сюрреалістів – автоматичного писання – зводилось до того, що під 
час творчого акту потрібно глибше проникнути у власну підсвідомість, 
відсторонитися на цей час від зовнішньої дійсності.  

Серед сучасних діячів української культури фрейдизм вплинув на творчість 
відомої української письменниці, поетеси та художниці Е.Андієвської. Остання 
неодноразово наголошувала на великій ролі підсвідомості у своїй творчості. 
Сприйняття авторкою світу відбувається через інтуїцію та відчуття без підключення 
інтелекту [12, с.160]. Особливістю творчості Е.Андієвської є поєднання поезії та 
слова у сновидних малюнках (робота “Мова сну = сегменти”). Синтетичний світогляд 
– одна з ознак сюрреалістичного мислення [3, с.7]. Це збірка абстрактних картин з 
написами-віршами, які асоціативно пов’язані із зображеннями. В альбомі відтворено 
образи сновидінь. З іншого боку, і поезія Андієвської зазнає впливу візуального 
мистецтва. Для розуміння елементів концепції світобудови Емми Андієвської 
студентам пропонуємо віднайти та співвіднести поетичні конструкції та художні 
образи на полотнах мисткині за зразком: 

1. Булочка, редька, ніж і кухоль пива. На таці із погаслого металу. Й рука 
відтята – кипіло – на престолі. Пацьори піни, – хвіст, як біла пава, – Не кухоль пива, а 
весільний повіз, – Самі роти – в повітря сизім тілі. І голова – із двох піщаних 
стулок… – “Вагітний натюрморт”. 

2. _______________________. – “Натюрморт з ускладненнями в часі”. 
3. _______________________. –  “Натюрморт із тінню”. 
Також студенти можуть спробувати дібрати “поетичну палітру” до художніх 

полотен. Наприклад, велику спектральну перспективу мають прозові та поетичні 
твори Е. Андієвської – від сліпуче-білого (“біла доріжка, встелена спалахами”, 
“вигулькують із жил молочні пера”, “Де лиш тополя, сизо-білий термос”) до жовтого 
(“присягаючись на жовтій дині”) тощо.  

Окрім З. Фрейда, на творчість митців-сюрреалістів вплинули й роботи інших 
психологів – П. Жане та К.Г. Юнга. Наприклад, один з фундаторів сюрреалізму, Ф. 
Супо, згадує, що задовго до студіювання робот З. Фрейда А. Бретон ознайомився з 
працею французького психолога П. Жане “Психологічний автоматизм”, в якій автор 
презентував концепцію вищих (творчих) і нижчих (“автоматичних”) функцій психіки 
[9, с.168]. Вивчення наукових студій іншого психолога, К.Г. Юнга, допоможе 
викладачам та студентам під час дослідження й інтерпретації символіки сюрреалізму. 
Загальновідомо, що К.Г. Юнг розробив основні положення теорії колективного 
несвідомого, яке ним визначається як глибинний шар психіки людини, що є глибшим 
за рівень індивідуального несвідомого, спільним для всіх людей як результат історії 
людства. Згідно з теорією К.Г. Юнга, “колективне несвідоме втілюється в архетипах, 
які сприймаються як вроджені психічні структури несвідомого, що становлять 
частину досвіду людства, визначають внутрішні образи об’єктивного життєвого 
процесу і первісні форми збагнення зовнішнього світу, його глибинні схеми, згідно з 
якими творяться думки і почуття, засновані на міфологічних темах і сюжетах; це 
колективний релікт історичного минулого, що зберігається в пам’яті людей” [4, с.20]. 
Як  головні архетипічні образи К.Г. Юнг виокремив архетипи “Тінь”, “Аніма” 
(“Анімус”), “Мати”, “Дитя”, “Вода”, “Батько” (останній архетип послідовно може 
трансформуватися в архетип “Мудрого старця”, “Вождя”, “Героя”, “Місцевого 
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божества”, “Бога”) [4, с.12]. К.Г. Юнг надав визначення кожному з перерахованих 
архетипів та охарактеризував їх. Наприклад, архетип “Тінь”, за К.Г. Юнгом, – це 
залишена за межею свідомості несвідома частина особистості, яка може являти собою 
“темного” або “світлого двійника” людини, тотожної статі. Архетип “Вода” – це 
багатозначний символ, який тлумачиться як водяний Хаос, безодня, занурення у 
водяну глибину та глибину людської психіки (за К.Г. Юнгом, архетип “Вода” в 
основному пов’язується з душевним Хаосом).  

Після ознайомлення з методами мистецтвознавчого аналізу (семіотико-
герменевтичним, або іконологічним) студентам рекомендується скласти таблицю під 
загальною назвою “Архетипічні образи та міфи у живописі сюрреалістів”. У таблиці 
пропонується надати перелік та тлумачення основних архетипічних образів, що 
зустрічаються на мистецьких полотнах сюрреалістів, перерахувати назви творів 
мистецтва, де постають ці архетипи. Наприклад, у творчості С. Далі найбільш 
поширеним є образ “Світового Хаосу“, який сприймається автором у двох змістовних 
значеннях: як “зовнішня стихія, темрява, пітьма, неорганізована взаємодія вогню та 
води, безодня” (роботи “Жирафа у вогні”, “Христос Сан Хуан де ла Крус”) і “як “Хаос 
людської души, а також його наслідки” (картини “Осінній канібалізм”, “М’яка 
конструкція з вареними бобами”) [4, с.195]. У роботах С. Далі зустрічаються й  інші 
архетипічні уявлення та образи, наприклад, архетип Тіні (“Портрет Лоренса Олів’є в 
ролі Річарда IIІ”, “Спокуса Святого Антонія”, “Двоїстий образ”, “Гала молитовна”, 
“Метаморфоза Нарциса”), “Аніма” та “Анімус” (“Портрет віконтеси Марі-Лаури де 
Ноай”), “Бог” (“Тайна вечеря”), “Мати” (“Іспанія”, “Загадка без кінця”, “Геополітичне 
дитя, що спостерігає за народженням нової людини”) [4, с.195-196].  

“Історія української та зарубіжної культури” нерозривно пов’язана також з 
“Філософією”, оскільки значний вплив на формування технічних засад сюрреалізму 
та формування сюрреалістичного образу здійснила філософія ірраціоналізму. 
Ірраціоналізм – це “філософське вчення, що наполягає на обмеженості пізнавальних 
можливостей розуму, мислення та визнає основним способом пізнання інтуїцію, 
почуття, інстинкт”. Ірраціоналізм вважає дійсність хаотичною, позбавленою 
закономірності; дійсність підпорядковується випадку, волі, інстинкту, почуттю [11, 
с.173]. У структурі філософії ірраціоналізму на сьогодні виокремлюють такі напрями, 
як “філософія життя” (Ф. Ніцше, А. Шопенгауер), інтуїтивізм (А. Бергсон); 
феноменологія (Е. Гуссерль); екзистенційна філософія (С. К’єркегор), психоаналіз (З. 
Фрейд та його послідовники). На початку ХХ ст. під впливом філософії 
ірраціоналізму митці почали критикувати конструктивізм і закликали відмовитися від 
відображення раціональної предметності та звернутися до відтворення ірраціональної 
реальності – сюрреальності, або надреальності, вільної від яких-небудь раціональних 
характеристик. Наприклад, один із фундаторів сюрреалізму Д. де Кіріко в роботі 
“Пісня коханню” відтворив беззмістовну комбінацію предметів на фоні міського 
пейзажу. За задумом автор відобразив “емоційне ставлення митця до беззмістовного 
поєднання предметів – настрій загадки, незбагненної таємниці, незриму присутність 
демона “меланхолії сутінків”, навіяного читанням філософського твору Ф. Ніцше 
“Так говорив Заратустра” [2, с.421].  

Російський дослідник В. Бранський, спираючись на здобутки філософії 
ірраціоналізму, виокремив п’ять творчих методів ірраціоналізації реальності, які 
використовували митці-сюрреалісти. Перший метод – це “ірраціоналізація атрибутів 
реальності” (приписування протилежних, взаємовиключних рис простору та часу, 
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порушення причинно-наслідкових зв’язків, ірраціоналізація кількості). Цей метод 
знаходить своє віддзеркалення у роботах “Винагорода лестуна” (Д. де Кіріко); 
“Особисті цінності”, “Невловимий образ”, (Р. Магрітт),  “Медитативна троянда”, 
“Слони”, “Космічні слони” (С. Далі), “У дверному отворі”, (П. Дельво), “Незрівняний 
Нарцис” (Л. Фіні) та ін. Ідею ірраціоналізації елементів реальності сюрреалісти, у 
тому числі, запозичили з концепцій інтуїтивізму та динамічної природи часу 
французького філософа А. Бергсона. Концепція динамічної природи часу базується на 
тлумаченні часу як живого організму; час є динамічним, мінливим та якісним. А. 
Бергсон виокремлював “науковий час” (математичний), який вимірюється 
годинником та іншими технічними засобами, і “чистий час” як динамічний та 
активний потік подій. Цей час проживається безпосередньо, і в ньому можна діяти 
вільно [7, с.63-68]. Прожитий час, який А. Бергсон називав “durée” (“тривалість”), 
може бути сприйнятий тільки інтуїтивно, причому його вплив занадто важковловний 
та об’ємний, щоб його виміряти за допомогою аналітичних методів позитивізму. 
Тривалість є той самий матеріал дійсності, який перебуває у вічному становленні, 
ніколи не стає чимось закінченим. Переосмислення концепції динамічної природи 
часу ми зустрічаємо в роботах багатьох художників-сюрреалістів. Наприклад, у 
роботах С. Далі “Три віки”, “Благородство пам’яті”, “Сталість пам’яті”, “Кінь з 
розхитаним годинником”. Російський культуролог Ю. Довга тлумачить образ 
“Пам’яті” (робота С. Далі “Сталість пам’яті”), що зображений у вигляді “м’якого” 
годинника у декількох змістовних значеннях: 1) м’який годинник, що зупинився в 
одному часовому вимірі, як символ кінця біологічного життя; 2) спогад про певний 
момент життя людини, яка завершила свій життєвий цикл; 3) м’який годинник як 
символ суб’єктивності пам’яті (людина може розглядати минулі події під 
різноманітними кутами зору) [4, с.183-184]. У роботі С. Далі “Сталість пам’яті” 
зустрічається також образ механічного часу (“наукового часу”) – “твердого”, 
недеформованого годинника. “Твердий” годинник – час об’єктивний, механічно-
фізичний, його неможливо зупинити, він змінюється як увесь навколишній світ. 

Другий творчий метод, який використовується сюрреалістами, – це метод 
“протиприродної комбінації одних реальних речей з іншими реальними речами” 
(пошук незвичайної виразності). Цей метод знайшов своє відображення в наступних 
роботах: Р. Магрітт – “Канікули Гегеля”, “Велика війна”, “Час, що зупинився”, 
“Чудовий світ”, “Мистецтво життя”, “Син людський”; Дж. О’Кіфф – “Череп корови та 
коленкорова троянда”. Наприклад, у роботі бельгійського художника Р. Магрітта 
“Час, що зупинився” глядач бачить комбінацію предметів, не пов’язаних між собою 
змістовно: глухий камін, порожні свічники, годинник, що зупинився, діючий паровоз.  

Третій метод – “поєднання в прямому сюжетному зв’язку реального та 
фантастичного” – було використано в роботах С. Далі (“Сон, викликаний польотом 
бджоли навкруги граната за секунду до пробудження”, “Околиці параноїдально-
критичного міста; післяполудневий час на краю європейської історії”); Х. Міро 
“Собака, що гавкає на місяць”; П. Дельво “Діалог”, Д. Таннінг “День народження і 
після”. Так, у роботі С. Далі “Околиці параноїдально-критичного міста; 
післяполудневий час на краю європейської історії” простір картини розподілений на 
дві частини: з правого боку зображена убога міська вулиця, з лівого – архітектурний 
пейзаж фантастичного міста.   

Четвертий метод у мистецтвознавчій літературі отримав назву як 
пароноїдально-критичний (“взаємопроникнення різноманітних предметів, метод 



ISSN 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». № 2 (17), 2015.0   
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія      ціологія       № 11, 2012 2077-6780     
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія        

 119 

подвійного уявлення“). Активно використовувався його фундатором С. Далі (роботи 
“Мей Уест”; “Параноїдально-критична самотність”, “Вечірній павук… надія”, 
“Метаморфоза Нарциса”). У роботі митця “Параноїдально-критична самотність” 
глядач бачить зображення покинутого автомобіля, обплетеного рослинністю та 
квітами, автомобіль неподільно поєднаний зі скелею, відсутні частини його крил та 
корпус нібито вирізані краями великого отвору над ним; у лівій частині картини 
обрис авто, що зустрічається на скелі, а поверх показаний виступ, який формою 
відповідає отвору праворуч. Параноїдально-критичний метод С. Далі використав і під 
час створення роботи “Метаморфоза Нарциса” – символічного зображення схованих, 
підсвідомих мотивів творчої діяльності як безмежного прагнення до самоствердження 
[2, с.442]. На першому плані полотна глядач бачить Нарциса, який сидить, 
замислившись, біля води, на другому плані видніється кам’яна скеля у вигляді руки з 
яйцем (або цибулиною замість голові), із якої виростає квітка (Нарцис). 

Останній метод “поєднання в одному предметі протилежних якостей та їх 
взаємний перехід, зміна стану та якостей предмета” використовується в роботах 
художників-сюрреалістів: “Зняття з хреста”, “Розп’яття”, (П. Дельво, відтворення 
категорії “живе-неживе”); “Ангел домашнього вогнища, або Тріумф кохання” (М. 
Ернст, категорія “еротичне-танатичне”); “Жирафа у вогні” (С. Далі, категорія 
“негорюче-горюче”), “М’який автопортрет з підсмаженим беконом” (С. Далі, 
категорія “тверде-м’яке”), “Шестирічний Далі, який піднімає шкіру моря, щоб 
побачити під нею сплячу собаку” (С. Далі, категорія – “тверде-рідке”). Найбільш 
активно метод “поєднання в одному предметі протилежних якостей та їх взаємний 
перехід, зміна стану та якостей предмета” залучав до відтворення сюрреалістичної 
дійсності бельгійський художник Р. Магрітт. Наприклад, у роботах “Замок у 
Піренеях” та “Скляний ключ” використовується категорія “важке-невагоме”. 
Категорія “живе-неживе” зустрічається в творі “Роздуми самотнього перехожого”. 
Категорія “нічне-денне” відтворена в картині “Царство світла”, де нічний пейзаж 
мерехтить під денним небом (аналогічний прийом був застосований Р. Магріттом у 
картині “Недосвідчена фея”). 

З метою ознайомлення студентів із впливом філософії ірраціоналізму на 
формування творчих методів сюрреалістів у процесі навчання пропонується: 
1) ознайомитися з роботами З.Фрейда “Тлумачення снів”, “Спогади дитинства 
Леонардо да Вінчі”, “Лекції зі вступу до психоаналізу”; Ф.Ніцше “Так говорив 
Заратустра”; А.Бергсона “Вступ до метафізики”, “Сміх”, “Творча еволюція” (за 
вибором студента); 2) скласти перелік творів митців сюрреалізму, в яких 
зустрічається такий метод, як “поєднання в одному предметі протилежних якостей та 
їх взаємний перехід, зміна стану та якостей предмета”. Для виконання останнього 
завдання необхідно ознайомитися з творчим здобутком національних художніх 
об’єднань сюрреалістів: бельгійської групи (Р. Магрітт, П. Дельво); іспанської (С. 
Далі, О. Домінгуез, Х. Міро); англійської (Г. Мур), американської (Дж. О’Кіфф, П. 
Блум, А. Олбрайт, Д. Таннінг), японської (Т. Окамото), швейцарської (К. Зелігман), 
датської (В. Фредді) та ін. [10, с.97].  

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямі. Таким чином, використання міждисциплінарних зв’язків на 
заняттях дає можливість краще зрозуміти і засвоїти матеріал завдяки своєчасному 
відновленню в пам’яті знань із суміжних дисциплін, сприяє розвитку активної 
розумової діяльності студентів щодо відновлення попередніх знань і засвоєння нового 
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матеріалу, здійснює суттєвий вплив на характер самостійної роботи, сприяє 
всебічному вивченню дисципліни. Впровадження інноваційних технологій у 
педагогіці вищої школи є однією з домінантних тенденцій сучасної освіти, що 
пов’язано із загальними процесами в суспільстві, інтеграцією знань і форм 
соціального та професійного досвіду. 
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Междисциплинарные связи курса “История украинской и зарубежной 
культуры” (на примере изучения авангардного искусства)  

В статье исследуются межпредметные связи как важная составляющая 
современного образования; определены перспективы их использования в учебном 
процессе. Рассмотрена методика внедрения метапредметних связей в их 
многообразии на примере авангардного искусства, а именно сюрреализма, в рамках 
курса “История украинской и зарубежной культуры”. Особое внимание уделено 
взаимосвязям с такими учебными дисциплинами, как “Философия”, “Психология”, 
“История украинской и мировой литературы”, приведены примеры 
искусствоведческого анализа и практических заданий в рамках учебных курсов. 

Ключевые слова: межпредметные связи, авангардное искусство, сюрреализм, 
иррационализм, архетип, искусствоведческий анализ. 
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Interdisciplinary Ties of the Course "History of Ukrainian and Foreign Culture" (by 
the Example of Avant-garde Art Learning) 

Interdisciplinary ties as an important component of modern education have been 
examined in the article, the prospects for their use in the educational process have been 
defined. From the point of view of the philosophical analysis, interdisciplinary links act as a 
didactic form of the general principle of consistency and perform a number of functions: 
methodological, educational, developmental, pedagogical and constructive. 

The method of implementation of metadisciplinary ties in their diversity by the 
example of avant-garde art, namely surrealism, in the course of "History of Ukrainian and 
foreign culture" has been described in the article. Particular attention has been given to 
linkages with academic disciplines such as "Philosophy", "Psychology", "History of 
Ukrainian and world literature." Examples of art analysis (creative methods of surrealists) 
and variants of practical exercises in training courses have been given in the research. 

Decoding means of different kinds of art have been demonstrated by the example of 
iconic signs and symbols of surrealists. To translate between the two pictorial arts appeal to 
the bearers of the collective unconscious – archetypes, so in this case transcoding has a 
relatively objective character. At the same time translating signs are more difficult because 
it is based not on the objective archetypal images with a millennial history, but purely 
subjective associations and feelings of the recipient (student), which depend on his/her life 
experience. 

It has been defined in the article that integration at the modern high school is traced 
in the internal subject level using the following methodological procedures: problem 
conversation with interdisciplinary ties, performing advanced tasks; search work, creation 
of presentations, analysis of works, writing essays, reports, as well as at the 
interdisciplinary level: binary lesson, research lesson and so on. It was found that 
interdisciplinary ties are interpreted  as a didactic means, which provides an integrated 
approach to the creation and assimilation of the content of education, which makes it 
possible to carry out ties between subjects for profound, detailed consideration of the most 
important concepts and phenomena. 
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СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ІНВАРІАНТА 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ  
У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 
У статті аналізується зв’язок мовної і комунікативної культури.  На основі 

огляду найбільш авторитетних точок зору стає можливим стверджувати, що 
мовна культура є складовою комунікативної культури, яка в свою чергу є 
інваріантом професійної культури фахівця. Розглядаються різноманітні думки 
дослідників стосовно структуризації професійної культури, професійної 
комунікативної культури та професійної мовної культури фахівців різного профілю у 
науково-педагогічній літературі. Робиться висновок, що професійна культура, 
професійна комунікативна культура та професійна мовна культура мають 
переважно аналогічні структурні особливості, базовими для них є когнітивний, 
операційний. ціннісний, та рефлексійний компоненти. 

Ключові слова: професійна культура фахівця, професійна комунікативна 
культура, професійна мовна культура, інваріант, структура 

Сучасне суспільство, що живе в постійно мінливому інформаційному потоці, 
висуває нові вимоги до професійної підготовки кадрів. Глобалізація та розширення 
міжнародного та міждержавного економічного і культурного співробітництва 
викликає необхідність у швидкому та ефективному оволодінні професійними 
знаннями, вміннями та навичками. Значною мірою це стосується менеджерів, 
професійна діяльність яких особливо підлягає модернізації, оскільки відбувається в 
контексті змін та тенденцій постіндустріального суспільства. Для успішної 
професійної діяльності майбутній менеджер повинен володіти навичками та вміннями 
спілкування, володіти грамотною, фаховою, логічно вибудованою мовою, знаннями 
та навичками активного користування іноземною мовою, прийомів мовного впливу, 
переконаннями і вмінням ефективно спілкуватися. Сучасному суспільству потрібен 
не просто професіонал, а людина культури, інтегруюча культуру знань, почуттів, 
спілкування і творчої діяльності.  

Актуальність теми  викликана вище описаними соціальними факторами і полягає 
у визначенні структурно-компонентного складу професійної мовної культури майбутнього 
менеджера як інваріанта професійної комунікативної культури фахівця. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій Вивченню професійної культури 
присвячені дослідження А. Капської, Є. Клементьєва, Н. Крилової, М. Кузьмінова, 
В. Правотворова, Г. Соколової та ін. Професійна культура сучасного фахівця 
досліджується із застосуванням діяльнісного, дидактичного, акмеологічного, 
особистісного та психологічного підходів. У сучасних науково-педагогічних 
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дослідженнях існують також різноманітні підходи до професійної комунікативної 
культури: методологічний (В. Аксьонова, В. Сластьонін, Є. Бондаревська, 
Н. Кузьміна, А. Мудрик, Б. Ліхачов); психологічний (Б. Ананьєв, Г. Андрєєва, О. 
Бодальов, Б. Ломов, І. Зімняя, І. Котова, О. Леонтьєв, Б. Паригін); психолого-
педагогічний (А. Маркова, Л. Мітіна, Є. Руденський); морально-етичний (І. Страхов, 
І. Синиця, В. Грехнєв, С. Батракова); творчий (В. Кан-Калик, М. Нікандров, С. 
Кондратьєва). Означений феномен розглядається дослідниками, як: частина 
професійної культури фахівця (К. Абішев, B. Грехнев, Т. Єрмекова, І. Зарєцкая); 
комунікативний аспект професійної підготовки (Л. Барановська, Н. Кузьміна); 
компонент особистісної культури  (А. Мудрик, В. Саф’янов). Питання взаємодії мови 
і культури розглянуті у дослідженнях І. Зимньої, Є. Верещагіна,   Г. Єлізарової, С. Тер-
Мінасової та ін.  

Визначення невирішених раніше частин загальної проблеми 
Різноманітність думок стосовно структуризації професійної культури, професійної 
комунікативної культури та професійної мовної культури фахівців різного профілю 
зумовила вибір теми статті, метою якої є вивчення стану дослідження структурного 
складу професійної мовної культури у науково-педагогічній літературі. 

Виклад основного матеріалу Особистість, здатна здійснювати мовну 
комунікацію,  повинна володіти культурою спілкування. Одна з найбільш якісних 
характеристик фахівця в сучасному світі як учасника комунікації і організатора 
власного професійного життя, що робить істотний вплив на його професійний успіх, є 
його мовна культура. [4] О. Біляєв, Н. Бабич, надаючи перевагу словосполученню 
“культура мовлення”, дотримуються думки, що поняття “культура мови” і “культура 
мовлення” співвідносні між собою як мова і мовлення, тобто як загальне і конкретне. 
У широкому сенсі терміни «культура мовлення» і «культура мови» є синонімами, а у 
вузькому сенсі – культура мовлення – це здатність використовувати оптимальні для 
конкретної ситуації мовні засоби, реалізація мовних властивостей і можливостей в 
умовах повсякденного, усного та письмового, спілкування. Культура мови передбачає 
досить високий рівень загальної культури людини, культуру його мислення, знання 
мови, що становлять культурну компетенцію людини. Більшість дослідників 
підкреслюють нерозривний зв'язок мови і культури: «вивчення мови означає розвиток 
особистості, яке неможливе без розвитку мовної культури, що визначається 
відносинами з світом культури» [2, с. 189].  

На думку багатьох вчених в основі феномена культури знаходиться діяльність 
людини та сукупність продуктів цієї діяльності. В процесі спільної діяльності люди 
неминуче стикаються із спілкуванням, включаються в систему міжособистісних 
відносин, і від уміння правильно поводитися в тій чи іншій ситуації багато в чому 
залежить успіх подальшої професійної діяльності фахівця. В процесі трудової 
діяльності виявляється і формується професійна культура спілкування, тому їх не 
можна розглядати у відриві один від одного, а, навпаки, необхідно досліджувати в 
єдності і тісному взаємозв'язку один з одним. [4, с.246] 

Сучасна професійна культура розвивається в умовах зростання уваги 
суспільства до комунікативної культурі, яка формується в процесі спілкування між 
людьми. У свою чергу, комунікативна культура, яка виражається в системі знань, 
норм, цінностей і зразків поведінки, прийнятих у суспільстві, і умінні органічно, 
природно і невимушено реалізувати їх в різноманітному спілкуванні, є значущим 
аспектом професійної культури особистості фахівця. Отже, взаємозв'язок мовної та 
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комунікативної культури особистості з професійною культурою фахівця виражається 
насамперед у комунікативному аспекті. Іншими словами, можна стверджувати, що 
мовна культура є складовою комунікативної культури, яка в свою чергу є інваріантом 
професійної культури фахівця. [4, с.. 247] 

О.А. Жиляєва, досліджуючи роль мови у професійній культурі лікаря, 
стверджує, що мова є чуйним показником інтелектуального розвитку людини, його 
загальної культури, отже, мовна культура є професійно значущою якістю фахівця 
будь-якої професії, однією із складових частин загальної культури людини і найбільш 
важливих критеріїв його професійної культури. У дослідженнях Т. Єрмекової і К. 
Абішева комунікативна культура трактується як складова професійної культури 
особистості та включає зокрема, професійну мовленнєву культуру і професійну 
культуру мислення [3]. І. Томарєва у дослідженні лінгводидактичного аспекту 
професійної культури менеджера інтерпретує культуру мовної поведінки менеджера 
як багатопланове явище, яке  включає в себе декілька компонентів, основні з них такі: 
культура мовлення – (грамотність); культура мови, включаючи мовний етикет  
(знання того, що, коли і як сказати, вміння адекватно відібрати мовні одиниці, 
будувати аутентичне висловлювання, вміння говорити і критично сприймати 
сказане); культуру мислення (виклад думок являє собою процес спілкування). 

 О. Рембач, вивчаючи культуру ділового спілкування міжнародника-аналітика, 
дійшла висновків, що культуру професійного спілкування необхідно розглядати як 
важливу складову загальної фахової культури спеціаліста. За О. Нєтребіною, 
інформаційну культуру можна розглядати у рамках професійної культури як 
«культуру в культурі». П. Амбарова вважає, що культура має структурну подібність і 
професійна культура складає її підсистему. [1, с.12]. 

Розумінню сутності професійної мовної культури сприяє визначення її 
структури. Тому визначимо структуру професійної мовної культури з урахуванням 
структури комунікативної культури (культури професійного спілкування) та 
структури професійної культури.  

Аналіз наукової літератури доводить, що до опису структури професійної 
культури, професійної комунікативної культури та професійної мовної культури 
дослідники підходять по-різному. Одні вчені вважають їх інтеграцією певних 
субкультур. П. Кузьмін у структурі професійної культури виділяє духовну і 
діяльнісно-поведінкову сторони та вважає її складовими елементами культуру 
мислення і культуру поведінки. Духовна сторона, що “представляє діалектичну 
єдність професійно-ідеологічного і психологічного компонентів, містить: систему 
професійних знань, переконань, культуру професійного мислення, професійні 
потреби, почуття, вольову готовність до здійснення професійної діяльності” [6, с.27]. 
За І. Зарецькою, професійна культура взаємопов’язана з усіма компонентами 
особистісної культури, у першу чергу з моральною, правовою, розумовою, 
естетичною, екологічною тощо. С. Ігнатьєва розглядає комунікативну культуру як 
єдність ціннісних структур у сукупності культури мови, культури вербального 
спілкування, емоційної культури, культури мислення, культури взаємодії. Ф. Кузін 
серед складових культури ділового спілкування (розмови) виокремлює: 1) мовну 
культуру ділового спілкування; 2) логічну культуру ділового спілкування; 3) 
психологічну культуру ділового спілкування; 4) невербальну культуру ділового 
спілкування. Як бачимо, в  структурі кожного культуроутворюючого компонента 
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родового виду культури (субкультурі) виокремлюються як компоненти, загальні для 
всіх видів культур, так і специфічні компоненти. [9] 

Інші вчені розглядають структуру професійної культури, професійної мовної 
культури, комунікативної культури  як систему аспектів, що співвідносяться з 
функціями культури. [9] 

У структурі професійної культури, визначеній А. Анохіним, виділені як 
складові професійної культури групи, так і складові професійної культури 
особистості. До перших належить сукупність установлених державою стандартів 
теоретичної і практичної підготовки працівника, до других – опанування працівником 
знаннями, уміннями, передбаченими державними стандартами професійного 
навчання, та рівень (міра) вживання працівником професійних знань у процесі 
виконання ним договірної трудової функції.  

На думку В. Зоріної та О. Жилякової, до структурних компонентів професійної 
культури менеджерів доцільно віднести: комунікативний компонент (вбирає в себе 
усі різноманітні види комунікацій та застосування їх у різних обставинах діяльності 
та спілкування); пізнавальний компонент (передбачає освоєння певного кола знань 
про навколишню дійсність); поведінковий компонент (є широкою галуззю дій, яку 
освоює майбутній керівник у вигляді навичок у різних видах діяльності); ціннісний 
компонент (усвідомлювати речі, різні соціальні явища та їх значення, зробити 
цінними особисто для себе); праксеологічний компонент (містить практичну 
реалізацію знань, умінь, навичок). 

Більш розгалуженою та новаторською є структура професійної культури 
держслужбовця митниці, розроблена М. Кузьміновим. Дослідник виокремлює 
когнітивний (знання про професійну етику, культурні норми і вимоги), діяльнісний 
(нормативно-операційний), мотиваційний (позитивне ставлення до професійної 
діяльності, професійні установки, інтереси), гностичний (володіння способами і 
прийомами, необхідними для розуміння сенсу культурних норм і вимог), емоційно-
вольовий (здібність до співпереживання, здатність відчувати задоволеність від роботи, 
ініціативність, довільність, відповідальність); рефлексивно-оціночний (самооцінка 
себе як здібного до саморозвитку), змістовний (наочно-пізнавальний). [9] 

За П. Амбаровою, професійна культура офіцера складається з когнітивного 
блоку, утвореного професійними знаннями, вміннями та навичками, які авторка 
поділяє на загальнопрофесійні та вузькоспеціальні, поведінкового блоку, змістом 
якого є норми, регулюючі професійну діяльність, та професійних цінностей, тобто 
чесності, вірності, відповідальності тощо.  

У професійній культурі вчителя Я. Черньонков виділяє такі структурні 
компоненти: професійна спрямованість, професійні знання, вміння, навички, 
ціннісно-мотиваційний компонент та комунікативна культура. [10, c. 9] 

А. Капська у професійно-етичній культурі соціального працівника виокремлює: 
аксіологічний компонент (професійна культура як процес створення, збереження і 
засвоєння професійно-етичних цінностей); регулятивний компонент (професійна 
культура як система професійно-етичних якостей, які є регулятором соціально-
педагогічних відносин); нормативний компонент (професійна культура як сукупність 
професійних норм, відносин і стандартів поведінки); виховний компонент (професійна 
культура як чинник, що формує моральну культуру учасника професійної взаємодії). 
Зауважимо, що ціннісний компонент виокремлюється у структурі різних видів 
культури більшістю дослідників. [9] 
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Аналіз науково-педагогічної літератури свідчить, що визначення структурно-
компонентного складу комунікативної культури здійснюються на основі 
аксіологічного, культурологічного, психологічного підходів. У контексті професійної 
підготовки фахівців значущості набуває також особистісно-діяльнісний підхід з 
урахуванням принципу професійної спрямованості змісту навчання. Це стосується й 
формування професійної мовної культури майбутніх фахівців менеджменту, 
структурні компоненти якої визначаються на основі специфіки майбутньої професії. 
[8 c.10] 

О. Уваркіна структурними компонентами в комунікативній культурі 
майбутнього фахівця називає ціннісний (наявність цілей, мотивів, знань, умінь та 
засобів ефективного спілкування тощо) та діяльнісний (участь у комунікації, 
реалізація цінностей, норм і правил). 

Ґрунтуючись на соціально-психологічних функціях спілкування – 
перцептивній, інтерактивній та комунікативній, – підходить до визначення 
структурно-компонентного складу культури професійного спілкування менеджера В. 
Лівенцова і виокремлює у його операційно-дійовій підструктурі чотири компоненти: 
мотиваційно-ціннісний (забезпечується системою ціннісних орієнтацій та смислових 
установок фахівця і визначає спрямованість спілкування), перцептивний (розкриває, 
передусім, уміння об’єктивно сприймати і правильно розуміти партнерів по 
спілкуванню, швидко орієнтуватися у професійних ситуаціях), комунікативний 
(демонструє високу комунікативну культуру), інтерактивний (показує здатність 
будувати конструктивні відносини з партнерами на основі спільних інтересів) [7, с. 7]  

Культура ділового спілкування, на думку М. Калашникова, включає елементи, 
характерні для усіх різновидів культури, а саме: когнітивну (професійні знання, 
переконання), емоційно-оцінну (етичні норми і правила) та діяльнісну (комунікативна 
компетентність) складові. [5] 

Переважно подібні структурні елементи має структура комунікативної 
культури майбутнього вчителя, розроблена Є. Шишовою і представлена сукупністю 
потребнісно-мотиваційного, особистісного, рефлексивного, практико-дієвого 
компонентів. Під особистісним компонентом комунікативної культури  розуміються 
особистісні характеристики вчителя як суб’єкта ефективного педагогічного 
спілкування (комунікабельність, емпатійність, чуйність, діловитість тощо).  

Цікавими на наш погляд є структурні компоненти культури професійного 
спілкування майбутнього фахівця міжнародного бізнесу та менеджменту за 
визначенням  А.В. Бичок, а саме: 1) культурний, лінгвістичний, соціальний та 
психологічний елементи; 2) комунікативна компетенцію, пов’язана з міжнародною 
економічною діяльністю; 3) здатність до взаєморозуміння у міжкультурному діалозі; 
4) моральні якості, цінності та етика професійних стосунків.  

Загальновизнані структурні елементи є притаманними також і мовній 
(іншомовній) культурі, і мовленнєвій культурі.  

Так І. Шилінська, розглядаючи феномен професійної культури мовлення 
фахівця економічного профілю як динамічну структуру, до її складових відносить 
мотиваційний, когнітивний, операційний і аксіологічний компоненти.   

Досліджуючи іншомовну культуру майбутніх вчителів через призму ціннісних 
відносин, М. Жехрова виокремлює наступні структурні компоненти: інформаційно-
пізнавальний, завдяки якому формується ціннісне відношення до іншомовної 
культури із застосуванням різноманітних засобів інформації, знання іноземної мови і 
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культури мови, що вивчається, розуміння професійних завдань по формуванню 
ціннісного відношення до іншомовної культури; ціннісно-мотиваційний, пов’язаний з 
прагненням вивчаючого іноземну мову оволодіти іноземною мовою і культурою, його 
потреби реалізуватися в умовах інформаційного середовища, ціннісні орієнтації у 
навчанні іноземній мові, культури; емоційно-вольовий припускає наявність рішучості 
у засвоєнні іншомовної культури і її цінностей у того, хто навчається, наявності в 
нього особистісної відповідальності за результат діяльності, прагнення до засвоєння 
моральних цінностей, естетичної культури; комунікативно-поведінковий складається 
з вміння вивчаючого іноземну мову використовувати традиційні вербальні засоби, 
засоби інформаційно-комунікативних технологій, форми соціальної поведінки при 
вираженні ціннісного відношення до іншомовної культури.  

Компонентами мовленнєвої культури, на думку О. Приходько, виступають 
мотиваційно-ціннісний (мотиваційно-ціннісне ставлення студентів до професійно-
мовленнєвої культурі як складової компетентності фахівця); когнітивний (теоретичні 
знання, практичні мовленнєві вміння і риторичні навички, необхідні для здійснення 
мовленнєвої діяльності); діяльнісний (здійснення діяльності, спрямованої на розвиток 
мовленнєвої культури); рефлексивно-оцінний (аналіз і самооцінка результатів своєї 
мовленнєвої діяльності з метою вдосконалення даної якості). 

Висновки Проаналізувавши достатню кількість дослідницьких робот можна 
зробити такі висновки. По-перше, професійна культура, професійна комунікативна 
культура та професійна мовна культура мають переважно аналогічні структурні 
особливості. Когнітивний, операційний. ціннісний, та рефлексійний компоненти є 
базовими для структури професійної культури, професійної комунікативної культури 
та професійної мовної культури. Структура кожного підпорядкованого виду культури 
є деталізованим варіантом структури родового виду культури. Цим пояснюється 
більша варіативність структурних аспектів культури фахівця, що відбиває специфіку 
його професійного спілкування. 

Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо в розробці структурно-
рівневої моделі професійної мовної культури студентів-менеджерів. 
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Структура профессиональной языковой культуры как инварианта 
профессиональной коммуникативной культуры в научно-педагогической 
литературе 

В статье анализируется связь языковой и коммуникативной культуры. На 
основе обзора наиболее авторитетных точек зрения становится возможным 
утверждать, что языковая культура является частью коммуникативной культуры, 
которая в свою очередь является инвариантом профессиональной культуры 
специалиста. Рассматриваются различные мнения исследователей относительно 
структуризации профессиональной культуры, профессиональной коммуникативной 
культуры и профессиональной языковой культуры специалистов различного профиля 
в научно-педагогической литературе. Делается вывод, что профессиональная 
культура, профессиональная коммуникативная культура и профессиональная 
языковая культура имеют преимущественно аналогичные структурные 
особенности, базовыми для них являются когнитивный, операционный. ценностный, 
и рефлексивный компоненты. 

Ключевые слова: профессиональная культура специалиста, 
профессиональная коммуникативная культура, профессиональная языковая 
культура, инвариант, структура 
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O. Popova 
Donetsk National Technical University 
Structure of Professional Language Culture as Invariant of Professional 
Communicative Culture in Pedagogical Theory  

To perform their professional tasks modern specialist should have skills of effective 
communication, use grammatically correct professional language, and make active use of 
foreign language which becomes possible due to command of professional language 
culture. The article deals with the analysis of language and communicative culture. On the 
basis of different points of view review it is stated that language culture is a part of 
communicative culture which, in its turn, is the invariant of professional culture of a 
specialist. Various pedagogical opinions on structuring of professional culture, professional 
communicative culture, and professional language culture of specialists in different spheres 
are considered. It is concluded that professional culture, professional communicative 
culture, and professional language culture are mainly characterized by similar structural 
peculiarities, basic ones being cognitive, operational, axiological, and reflexive 
components. This fact explains variability of structural aspects of a specialist’s culture 
which reflects the specific character of their professional communication.           

Key words: professional culture of a specialist, professional communicative culture, 
professional language culture, invariant, structure.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МАТЕМАТИКИ ТА ФІЗИКИ  

НА ЗАНЯТТЯХ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 
 

Стаття присвячена актуальному питанню сучасної системи освіти – 
проблемі ефективної реалізації міжпредметних зв’язків  математики та фізики 
підчас навчання вищої математики майбутніх фізиків. Автором проаналізовано 
основні шляхи реалізації міжпредметних зв’язків  математики та фізики, підібрано 
професійно орієнтовані завдання з різних тем вищої математики. Висвітлюється 
досвід автора з реалізації міжпредметних зв’язків математики та фізики накафедрі 
вищої математики і методики викладання математики. Наводяться приклади 
фрагментів завдань, спрямованих на реалізацію міжпредметних зв’язків  
математики та фізики з різних тем вищої математики. 

Ключові слова: міжпредметні зв’язки, професійно орієнтовані завдання, 
навчання вищої математики, навчання майбутніх фізиків.  

Постановка проблеми. Сучасний розвиток науки й освіти визначається 
міждисциплінарною конвергенцією. Одним із головних завдань вищої освіти сьогодні 
є виховання фахівця, який володіє мультипредметними знаннями й навичками, 
здатний оперувати різними типами знань під час розв’язання практичних проблем у 
сфері професійної діяльності. З цією метою, під час навчання, студентів необхідно 
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навчитивиконуватирізнізавдання, пов’язані з квазіпрофесійної діяльності. Подолання 
формалізму в знаннях студентів, розвиток знань і умінь прикладного характеру є 
одним з важливих завдань реформування вищої математичної освіти. Тому особливої 
актуальності набуває питання реалізації міжпредметних зв’язків математики з іншими 
дисциплінами з метою набуття студентами навичок квазіпрофесійної діяльності. 

Питання вдосконалення прикладної спрямованості навчання математики у ВНЗ 
досліджували В.Г. Бевз, Г.О. Бокарєва, І.В. Житарюк, Б.О. Константинова, 
І.Г. Михайлова, С.В. Плотникова, С.А. Розанова, Т.В. Слободинська, Л.Ф. Троян, 
С.І. Федорова та ін.Важливі аспекти прикладної спрямованості курсу математики 
висвітлено у дисертаційних дослідженнях, такприкладна спрямованість розглядається 
як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів (М.Я.Ігнатенко),як 
одна з функцій навчання (А.С.Адигозалов), як важливий чинник формування 
мотивації навчання (О.Ф.Трепліна). Необхідність реалізації міжпредметних зв’язків 
упроцесі навчання математичних дисциплін у ВНЗ обґрунтовано в роботах таких 
науковців, як В.В. Корнещук, Л.І. Нічуговська, Л.С. Пуханова, О.В. Трунова, 
В.М. Шинкаренко та інших. Проте, у працях учених увага здебільшого приділяється 
міжпредметним зв’язкам математики та економіки, разом з тимнедостатньо уваги 
приділяється професійно-орієнтованим математичним завданням для навчання 
майбутніх фізиків. Часто вища математика наче відірвана від потреб фізики як щодо 
відбору матеріалу, так і його трактування, формулювання задач. Такий стан речей 
перешкоджає і розумінню самої математики як фундаментальної науки, у студентів-
фізиків часто не виникає інтересу до предмету, а математичний апарат, відірваний від 
практичних завдань фізики, не залишається в «арсеналі» набутих компетенцій. 

Мета статті полягає у презентації певних шляхів реалізації 
міжпредметнихзв’язківматематики і фізикипід час навчання вищої математики 
студентів-фізиків з метою вдосконалення їхніх навичок квазіпрофесійної діяльності 

Виклад основного матеріалу. Для майбутніх фізиків математичні знання є 
необхідними у процесі набуття професійних компетенцій. Математика є мовою 
фізичних досліджень та розрахунків, основою вивчення загальних і 
вузькоспеціальних дисциплін, що вивчаються на фізико-технічному факультеті.  

У процесі реалізації міжпредметних зв’язків математики і фізики особлива роль 
надається професійно-орієнтованим завданням, умова й вимоги яких визначають 
модель деякої ситуації, яка виникає в професійній діяльності фахівця, а 
дослідженняцієїситуаціїздійснюєтьсязасобамиматематики, що сприяє професійному 
розвитку студента, набуттю ним навичок квазіпрофесійної діяльності. 

Застосування професійно орієнтованих завдань під час навчання вищої 
математики не тільки «вимагає» від студента вміння побудувати модель явища, що 
досліджується, але й сприяє розвитку цього вміння через його практичну значущість. 
Адже, для успішного розв’язування завдання, студентові необхідно осмислити його, а 
це можливо лише тоді, коли він відчуває в ньому особистісний інтерес. Розв’язування 
таких завдань забезпечує орієнтацію змісту і методики навчання на застосування 
математичних методів у професійно спрямованих дисциплінах та в майбутній 
професійній діяльності фахівця-фізика.  

Зазначимо, що при складанні професійно-орієнтованих завдань для студентів-
фізиків необхідно врахувати певні умови, а саме завдання мають: 

1) викликати у студентів пізнавальний інтерес; 2) містити відомий (або інтуїтивно 
зрозумілий) понятійний апарат і термінологію; 3) бути реального практичного 
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змісту, що дозволить забезпечити ілюстрацію практичної цінності і значущості 
математичних знань у фізиці; 4) відповідати навчальній програмі щодо прийомів і 
методів, які будуть використовуватися при їх розв’язуванні; 5) демонструвати 
практичне використання математичних ідей і методів у фізиці; 6) використовувати 
числові дані, що відповідають практиці експерименту (необхідно дотримуватися 
також правил наближених обчислень, застосовувати комп’ютер); 7) спонукати 
студентів до самостійного формулювання наступних завдань, а також до 
узагальнення, модифікації запропонованих викладачем завдань тощо. 

Курс вищої математики для фізиків містить такі розділи математики: матриці і 
визначники, системи лінійних рівнянь, вектора алгебра, аналітична геометрія, 
диференціальне та інтегральне числення функцій однієї та багатьох змінних, 
диференціальні рівняння, теорія ймовірностей і математична статистика.І одним з 
найголовніших розділів вищої математики для фізиків є «Векторна алгебра». У фізиці 
векторними величинами є момент сили, напруга електричного поля, індукція 
магнітного поля, вектор Бюргерса тощо [4]. Для того, щоб розв’язувати різні 
професійні фізичні задачі, вирішувати важливі проблеми фізики, необхідно володіти 
основними операціями над векторами, вміти визначати координати векторів, 
описувати їх розташування у просторі тощо. Так, для знаходження розв’язків задач 
механіки (наприклад, задача про рух тіла, кинутого під кутом до горизонту) та 
динаміки (наприклад, запис другого закону Ньютона у проекціях на координатні осі) 
необхідно вміти знаходити проекції векторів і тому при вивченні розділу «Векторна 
алгебра» студентам-фізикам ми пропонуємо завдання такого змісту. 

Задача 1. В однорідному магнітному полі з індукцією рухається протон зі 
швидкістю . Під яким кутом вектор швидкості протона напрямлений до 
індукції магнітного поля, якщо на нього діє сила Лоренца, величиною  , а 
величина заряду дорівнює Кл. 

Задача 2.Обчислити, яку роботу виконує сила коли точка її прикладання, 
рухаючись прямолінійно, переміщується з положення  в положення 

. 
Задача 3. Вантаж Q вагою в 100 кг підтримується брусом АО, що шарнірно закріплений 

у точці А і нахилений під кутом 45 до горизонту, і двома горизонтальними ланцюгами ВО і СО 
однакової довжини. Знайдіть вектори, які визначають зусилля  у брусі і натяжіння  і  
ланцюгів, якщо кути СВО і ВСО рівні і дорівнюють 45. 

 
Рис. 1.Ілюстрація до задачі 

Багато фізичних процесів записується за допомогою рівнянь кривих другого 
порядку: еліпсу (орбітальний рух планет та супутників), гіперболи (рух тіла у 
космосі, при якому воно віддаляється на нескінченність, маючи запас кінетичної 
енергії), і, звичайно, параболи (рух тіла, кинутого під кутом до горизонту; траєкторії 
деяких космічних тіл (комет, астероїдів), що проходять поблизу зірки або іншого 
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масивного об'єкту(нейтронної зірки, чорної діри або планети) на чималій швидкості; 
траєкторія польоту деякого об'єкту (м'яча, артилерійського снаряду) в однорідному 
гравітаційному полі без опору повітря тощо).  

Доцільно, на нашу думку, при вивченні теми «Криві другого порядку» 
запропонувати студентам такі завдання: 

Задача 4. Планета рухається навколо Сонця по еліптичній орбіті з ексцентриситетом ε. 
На скільки її швидкість у перигеліії відрізняється від швидкості в афелії? Як це пояснити? 

Задача 5.Сталевий трос закріплено за два кінці. Точки кріплення розташовані на 
однаковій висоті, відстань між ними дорівнює  20 м.  Величина йогопрогину на відстані 2 м від 
точки кріплення, рахуючи по горизонталі, дорівнює 14,4 см. Обчисліть величину прогинуцього 
тросу всередині між точками кріплення, вважаючи, що трос має форму дуги параболи. 

Майбутнім фізикам вельми необхідним є розділ «Теорія ймовірностей та 
математична статистика», якийзакладає математичні основи для обробки результатів 
експериментів і одного з найважливішого розділу теоретичної фізики – статистичної 
механіки. З роками актуальність цього розділу для фізиків зростає завдяки все більш 
важливої ролі, яку імовірнісні моделі і методи відіграютьу сучасних дослідженнях 
нерівноважних фізичних процесів у хаотичних, турбулентних системах і 
наносистемах[2, 3].При вивченні теорії ймовірностей та математичної статистики 
студентам-фізикам можна запропонувати таку задачу: 

Задача 6. Оцініть надійність роботи системи з трьох елементів, які працюють 
незалежно один від одного. Елементи з’єднані послідовно, як показано на рис. 2 та відомі 
ймовірності їх безвідмовної роботи, що дорівнюють 1p , 2p , 3p  відповідно. 

 
 

Рис. 2. Схема з’єднання елементів 
Зазначимо, що такі задачі складають певну систему, яка забезпечує органічний 

зв'язок професійних фізичних знань з теоретичним математичним матеріалом, 
оскільки останній глибоко розуміється і якісно засвоюється лише в процесі 
розв’язування задач. 

Ще одним зі шляхів реалізації міжпредметного зв’язку фізики і математики є 
так звані незвичайні форми діяльності. Наприклад,на практичних заняттях з теми 
«Векторна алгебри» ми пропонуємо студентам-фізикам «попрацювати перекладачем» 
зfill-in-blank завданням– заповнити таблицю (Таб. 1), описавши фізичні величини або 
закони мовою математики та фізики. Такі завдання дозволяютьстудентам 
навчитисяумінню «перекладати» на математичнумовурізні фізичні закони та 
формули. 

 
Таблиця 1. Завдання«fill-in-blank» з теми «Вектора алгебра» 

Величини та 
закони фізики 

Мова математики 
(для самостійного 

заповнення) 

Мова фізики 
(для самостійного заповнення) 

Напруженість 
електричного поля 

=  ; = k  Напруженість електричного поля – 
силова характеристика електричного 

1 2 3 
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Під час вивчення теми «Функції однієї змінної» ми знаходимо інші цікаві 
форми встановлення міжпредметних зв’язків, запропонувавши 
студентамвиконативправи «Ситуації» [1]. 

Студенти об’єднуються у пари. Кожна пара отримує конверт із наступними 
завданнями: Оберіть ситуацію, що відповідає функції, графік якої зображено на 
рисунку (або обернене завдання:вкажіть графік функції, що відповідає заданій 
ситуації). 

 
Рис. 3. Приклад картки до вправи «Ситуації» 

До кожного конверту додається допомога фахівця (якою студенти можуть 
користуватися, втрачаючи бали, або відмовитись від неї і отримати всі бали за 
завдання) у вигляді підказок: 

 температура речовини не може нескінченно збільшуватись, через деякий 
час вона буде залишатися сталою. 

 температура речовини спочатку є меншою за нуль. 
Без перебільшення можна сказати, що професійні компетенції фізиків 

перебувають у прямій залежності відуміння проводити експерименти та обробляти їх 
результати. Зрозуміло, що навички експериментальних досліджень студенти 
набувають на лабораторних заняттях зі спеціальних фізичних дисциплін, але і 
математичні дисципліни також передбачають проведення найпростіших 
експериментів. Так, під час вивчення теми «Криві другого порядку», ми пропонуємо 
студентам-фізикам самостійно провести дома заданий експеримент,пов’язаний з 
оптичними властивостями кривих, і пояснити «що відбувається і чому». Студентам 
також пропонується продуматиякийсь власний експеримент з теми «Оптичні властивості кривих 
другого порядку» і пояснити його. 

поля, яка чисельнодорівнюєсилі, 
щодіє на одиничний позитивний 
заряд, поміщений в задану точку поля. 

Кінематичне 
рівняння руху точки 

  

Потужність 
двигуна 

  

Умова рівноваги тіл   

Момент імпульсу 
точки відносно 
центра обертання 

  

Принцип 
суперпозиції 
електричних полів 
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Висновки. Наведені завдання дозволяють реалізувати міжпредметний зв'язок 
математики та фізики, а також задовольняють усім вимогам, що висуваються до 
професійно орієнтованих завдань, оскільки відповідають галузевому стандарту 
підготовки майбутнього фахівця фізичного напрямку, демонструють реальний 
професійний зміст, сприяють формуванню позитивної мотивації майбутніх фізиків до 
вивчення вищої математики та містять відому їм професійну термінологію. 
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Реализация межпредметных связей математики и физики на занятиях по 
высшей математике.  

Статья посвящена актуальному вопросу современной системы образования – 
проблеме эффективной реализации межпредметных связей математики и физики во 
время обучения высшей математике будущих физиков. Автором проанализированы 
основные пути реализации межпредметных связей математики и физики, 
подобраны профессионально ориентированные задачи по различным темам высшей 
математики. Освещается опыт автора по реализации межпредметных связей 
математики и физики на кафедре высшей математики и методики преподавания 
математики. Приводятся примеры фрагментов задач, направленных на реализацию 
межпредметных связей математики и физики по различным темам высшей 
математики. 

Ключевые слова: межпредметные связи, профессионально ориентированные 
задачи, обучение высшей математике, обучение будущих физиков. 
 
V.Puzyrov 
Donetsk National University 
Realization of Intersubject Communications of Mathematics and Physics During 
Teaching Higher Mathematics 

The article is devoted to actual issue of modern educational system – the problem of 
effective implementation of interdisciplinary connections of mathematics and physics during 
the teaching of higher mathematics for future physicists. The discipline “Higher 
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Mathematics” has ample opportunities for teaching mathematical modeling of the students 
of the faculty of Physics. There are interdisciplinary connections of mathematics and 
physics and professionally-oriented mathematical tasks in the center of author’s attention. 
The role of professionally-oriented mathematical tasks in future physicists teaching is 
analyzed in the paper. The author analyzes the main ways for implementing 
interdisciplinary connections of mathematics and physics during teaching process. The 
necessity of applying of professionally-oriented tasks on higher mathematics for approving 
of mathematical modeling skills of future physicists is underlined by author. Some 
requirements for application of professionally-oriented tasks on higher mathematics are 
formulated. The examples satisfied these requirements and applied in the higher 
mathematics training are shown in this paper. The system of such professionally-oriented 
tasks on various chapters of higher mathematics (matrix and determinants, vectorial 
algebra, systems of linear equations, analytical geometry, conics, differential and integral 
calculus, differential equations, probability theory and mathematical statistics) for 
implementation of interdisciplinary connections of mathematics and physics at the 
Department of mathematics and methodology of teaching mathematics is presented. Some 
methodological tips andrequirementsof designing and applying of professionally oriented 
tasks during teaching higher mathematics are given. Some fragments of professionally-
oriented tasks (for chapters “Vectorial algebra”, “Conics: ellipse, hyperbola, parabola” 
and “Probability theory and mathematical statistics”) for implementation of 
interdisciplinary connections of mathematics and physics for higher mathematics teaching 
are presented. 

Keywords: interdisciplinary communication, professionally-oriented task, learning 
higher mathematics, teaching of future physicists. 
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INSIGHTS INTO GIFTEDNESS IN SCHOOLS AND COLLEGES  
IN THE EU AND THE USA 

 
The article aims at analyzing the current situation in the sphere of educating the 

gifted abroad, namely in the EU and the USA. It focuses on the support that educational and 
other provisions for the gifted are getting from the government and the fact that all that is 
based on the national legislation. The concept ‘giftedness’ has become more widely 
recognized and the need to develop the individual potential for high or outstanding 
achievement has been accepted as an inseparable part of combination of unique practices, 
procedures and techniques, as well as special attention and facilities that highly able 
students require. The article singles out the main techniques that should be taken into 
account while studying Gifted Education. They are differentiation, affective curriculum, 
heterogeneous grouping, homogeneous grouping,etc. The article points out that the 
attempts to provide gifted education can be classified in several ways. The analysis has 
shown that most gifted students benefit from a combination of approaches at different times. 
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Giftedness and gifted education should be topic both in national legislation systems and in 
teacher training programmes. Newly qualified teacher status competencies include a focus 
on teaching able, gifted and talented pupils, although the extent to which this is formally 
addressed in Teacher education varies from one training institution to another. Able gifted 
and talented education should be firmly on the Government’s agenda and increasingly on 
all school agendas. The emphasis across the EU and the USA continues to be improvement 
of classroom provision and the development of personalized learning for able gifted and 
talented. 

Key words: able gifted, talented education, giftedness, differentiation, affective 
curriculum, heterogeneous grouping, homogeneous grouping, national legislation system, 
teacher training programme. 

Problem setting and its link to important scientific and practical tasks. The 
support for educating the gifted is booming in many countries worldwide. The generally 
held opinion during the previous century was that highly able students did not need special 
attention or extra facilities. Consequently, the task of developing educational and other 
provisions for the gifted in schools was completely neglected. Only within 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. 

First, let us define what Gifted Education is. Gifted education, which is also known 
as Gifted and Talented Education (GATE), Talented and Gifted (TAG), or G/T) is a board 
term for some special practicies, procedures and theories which are used in the education of 
children who have been identified as gifted or talented. However, there is no standard global 
definition of what a gifted student is.  

Singling out unsolved aspects of the problem. The concept ‘giftedness’ (high 
ability, giftedness and talent are used synonymously) refers to the individual potential for 
high or outstanding achievement in one or more areas of ability. 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. 

Analysis of the recent research and publications. Primed works on the problem of 
child giftedness appeared in the early twentieth century but interest in the phenomenon under 
the investigation significantly increased in the second half of the twentieth century, 
especially in the 80's - 90's. Some scientists in foreign countries considered the issue of 
giftedness traditionally complex without clear differentiation between psychological and 
pedagogical research. Such prominent scholars dedicated their works to study the talented or 
gifted: L. Theremin, John. Guildford, C. Taylor, K. Heller, B.Blum and others. 

In neighboring countries some psychological aspects were considered in the works of 
gifted researchers into psychology of creativity, namely A. Matyushkina, V.Krutetskyi, V. 
Druzhinina, L.Burlachuk, I.Averina and others. 

Objectives of the article. It is highly essential to single out the main techniques that 
should be taken into account while studying Gifted Education. They are differentiation, 
affective curriculum, heterogeneous grouping, homogeneous grouping,etc. 
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Let us look at the most commonly used techniques in Gifted education abroad and 
especially in the EU as such techniques and practices could be implemented in Ukraine as 
well with the view of joining the European educational space smoothly and effectively. 

Modification of student’s curriculum. Modification of a gifted student’s curriculum 
aims at accommodating their specific needs and requirements. That may include changing 
the content or ability level of the material. Affective curriculum is a curriculum that is 
designed to teach gifted students about emotions, self-esteem and social skills. That can be 
highly valuable for all students, especially those who have been grouped with much older 
students, or who have been rejected by their same-age, but academically typical peers.  

That is a method which is widely practiced in Spain. The individual adaptation of the 
curriculum includeS the adjustment or expansion of the objectives and content, more 
flexible criteria for evaluation, and stipulates the specific methodology that is appropriate 
considering the student’s learning style and school context. Enrichment is to be carried out 
when the student demonstrates exceptional performance in a limited number of areas or 
when the student demonstrates constant exceptional performance generally, but shows 
affective or social imbalance. Curricular adaptation includes enriched objectives and 
content, more flexible criteria for evaluation and stipulates the specific methodology that 
should be implemented taking into consideration the student’s learning style and school 
context.  

Heterogenous grouping. Heterogeneous grouping is a strategy that groups students 
of varied ability, preparedness, or accomplishment in a single classroom environment. 
Usually this terminology is applied to groupings of students in a particular grade, especially 
in elementary school. For example, we can observe students in their fifth grade who would 
be heterogeneously grouped in maths if the were randomly assigned to classes instead of 
being grouped by demonstrated subject mastery. Heterogeneous groupings sometimes 
claimed to provide a more effective instructional environment for less prepared students. 

Homogeneous grouping is a strategy that groups students by specific ability, 
preparedness or interest within a subject area. As a rule, this terminology is applied to 
groupings of students in a partucular grade, especially in elemetary school. For example, 
students in the fifth grade would be homogeneously grouped in maths if they were assigned 
to classes based on demonstrated subject mastery rather than being randomly assigned. 
Homogeneous grouping can provide more effective instruction for the most prepared 
students. 

Attempts to provide gifted education can be classified in several ways. Most gifted 
students benefit from a combination of approaches at different times. Activities such as 
reading, creative writing, sport, computer games, chess, music, dance, foreign languages 
and art give an extra intellectual challenge outside school hours. 

A very unusual approach one can obverve in schools in Belgium. Since their schools 
have autonomy in educating the gifted some schools organize experimental programs while 
others do not. Approximately 10-15 % of the primary schools have founded a “kangaroo-
class” of around four hours a week. In these classes, gifted children from different regular 
classes and different ages come together to work on challenging exercises and projects. 
Initially this initiative had a cognitive goal. Out-of-school activities are mainly organized 
through competitions in art, math and sport. Academically gifted students can take part in 
other activities which are organized on an infrequent and mostly experimental level. 

Enrichment. On the primary school level, students spend all class time with their 
peers, but receive extra material to challenge them. Enrichment may be as simple as a 



ISSN 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». № 2 (17), 2015.0   
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія      ціологія       № 11, 2012 2077-6780     
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія        

 138 

modified assignment provided by the regular classroom teacher, or it might include formal 
programs or academic competitions. This work is done in addition to, and not instead of, 
any school work assigned. Critics of this approach argue that it requires gifted students to do 
more work instead of the same amount at an advanced level. 

On the secondary school level sometimes an option is to take more courses like 
English, Spanish, Latin, Philosophy, Science, etc., or to engage in extra curricular activities. 
Some researches consider that there is a necessary choice between enrichment and 
acceleration. However, others see them as complemets to each other.  

The regular school material is compacted by pre-testing the student to establish 
which skills and content have already been mastered. Pretests can be presented on a daily 
basis (pupils doing the most difficult items on a work sheet first and skipping the rest if they 
are performed correctly), or before a week or longer unit of instructional time. When a 
student demonstrates an appropriate level of proficiency, further repetative practice can be 
safely skipped, thus reducing boredom and freeing up time for the student to work on more 
challenging material. 

However, that could be effectively put into practice as long as all these aspects are 
made compulsory in the national legislation.  That is the thing we can observe in the 
legislation systems of most European countries. For instance, the recent Austrian school 
legislation is based on the legislation which was drawn up in the 20th century, mainly 
during the 60s and 70s. Since 1990, the legislation regarding giftedness and gifted education 
has been reviewed and the education of talents and gifted students became explicitly part of 
the system of general education. At present, there is a trend toward adopting even more 
regulations and legislation regarding the individual needs of gifted students and gifted 
education. The school legislation of Austria emphasizes a general ideal of individualized 
education and an autonomous creation of the individual school career through acceleration 
and enrichment within the regular school as well as within specific schools. In addition to 
differentiation regarding intellectual education, school legislation also refers to the 
educational need of provisions regarding the non-intellectual domains. 

Skipping grades. Self-pacing methods use flexible grouping practices to allow 
children to advance at their own pace. Self-pacing can be beneficial for all children and is 
not targeted specially at those identified as gifted or talented, but it can allow children to 
learn at a highly accelerated race. 

One more phenomenon that should be taken into consideration while teaching gifted 
students. That is acceleration. It is advisable to advance pupils to a higher-level class 
covering material that is more suited to their abilities and preparedness. This may take a 
form of skipping grades or completeing normal curriculum in a shorter-than-normal period 
of time (telescoping). 

Once again, we can see that this practice is supported by the local legislation. Forb 
example, there is one special section in the school legislation iin Austria (SchOG 1962) that 
refers to provisions in school which are especially appropriate for the gifted. The chapter 
includes regulations regarding specific provisions like skipping classes or release from 
compulsory education in special and reasonable situations, for example, to attend classes at 
University, which are implicitly aimed at the education of the gifted child. 

Even though the educational system in different European contries are organised in 
various ways, they all have something in common – that is the special attitude to gifted 
children and students which can be obviously seen in the local legislation systems. Let us 
consider some more examples.  
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The educational system in Switzerland is organized in a strongly decentralized 
manner. Switzerland consists of 26 cantons, each with autonomous educational legislation 
and school practice. The following information concerns the 19 German speaking cantons 
which are integrated into the “educational network for gifted education” in Switzerland.  

Subject acceleration. Subject acceleration (also called partial acceleration) is a 
flexible approach which can advance a student in one field, such as mathematics or 
language, without changing other studies, such as history or physical education. What we 
can observe in the Swiss education is a wide use of such an approach. A common provision 
for the gifted is acceleration, in the form of early entrance and grade skipping. During the 
regular school day, gifted students can also share classes with higher grades in a specific 
topic. Other recognized provisions for gifted students are enrichment activities, mainly 
organized as “within class differentiation” or in cooperation between school and 
“Schulhaus” [“School House”].  

Unlike Switserland, the education in Germany is the responsibility of the 16 federal 
states; education policy is coordinated on a national level by a standing conference of state 
ministers of education and cultural affairs. A complete representation of the range of each 
state’s offers and school-directive arrangements concerning the education of gifted children 
in schools cannot be given at this point. In this account, details on legal regulations, 
activities for extra-support, criteria for selection, teachers’ basic education as well as further 
education, research and qualified support as well as on the realization process of gifted 
education are presented.  

The mentioning, or rather the non-mentioning, of information is not to be understood 
as an assessment of the importance and quality of the offers. They are rather supposed to 
give an insight into the variety of gifted education at schools and to serve the European 
comparison. 

The term “giftedness” is explicitly mentioned in the legislation of some states. 
Furthermore, in a number of states regulations are formulated which present – with 
reference to gifted education - appropriate measures for extra support and information on 
how to implement these measures. There are guidelines in all states for the transition to a 
flexible school system through steps such as early enrolment at primary schools. A range of 
specific support-measures has been put into practice in Germany.  

Another widely used method in the countries of the EU and in the USA as well is the 
one of so called early-entrance. Some colleges offer early entrance programs that give gifted 
younger students the oppotunity to attend college early. In the U.S., many community 
colleges allow advanced students to enroll with the consent of school officials and the 
pupils’ parents. Acceleration presents gifted children academic material from established 
curriculum that is commensurate with their ability and preparedness, and for this reason is a 
low-cost option from the perspective of the school. This may result in a small number of 
chldren taking classes targeted at older children. However, for the majority of gifted 
children acceleration is beneficial both academically and socially.  

The procedure one can observe in the countries of the EU is as follows. At the 
request of the parents, children can start primary school younger than six years of age on the 
condition that the children’s successful participation in school-life can be expected from 
their cognitive, physical and social development. The school administration – partly in 
consideration of an expert’s report – usually makes the decision regarding early admission. 
To be considered for the skipping of a class, a pupil’s good achievements in school and 
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apparent motivation are usually taken for granted. Results of psychological examinations 
are often included in the identification process, although they are not always necessary. 

Instead, multi-method and multimodal policies are preferred. Standardized 
intelligence test procedures for in-school support programs should only be used for the 
clarification of concrete questions. 

The discussion of “Gifted Education” in teacher education, as well as in the further 
education of teachers, is also seen as urgently necessary. It is explicitly emphasized that 
teachers need to acquire diagnostic competence in respect to giftedness, pedagogical 
didactical and evaluative competencies as well as the skill to be able to apply the specific 
giftedness-didactics. 

Pull-out. Gifted students are pulled out of a heterogeneous classroom to spend a 
portion of their time in gifted classes. 
These programmes vary widely, from carefully designed halfday academic programs to a 
single hour each week of educational challenges. Generally, these programs are ineffective 
at promoting academic advancement unless the material covered contains extensions and 
enrichment to the core curriculum. The majority of pull-out programs include an assortment 
of critical thinking drills, creative exercises, and subjects typically not introduced in stan-
dard curriculums. Much of the material introduced in Gifted pull-out programs deals with 
the study of Logics and its wide application to fields ranging from Philosophy to 
Mathematics. Students are encouraged to apply these empirical reasoning skills to every 
aspect of their education both in and outside of class. 
 According to existing legislation, the French school system strives to provide provisions for 
students to develop their potential. The most frequently used provisions are early entrance 
and grade-skipping. These provisions are offered in elementary school [ISCED level 0 – 1] 
and at the secondary level [ISCED level 2-3]. 

A few public schools have tried to implement the idea of individualized academic 
programs to address the diversity of students’ needs.  

Cluster Grouping 
Cluster grouping is the gathering of four to six gifted and talented and/or high achieving 
students in a single classroom for the entire school day. Cluster teachers are specially 
trained in differentiating for gifted learners. Clusters are typically used in upper elementary 
grades. Within a cluster group, instruction may include enrichment and extensions, higher-
order thinking skills, pretesting and differentiation, compacting, an accelerated pace, and 
more complexity in content. 

Although acceleration is not common in Hungary, class-skipping and shared classes 
with higher grades [ISCED level 1 – 3] is practiced in only some private schools. As an 
example, the Genius School for Talented Children in Budapest has offered talented students 
in art or music and other students with high intellectual potential the chance to join higher 
grades and to skip a grade since 1990. Enrichment is the preferred format for making 
provisions for the gifted. Workshops and self-study activities are widely organized on 
ISCED levels 2 and 3 during the morning and as extra-curricular activities, which is very 
popular in Hungary [ISCED levels 2 & 3]  

The extra-curricular subjects in the afternoon include foreign languages, history, 
philosophy, social sciences, mother-tongue, science /chemistry, biology, geography, 
computer science/, fine arts, literature, film, music, drawing, history of arts, and physical 
education. The most successful special fields are arts, mathematics, sciences and sports. 
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Experience has shown this system to be very promising. The selection and identification of 
gifted students are based on several criteria. 

In addition to within-school achievement and external achievement (e.g. winner of a 
competition) teacher nomination is a widely excepted selection criterion. 

Summer Enrichment Programmes. Having looked at the educational systems of 
the countries in the EU one reach the conclusion that it is the ministry of education of a 
country that is in charge of the development of materials for gifted education. Other 
activities for students are offered regionally. These activities focus on creativity or 
innovation and are organized with local organizations or public libraries. These provisions 
are not only open to gifted students but nonetheless serve to trigger their interests. Summer 
camps, summer academies and other kinds of vacation programs are rather uncommon in 
the countries of the EU but are offered occasionally. While they excercise a bit different 
procedure in the USA. They offer a variety of courses that mainly take place in the summer. 
Summer schools are popular in the USA. Entrance fees are required for such programs, and 
programs typically focus on one subject, or class, for the duration of the camp. 

Conclusion. Giftedness and gifted education should be topic both in national 
legislation systems and in teacher training programmes. Newly qualified teacher status 
competencies include a focus on teaching able, gifted and talented pupils although the 
extent to which this is formally addressed in Teacher education varies from one training 
institution to another. There is an increasing amount of training and professional 
development for teachers in this area. In addition to teachers, other relevant educational 
professionals like psychologists, advisors, school inspectors, local authority personnel and 
governors can access training and development in giftedness and gifted education [ISCED 
levels 0-3].  

Able gifted and talented education should be firmly on the Government’s agenda and 
increasingly on all school agendas. The emphasis across the EU and the USA continues to 
be improvement of classroom provision and the development of personalized learning for 
able gifted and talented. 

There is still a need for more research, especially in the area of school provision and 
its impact on pupils. Nevertheless, one can observe that the educational program of 
differentiation is standard from kindergarten onward. This means that all children are 
already educated according to their individual developmental and learning needs. This, of 
course, is the core principle of gifted education. These general trends are promising, and 
demonstrate that there is a dynamic growth of gifted education in Europe. A closer 
examination of the results of the inventory reveals a number of other noteworthy 
observations.  

Advancement in the area of gifted education is always dependent on input from 
policymakers, practitioners, scientists, teachers and, of course, parents. Progress can only be 
made if there is a mutual understanding and co-operation among these groups. The dynamic 
growth of gifted education since the beginning of the twenty-first century gives hope that 
this century is on the right track to becoming the century of the gifted child. 
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ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
Дослідження обдарованості в школах і коледжах в ЄС і США 

Мета статті полягає в аналізі поточної ситуації у сфері виховання 
обдарованих за кордоном, а саме в ЄС і США. Вона зосереджуеться на дослідженні 
того факту, що освітні та інші положення для обдарованих базуються на підтримці 
від уряду і акцетує на тому, що все це спирається на національне законодавство. 
Поняття «обдарованість» стала більш широко визнана і необхідність розвивати 
індивідуальний потенціал для високих або видатних досягненнь була прийнята в 
якості невід'ємної частини комбінації унікальних практик, процедур і методів, а 
також особливої уваги, яку вимагають високо обдаровані студенти. Стаття 
виділяє основні методи, які потребує прийняти до уваги у процесі навчання 
обдарованих дітей. Це – диференціація, афективний навчальний план, гетерогенна 
група, однорідна група і т.і. Аналіз показав, що більшість обдарованих студентів 
виграють з комбінації підходів в різний час. Обдарованість і освіта обдарованих 
повинна бути темою, як в національних системах законодавства, так і программах 
підготовки вчителів. Можливість навчання обдарованих і талановитих повинна 
бути на порядку денному в уряді і все більш присутня в усіх шкільних програмах. 
Акцент на всій території ЄС і США як і раніше становить в поліпшенні становища 
в класі, та розвитку персоналізованого навчання обдарованих і талановитих. 

Ключові слова: обдаровані, освіта талановитих, обдарованість, 
диференціація, афективний навчальний план, гетерогенне угруповання, однорідне 
угруповання, національна система законодавства, програми підготовка вчителів. 
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ВОЛОНТЕРІВ КОРПУСУ 

МИРУ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
 

У статті розглядалося питання методичного забезпечення підготовки 
волонтерів Корпусу миру. У якості напряму підготовки вибрана міжкультурна 
взаємодія, як одна з головних умов проведення волонтером ефективної діяльності. 
Проаналізовано етапи методики, обґрунтована їх необхідність та цілі. Підкреслено, 
що міжкультурні навички волонтера будуть змінюватися у процесі проведення 
діяльності. Окреслена необхідність формування навички міжкультурної взаємодії 
волонтера Корпусу миру для проведення місії. Наголошено на практичній складовій 
використання матеріалів представленої методики у процесах підготовки соціальних 
працівників України. 

                                                
© Слуцький Я.С., 2015 
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Ключові слова: методика, волонтер Корпусу миру, міжкультурна взаємодія, 
комунікація, культурне середовище.  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Умовою ефективності діяльності 
волонтера є його готовність до цієї діяльності. Під готовністю розуміється здатність 
сприймати, усвідомлювати різноманітні ситуації, вирішувати супутні проблеми, 
адекватно реагувати на виклики. Це дозволяє говорити про створення політики 
освіти, формування якої, згідно з А. Токарєвою, «здійснюється не на рівні держав, а в 
міждержавному, міжнаціональному рівнях» [3, c.48]. Тому методичне забезпечення 
підготовки волонтерів Корпусу миру є спрямованим у міжнародну площину, тому що 
волонтери даної організації готуються саме до міжнародної діяльності та їх програми 
підготовки можна вважати прикладом для розвитку волонтерства інших держав. 

Звісно, що особа, яка прагне займатися волонтерською діяльністю, має певний 
життєвий і професійний досвід, певні знання, вміння й навички, у неї сформовані 
певні особистісні якості – вони і складають основу для формування особистості 
волонтера. Та зважаючи на особливість доброчинної діяльності, волонтер повинен 
мати і певні специфічні знання, вміння, навички, якості і властивості, які 
набуваються, за словами А.Капської, «одночасно з його основною діяльністю» [1, 
с.88].  

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. У наукових дослідженнях 
приділяється увага підготовці волонтерів до виконання діяльності соціального 
спрямування (А. Й. Капська), розглянута проблема виникнення та наслідків 
культурного шоку (К. Оберг), окреслена важливість міжкультурної комунікації у 
визначенні іншого культурного середовища (Є. І. Пассов). 

Існуючі дослідження визначають мету та важливість комунікації з 
представниками інших культур, розуміння відмінностей своєї та іншої культури (Е. Т. 
Холл). Підкреслюється якісне зростання освітньої політики у міжнародному вимірі 
(А. В. Токарєва). 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз 
теоретичних досліджень свідчить про відсутність вивчення методичного забезпечення 
підготовки волонтерів до міжкультурної взаємодії. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є проведення аналізу методичного 
забезпечення підготовки волонтерів Корпусу миру до міжкультурної взаємодії для 
використання отриманих знань у підготовці волонтерів України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. При виконанні діяльності, 
волонтер повинен володіти міжкультурними характеристиками, тому що його 
діяльність є пов’язаною з регулярною міжкультурною взаємодією, без якої 
неможливе виконання місії. Тому, ми вважаємо за доцільне провести огляд методики 
формування міжкультурних навичок у добровольців [4], яка була видана у 1997 році. 

Спочатку наголосимо, що волонтеру необхідно зробити спробу оцінити 
відмінності між його рідною культурою та культурою того суспільства, де проходить 
його місія. Володіння міжкультурними навичками не передбачає захоплення іншою 
культурою. Можливо, доброволець буде розчарований, однак, мета даної підготовки і 
полягає в тому, щоб збільшити рівень розуміння чужої культури, надати волонтеру 
набір навичок для розуміння та вироблення стратегії діяльності, що дозволить 
успішно взаємодіяти з людьми приймаючої держави. 
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Методика складається з певних етапів, кожен з яких необхідно розглянути 
більш докладно. 

Етап 1. Розуміння культури. 
Обґрунтування етапу: волонтеру необхідно навчитися розуміти, що дії або 

слова людей в іншій країні не є довільними або спонтанними, вони узгоджуються з 
тим, у що вірять ці люди. Знаючи цінності та переконання людей, можна 
прогнозувати їх поведінку, що дозволить бути готовим до несподіваних ситуацій. Це 
перший крок до успішної культурної адаптації. Головною метою проведення 
комунікації з представниками інших культур є намагання зрозуміти себе і свої 
культурні уявлення в ситуації відмінності з іншою культурною середою [5, c.8] 

В якості практичного завдання, волонтеру пропонується ознайомитися з 
уривком, у якому описується досвід перебування в інших культурних системах. 
Зазначимо, що всі практичні завдання, пропоновані для даного етапу, дозволять 
провести більш швидкий процес адаптації під час виконання місії. 

 
Таблиця 1. 

Приклад практичного завдання, наданий у методиці підготовки волонтерів 
Корпусу миру до міжкультурної взаємодії 
Пригадайте найгірший досвід, що Ви мали в іншій країні, коли Ви були найбільш 
розчаровані, заплутані, роздратовані. На що, згідно з Вашими культурними 
познаннями, ви так сильно реагуєте? Цьому є якісь культурні пояснення? Як Ви 
гадаєте, місцеві жителі цієї країни відреагували би так само? Чому або чому ні? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
Етап 2. Американська культура і американська різноманітність. 
Обґрунтування етапу: суть міжкультурної взаємодії полягає в розумінні того, 

що власна культура одночасно схожа і відмінна від іншої. Щоб побачити і зрозуміти 
відмінності, необхідно розглянути свою культуру. У випадку з волонтерами Корпусу 
миру, такою культурою є американська. На даному етапі волонтери більш докладно 
знайомляться зі своїми цінностями та переконаннями. 

На наше переконання, цей етап є одним з головних, тому що вміння розуміти 
іншу культуру з погляду її відмінності від твоєї є важливою особливістю 
міжкультурної взаємодії. 

Етап 3. Стилі комунікації. 
Обґрунтування етапу: комунікація є невід'ємною частиною культури. 

Незалежно від того, чи є культура і комунікація одним цілим, вони тісно пов'язані між 
собою. У міжкультурному контексті неможливо зробити комунікаційний процес не 
використовуючи при цьому культуровмістні аспекти, тому що це «процес взаємодії 
двох індивідуальностей, двох позицій, двох менталітетів» [2]. Комунікація проходить 
через культурний фільтр. Комунікаційні проблеми, особливо нерозуміння і невірне 
тлумачення, є одними з головних проблем для волонтерів Корпусу миру. На даному 
етапі, волонтери повинні досліджувати свій власний стиль спілкування і порівняти 
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його зі стилем спілкування громадян тієї держави, де буде проходити місія. У такому 
випадку можна виділити можливі проблеми і підготувати відповідні рішення. 

Ознайомлення саме з цією проблемою в четвертому етапі є, на нашу думку, 
корисним елементом у підготовці волонтерів. Дійсно, при комунікаційній взаємодії 
важливим елементом є культурні розбіжності. Тому правильне тлумачення цих 
моментів може стати основою успішно проведеної місії. 

Етап 4. Соціальні взаємини. 
Обґрунтування етапу: на даному етапі волонтери Корпусу миру вивчають три 

найбільш важливих види соціальних взаємин під час їх діяльності: 
1. Відносини з сім'ями приймаючої держави; 
2. Побудова дружніх відносин з людьми приймаючої держави; 
3. Позитивні відносини з партнерами приймаючої держави. 
Діяльність волонтера Корпусу миру – це серія відносин з різними людьми в 

різноманітних ситуаціях. Дана методика присвячена культурі та культурним 
відмінностям. Отримані знання мають сенс при використанні в конкретних ситуаціях 
з конкретними людьми. Мета методики – вирішення соціальних проблем і проблем 
взаємовідносин у процесі діяльності волонтера Корпусу миру. 

На нашу думку, шостий етап має велике значення у процесі підготовки 
волонтера, тому що надає інформаційну складову щодо кола особистостей, з якими 
насамперед необхідно встановити міжкультурний контакт для ефективної взаємодії в 
подальшому. 

Етап 5. Регулювання нової культури. 
Обґрунтування етапу: основна увага даного етапу фіксується на ідентифікації 

культурних відмінностей і розуміння, як себе з ними вести. Етап складається з трьох 
напрямів: етапи регулювання, рівні культурної свідомості, зміни у ставленні до 
культурних відмінностей. 

Напрям перший – етапи регулювання. 
Даний напрям характеризує етапи, які проходить волонтер Корпусу миру, 

пристосовуючись до культурної складової приймаючої держави. Разом етапи 
складають цикл регулювання, протягом якого відбувається розвиток відносини 
волонтерів до культурних змін. Повний опис етапів не має для даного дослідження 
визначального значення, однак, варто зазначити, що ознайомлення волонтерів з 
подібними можливими трансформаційними, в культурному плані, проблемами, 
матиме позитивний вплив на процес швидшого подолання культурних відмінностей. 

Напрям другий – рівні культурної свідомості. 
Культурна свідомість має тенденцію до прогресу, який проходить через ряд 

певних умов: 
Умова перша – несвідома некомпетентність (на даному рівні волонтер не 

обізнаний у питанні культурної відмінності, не знає про вчинені культурні помилки, 
про неправильне тлумачення процесів, що відбуваються); 

Умова друга – свідома некомпетентність (волонтер усвідомлює існування 
відмінностей між його власною поведінкою і поведінкою місцевого населення, однак 
не розуміє глибини даних відмінностей; відчуває наявність проблеми, проте не знає її 
величини; виникає хвилювання з приводу складності розуміння людей); 

Умова третя – свідома компетентність (волонтер знає про існування 
культурних відмінностей і намагається зробити необхідні зміни своєї поведінки; 
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відбувається процес заміни старих інстинктів новими; приходить розуміння, що 
людей можна зрозуміти, якщо сприймати їх об'єктивно); 

Умова четверта – несвідома компетентність (волонтеру не потрібно думати 
про те, що зробити для правильної культурної взаємодії; проявляється довіра до своїх 
інстинктів, тому що вони збудовані в рамках нової культури; волонтер стає культурно 
чутливим). 

Напрям третій – зміни у ставленні до культурних відмінностей. 
Даний напрям пояснює структуру відносин волонтера до культурних 

відмінностей. Ставлення розділяються на два основних напрями: 
Напрям перший – етноцентризм. Ділиться на три стадії: 
Стадія перша – відмова (волонтери не вірять в культурні відмінності; 

вибудовується думка, що люди, які ведуть себе незвично, нав'язують свою систему 
цінностей іншим; вірять, що їх поведінка є природною, а поведінка інших, якщо вона 
відмінна – невірна; як правило, особистості цієї стадії мають обмежений контакт з 
людьми різних національностей, таким чином, не володіють досвідом взаємодії з 
іншими культурами; характерно для волонтерів до виконання місії); 

Стадія друга – оборона (особистості даної стадії усвідомили, що їх система 
цінностей не є абсолютною, їм це не подобається; розглядають інші культури 
негативно і вважають за краще не мати контакту з тими, хто відрізняється від них; 
даний тип не може бути волонтером Корпусу миру); 

Стадія третя – мінімізація (особистості, що знаходяться на даному етапі 
намагаються звести до мінімуму загрозу відмінності; вони не вважають, що інші 
культури помиляються; впевнені, що відмінності реальні, але не є значними, люди 
більш схожі, чим відрізняються; відбувається спроба зниження значення відмінності; 
волонтери даного типу підлягають додатковому психологічному відбору). 

Напрям другий – етнорелятивізм. Поділяється на дві стадії: 
Стадія перша – прийняття (особистості приймають відмінності; усвідомлюють 

відміну інших людей і визнають неминучість існування інших ціннісних систем і 
поведінкових форм; розуміють проблеми взаємодії з деякими культурами, проте не 
вважають їх неправильними, не роблять спроб відрегулювати свою поведінку, щоб 
бути більш культурно чутливим, але вони виявляють більш терпиме ставлення, 
нейтральне; позитивна стадія для волонтерів Корпусу миру). 

Стадія друга – адаптація та інтеграція (особистості приймають існування 
культурних відмінностей; готові регулювати власну поведінку для відповідності 
різним культурним нормам; здатні співпереживати людям різних культур; стають 
мультикультурними; здатні регулювати свою поведінку відповідно до культури 
народу, з яким проводиться діяльність на даний момент; в деяких випадках певні 
аспекти інших культурних систем стають частиною їх ідентичності; позитивний тип 
для волонтера Корпусу миру). 

Приведений етап, на наше переконання, надає волонтеру можливість 
усвідомлення того, як його уявлення про іншу культуру буде трансформуватися під 
час діяльності. Метою цього етапу є підготовка волонтера до розуміння себе у процесі 
розуміння іншої культури. 

Ігнорування приведених етапів може спричинити ефект шоку на 
психологічному рівні, у зв’язку з різкою зміною культурного середовища. Це може 
призвести, за твердженням К. Оберга, до «відчуття безпорадності, невміння 
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пристосуватися до нового середовища» [6], що, у свою чергу, негативно 
відобразиться на проведенні місії волонтера.  

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Представлена методика підготовки волонтерів Корпусу миру до 
діяльності в інших культурних середовищах, здійснює підготовку особистостей до 
проблем і складнощів, з якими зіткнеться доброволець у своїй місії. Кожен волонтер 
повинен самостійно вирішити питання міжкультурної взаємодії, при підготовці 
вказується лише список питань, на які необхідно дати відповідь. Не вирішивши 
проблему міжкультурної взаємодії в позитивному напрямі, місія буде поставлена під 
загрозу, тому що всі подальші дії не будуть представляти позитивної динаміки. 

У процесі дослідження були виділені необхідні етапи у процесі підготовки 
волонтера: 

1. Формування у волонтера корпусу миру розуміння того, що інша 
культура є відмінною і це є природним явищем; 

2. Огляд культурних особливостей волонтера для проведення порівняння з 
іншою культурою; 

3. Виділення важливості комунікативної складової у процесі міжкультурної 
взаємодії; 

4. Вивчення видів соціальних взаємин під час проведення місії; 
5. Розвиток вміння ідентифікувати культурні відмінності; 
Ми переконані, що представлена методика має і важливу практичну складову, 

що полягає у можливості використання приведених матеріалів як у підготовці 
волонтерів України до міжкультурної взаємодії, так і у процесі підготовки соціальних 
працівників у відповідних закладах або особистостей, майбутня діяльність яких буде 
соціально спрямована. 

Подальше дослідження передбачає проведення аналізу методичного 
забезпечення підготовки волонтерів Корпусу миру іншого спрямування, а саме 
підготовка до мовної взаємодії в інших країнах, підготовка до приведення 
педагогічних занять в іншій країні, підготовка до процесу завершення діяльності в 
іншій країні.  

Потребує вивчення також питання якості системи підготовки волонтерів 
України (Школа волонтерів) у порівнянні з методичним забезпеченням Корпусу 
миру. 
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Методическое обеспечение подготовки волонтеров Корпуса мира к 
межкультурному взаимодействию 

В статье рассматривался вопрос методического обеспечения подготовки 
волонтеров Корпуса мира. В качестве направления подготовки выбрано 
межкультурное взаимодействие, как одно из главных условий проведения волонтером 
эффективной деятельности. Проанализированы этапы методики, обоснована их 
необходимость и цели. Подчеркнуто, что межкультурные навыки волонтера будут 
изменяться в процессе осуществления деятельности. Обозначена необходимость 
формирования навыка межкультурного взаимодействия волонтером Корпуса мира 
для проведения миссии. Отмечена практическая составляющая использования 
материалов представленной методики в процессе подготовки социальных 
работников Украины.  

Ключевые слова: методика, волонтер Корпуса мира, межкультурное 
взаимодействие, коммуникация, культурная среда. 

 
Y. Slutskiy 
Donbass State Teachers’ Training University  
Methodical Training Support For The Peace Corps Volunteers Intercultural 
Cooperation 

The article deals with the methodical training support for the Peace Corps 
volunteers. As a field of study the intercultural cooperation was chosen as one of the main 
conditions of effective volunteer activities. The stages of methodic were analyzed, its 
necessity and purpose were substantiated. The necessity of intercultural skills formation for 
the Peace Corps volunteer mission was outlined. The practical component of methodic 
materials used in the processes of social workers training in Ukraine was emphasized .  

The following methodic of Peace Corps volunteer training to the work in other 
cultural environments prepares persons to the problems and difficulties of the mission. Each 
volunteer must solve the problem of intercultural cooperation by himself, during the 
training indicated only a list of questions, on which the volunteer should give an answer. 
Without solving the problem of intercultural cooperation in a positive way, the mission will 
be in danger because all further actions will not represent a positive dynamics. 

In the process of study the necessary stages of the voluntary training were allocating: 
1. The formation an understanding of the Peace Corps volunteer that the other 

culture is different and this factor is a natural phenomenon; 
2. Reviewing of volunteer cultural characteristics for conducting comparison with 

the other culture; 
3. Allocating the importance of communication component in the process of 

intercultural cooperation; 
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4. Studying the types of social relationships during the mission; 
5. Developing the skills of cultural differences identifying. 
We are sure that the presented methodic has important practical component, i.e. the 

ability of using the following materials in the process of Ukrainian volunteers training to 
the intercultural cooperation, and in the process of social workers training in the relevant 
institutions or individuals, the future work of which will be socially directed. 

Further researches involves the analyzing of other direction methodological support 
of Peace Corps volunteer, i.e. training to the language cooperation in other countries, 
training to the bringing teaching classes in the other country, training to the process of 
ending the activity in other country. Also very important for further studying is a question of 
Ukrainian volunteers training system quality (e.g. School of Volunteers) in comparing with 
the Peace Corps methodological support. 

Keywords: methodic, Peace Corps volunteer, intercultural cooperation, 
communication, cultural environment.   
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ 
ВИКЛАДАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ 

ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

В статті висвітлюється питання використання відеоматеріалів під час 
викладання французької мови студентам економічних спеціальностей. Не зважаючи 
на швидкий розвиток нових технологій це питання досі є недостатньо дослідженим. 
У педагогічній та методичній літературі недостатньо проаналізовані дидактичні 
моделі застосування відео під час занять із студентами економічного профілю, не 
класифіковані труднощі, яких можуть зазнати студенти під час опрацювання відео, 
а також недостатньо висвітлені можливі шляхи подолання тих труднощів. Автор 
статті розглядає особливості використання відеоматеріалів з Інтернет під час 
викладання французької мови студентами економічних спеціальностей та 
класифікацію труднощів, що виникають у студентів при використанні 
відеоматеріалів, а також пропонує та деякі засоби подолання цих труднощів. 

Ключові слова: студенти економічного профілю, особливості використання 
відео, труднощі, шляхи подолання труднощів, комунікативні мовленнєві компетенції, 
інформаційно-комунікаційні технології, Інтернет. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Ключовими завданнями навчання 
іноземним мовам у вищому навчальному закладі економічного профілю є 
формування професійно-психологічних, а також комунікативних мовленнєвих 
компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної) у сферах професійного та 
ситуативного спілкування в усній і письмовій формах; формування вмінь та навичок 
самоосвітньої діяльності; розвиток критичного й аналітичного мислення; 
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удосконалення навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах 
мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; 
розвиток навичок одержування новітньої фахової інформації через іноземні джерела 
та опанування засобами її опрацювання. Студенти не завжди мають можливість, 
особливо студенти, що лише почали вивчення французької мови, реалізувати 
зазначене, тому що зазвичай вони знаходяться за межами цільового мовного 
середовища. Тож першочерговим завданням викладача є створення на заняттях з 
іноземної мови ситуацій, що максимально наближені до реальності, пов’язаної зі 
сферою майбутньої професійної діяльності студента.  

Викладач, що вміло використовує інформаційно-комунікаційні технології, має 
у своєму арсеналі багато ефективних засобів для вирішення вищезазначених завдань. 
Якщо аудіо є одним із звичних ефективних засобів, то з розвитком новітніх 
технологій використання візуальних матеріалів стає все більш ефективним і надає 
багато можливостей, водночас урізноманітнюючи засоби навчання. Використання та 
опрацювання документальних фільмів, телевізійних дискусій, дебатів й новин, 
реклами сприяє більш інтенсивному засвоєнню студентом навчального матеріалу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Дослідники приділяють все 
більшої уваги питанням використання сервісів мережі Інтернет для навчання 
іноземній мові та дидактичних можливостей Інтернет у навчанні іноземних мов 
(Барменкова О. І., Євстегнеєва М. Н, Петрова Л. М., Полат Е. С., Самойлюкевич І. В., 
Сисоєв П. В., Соловова Є. Н., Титова С. В., Ярова О. Б.). У багатьох публікаціях 
звертається увага на той факт, що впровадження інтернет-технологій дозволяє 
ефективно вирішити такі проблеми, як посилення ролі самостійної роботи студентів, 
зміна педагогічних методик [1, 2, 3]. Тим не менш, ще недостатньо висвітлені питання 
використання відео під час викладання французької мови для студентів різних 
спеціальностей. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з тим, 
теоретичний аналіз наукових праць свідчить, що проблема використання 
відеоматеріалів під час викладання французької мови недостатньо досліджена, а саме: 
недостатньо проаналізовані дидактичні моделі застосування відео під час занять із 
студентами економічного профілю, не класифіковані труднощі, яких можуть зазнати 
студенти під час опрацювання відео, а також недостатньо висвітлені можливі шляхи 
подолання тих труднощів.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є розгляд особливостей 
використання відеоматеріалів з Інтернет під час викладання французької мови 
студентами економічних спеціальностей та класифікація труднощів, що виникають у 
студентів при використанні відеоматеріалів та деякі засоби подолання цих труднощів  

Виклад основного матеріалу дослідження. Візуальні матеріали з Інтернет 
можуть мати різне застосування у процесі навчання іноземної мови, але переважно 
такі матеріали використовуються для забезпечення лінгвістичного змісту й контенту, 
пов’язаного з культурою та інформаційним наповненням цільової мови. Відео, яке 
використовуються у процесі навчання французької мови для студентів економічного 
профілю, може бути як аутентичним (не створеним спеціально для лінгвістичних 
цілей), так і спеціальним (створеним викладачами або самими студентами) [5]. І ті, й 
інші використовуються як засіб, який впливає на формування та розвиток усіх видів 
мовної та мовленнєвої діяльності: читання, письмо, аудіювання та говоріння. Окрім 



ISSN 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». № 2 (17), 2015.0   
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія      ціологія       № 11, 2012 2077-6780     
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія        

 151 

цього, вирізняють два основні підходи до залучення студентів до навчальної 
діяльності з використанням відеоматеріалів:  
1) «Споживацький»: студенти – споживачі, а викладач – інструктор, який створює або 
знаходить матеріал для студентів та обирає різні форми та методи роботи з відео та 
аудіо матеріалами;  
2) «Продуцентний»: студенти – продуценти, а викладач – мотиватор, який заохочує 
студентів до створення власних аудіовізуальних матеріалів. 

У контексті викладання французької мови студентам економічних 
спеціальностей дидактичний потенціал відеоматеріалів полягає не лише в тому, що їх 
можна використовувати як матеріал для аудіювання, а й у тому, що їх застосування 
має й інші істотні переваги, а саме:  
1) стимулює когнітивну діяльність – сприяє формуванню економічного світогляду й 
економічної культури студентів, розуміння сутності сучасних економічних явищ; 
2) розвиває мовну та мисленнєву діяльності – формує економічний стиль мислення й 
здатності оперувати необхідними економічними поняттями та судженнями;  
3) підвищує навчальну мотивацію – формує у студентів позитивне ставлення до 
оволодіння мовою, культурою ділового спілкування. Досвід використання відео 
показує, що встановлення контакту із студентами за допомогою технології, яка їм 
найбільш подобається (комп’ютер), є ефективним засобом залучення їх до процесу 
навчання;  
4) формує у студентів готовність до самооцінки та самовдосконалення, що стає 
передумовою їх подальшого професійного розвитку;  
5) у випадку виконання проекту (створення власного відео чи подкасту), формує у 
майбутніх фахівців навички командної роботи, міжособистісного спілкування, які є 
необхідними для повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за 
його межами. 

Беручи до уваги вищезазначене, використання відеоматеріалів надає 
можливість викладачеві використовувати безмежну кількість автентичних відео 
матеріалів з Інтернет, які можуть використовуватися як навчальні, тобто добирати в 
Інтернеті автентичний зміст навчання. 

Отже, впровадження та систематичне використання нових форм навчальної 
діяльності, нових типів завдань і вправ, заснованих на динамічній презентації 
сучасних відеоматеріалів дозволяє істотно оптимізувати навчальний процес й 
фундаменталізувати загальнопрофесійну підготовку майбутніх фахівців у галузі 
економіки, що наразі є актуальним завданням вищої професійної освіти. 

Зупинимося докладніше на особливостях відбору відеоматеріалу та типах 
завдань для застосування викладачем на заняттях з французької мови. Практика 
засвідчує необхідність взяти до уваги загальні вимоги, що висуваються до відбору 
навчального матеріалу, а саме:  

− відповідність цілям і завданням загального курсу французьеої мови;  
− забезпечення повноцінного міжкультурного ділового спілкування в рамках 

відібраного матеріалу;  
− мінімізація рамок цього спілкування (відібраний зміст повинен бути достатнім 

для задоволення усіх найбільш імовірних потреб майбутніх економістів в 
франкомовному професійному спілкуванні); 

− відповідність комунікативним потребам, інтелектуальному рівню та інтересам 
майбутнього фахівця в іншомовному спілкуванні.  
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Викладач має продумати завдання, види діяльності та створити дидактичний 
матеріал для роботи з відео без чого втрачається ефективність його застосування. 
Система вправ містить дотекстові (допереглядові), текстові (під час переглядові) та 
післятекстові (післяпереглядові) вправи, що відповідає діагностично-підготовчому, 
змістово-процесуальному та контрольно-коригувальному етапам організації 
навчально-пізнавальної діяльності студентів. Прикладом таких завдань можуть бути 
комунікативні вправи, вправи на розуміння (тестові запитання, заповнення 
пропущених слів, хибні твердження); фонетичні вправи (тренування правильної 
вимови, парні слова, знаходження зайвого слова тощо); тренувальні вправи 
(написання загального викладу змісту відео, відповіді на запитання, рольові ігри); 
творчі вправи (опис, створення власного відео за темою). 

Отже, у процесі відбору відеоматеріалу має враховуватися специфіка навчання 
іноземним мовам для спеціального вжитку, а робота з зазначеними матеріалами 
проходити у три етапи: до перегляду (прослуховування), під час перегляду 
(прослуховування), після перегляду (прослуховування). 

Висвітлюючи можливості використання відеоматеріалів з Інтернет для 
викладання французької мови, треба також звернути увагу на певні труднощі, що 
виникають під час опрацювання відео.  

Труднощі у застосуванні відео на заняттях з іноземної мови професійного 
спрямування можуть виникати як у учнів, так і в у викладачів.  

Викладачі стикаються із об’єктивними та суб’єктивними труднощами у 
застосуванні іншомовного відео при навчанні іноземної мови професійного 
спрямування. 

До об’єктивних труднощів слід віднести наступні: 
 незадовільне матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів. 

Насправді, не всі навчальні заклади можуть мати у своєму розпорядженні 
відеотехніку для демонстрації відеофільмів, не говорячи про інтерактивні 
дошки; 

 велике навантаження на викладача при підготовці самого відео та до заняття 
із його використанням. Наприклад підготовка одного відеоролика 
тривалістю до 5 хвилин, його субтитрування, монтаж, підготовка вправ для 
його опрацювання, мультимедійного, програмного забезпечення може 
зайняти до двох тижнів; 

 недостатнє володіння викладачами технікою та програмним забезпеченням 
для роботи з відео [4]. 

Існують також і суб’єктивні труднощі, що залежать від самого викладача. До 
таких можна віднести упереджене ставлення деяких викладачів до застосування 
відео на заняттях із іноземної мови, їхню консервативність, небажання застосовувати 
новітні методики викладання. Насправді, об’єктивні чинники домінують. 

За наявності різноманіття відео матеріалів у відкритому доступі, спеціально 
розроблених для конкретної спеціальності, наприклад, медичної, майже немає. Тому 
при підготовці відеоматеріалу до демонстрації на занятті викладач повинен бути 
впевненим користувачем ПК, вміти застосовувати технології редагування відео, 
наявного у відкритому доступі. Окрім того, викладач повинен володіти основами 
авторського права, щоб при застосуванні матеріалів не порушувати його 

Основною трудністю сприйняття відео учнями, безперечно, є сприйняття 
звукового супроводження, іншими словами, аудітивна трудність. Зображення може 
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знімати такі труднощі, коли воно корелює із супроводжуючим звуком. Саме тому, 
при сприйманні іншомовного мовлення на слух, наприклад, телефонної розмови, 
котра позбавлена невербального візуального аспекту передачі інформації, при 
усвідомленні недостатності своєї аудитивної компетентності у слухача виникають 
труднощі розуміння почутої інформації. До того ж, тут може бути присутній 
феномен самонавіювання (власне, усвідомлення своєї аудитивної некомпетентності) 
[2]. 

Для подолання трудності аудіювання незнайомого тексту при перегляді відео, в 
тому числі, слід надати слухачеві впевненості у своїй аудитивній компетентності 
шляхом проведення спеціальних вправ на етапі до перегляду відеофільму. 
Дотекстовий етап має велике значення для подолання труднощів при сприйнятті 
інформації на слух та при перегляді автентичного відеоматеріалу. 

Труднощі сприймання відео можна поділити на суб’єктивні, мовні та зумовлені 
умовами сприйняття. 

Суб’єктивними є труднощі аудіювання, що зумовлені індивідуально-віковими 
особливостями учнів. Успішність їх подолання залежить від уміння слухача 
користуватися механізмами ймовірного прогнозування, переносити вміння та 
навички рідної мови на іноземну. Значну роль відіграють такі індивідуальні 
особливості учня: кмітливість, уміння швидко реагувати на сигнали усної та 
візуальної мовленнєвої та екстралінгвістичної комунікації та переключатися з однієї 
розумової операції на іншу тощо. 

У процесі навчання іноземної мови вирішальну роль відіграють індивідуально-
психологічні особливості учнів: рівень розвитку слухової диференційованої 
чутливості, слухової і зорової пам'яті, концентрації уваги. Успішність сприйняття 
залежить від потреби учнів дізнатись щось нове, наявності інтересу до теми 
повідомлення, спрямованості на пізнавальну діяльність і мотивацію цієї діяльності. 

Необхідно спиратися на ті особливості учня, які відіграють суттєву роль у 
процесі сприйняття мовленнєвого та екстралінгвістичного повідомлення. Ці 
особливості розглядаються у психології на рівні таких підструктур особистості: 
спрямованість, досвід і форми відображення. Спрямованість особистості визначає 
стійку апперцепцію, що лежить в основі сприймання мовлення і формується усім 
процесом виховання людини. У межах підструктури досвіду у психології 
розглядають знання, навички, уміння, звички, набуті особистим досвідом шляхом 
навчання. Обсяг мовних і немовних знань суттєво впливає на ступінь розуміння 
відеоряду та звукового супроводження, він впливає на процес інтерпретації 
рухливого зображення на рівнях значення і смислу та на форму його відображення. 

Зазвичай студенти стикаються і з мовними труднощами, що зумовлюються 
характером мовних засобів і структурно-композиційними характеристиками 
відеофільмів. Це можуть бути граматичні, лексичні або ж фонетичні труднощі. 

Граматичні труднощі пов'язані з синтаксисом та морфологією. Сприймаючи 
фразу, учень повинен розчленити її на окремі елементи, встановити зв'язок між ними 
та їх роль у висловлюванні. При цьому, він мусить співвіднести почуте з побаченим. 
Деякі граматичні труднощі зумовлені наявністю аналітичних форм, відсутніх у 
рідній мові, та граматичною омонімією.  

Лексичні труднощі виникають при збільшені словникового матеріалу та його 
різноманітності, а також при вживанні слів у переносному значенні, наявності 
фразеологічних зворотів.  
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Перед переглядом нового відеоматеріалу доцільно проводити повторення 
вивчених лексичних одиниць. Субтитрування відеофільмів рідною, або іноземною 
мовою також є засобом подолання лексичних труднощів при сприйманні 
іншомовного відео.  

До труднощів, пов'язаних із сприйманням іншомовного відео, варто віднести 
його обсяг. Спрямована діяльність психологічних механізмів приводить до швидкого 
стомлення, притуплення уваги і відмови від сприймання інформації. Для того, щоб 
не викликати інформаційного перевантаження, обсяг відео повинний відповідати 
психологічним можливостям учнів. На початку навчання він не повинний 
перевищувати 1,5 - 2 хвилин, збільшуючись поступово до 3 - 5 хвилин. У випадку 
якщо необхідно переглянути довше відео, його потрібно пред'являти з перервами. 

Говорячи про автентичне відео як засіб навчання французької мови 
професійного спрямування, слід зазначити, що умови його сприймання та 
пред’явлення також відіграють значну роль у досягненні кінцевого позитивного 
результату. Хоча в реальному житті ситуації рідко або ніколи не повторюються, при 
використанні відео з навчальною метою доцільно переглядати його два, а то й три 
рази. Зображення і звук мусять бути високої якості, адже якість матеріалу впливає на 
якість його сприйняття. 

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Вищевикладене дає підставу для низки узагальнень: 
 можливість продуктивного використання аудіовізуальних матеріалів з Інтернет 

в освітньому процесі розкриває нові можливості в навчанні іноземних мов для 
спеціальних цілей, що дозволяє перейти на якісно новий рівень у викладанні 
іноземних мов у вищій професійній школі; 

 представлені вище приклади розроблених завдань можуть допомогти викладачам 
поглибити власний досвід та підвищити ефективність проведення практичних 
занять з іноземної мови спеціального вжитку зі студентами зазначеного 
напряму підготовки у вищому навчальному закладі, зокрема економічного 
профілю. 

 у процесі навчання іноземній мові професійного спрямування із застосуванням 
відео учні обов'язково зіштовхуються із труднощами різного характеру. 
Наявність цих труднощів є, з одного боку, проблемою, вирішення якої 
призводить до формування навичок сприйняття іншомовних відеофільмів 
професійного характеру та розвитку студентів, з іншого боку, вони не повинні 
перешкоджати навчальному процесу. Тому викладачеві необхідно вживати 
певних заходів для їх подолання, не знімаючи їх повністю, але навчаючи 
студентів переборювати їх власними зусиллями та за допомогою спеціальних 
вправ. 
Актуальним питанням лишається розроблення методичних матеріалів, які 

допоможуть викладачам оволодіти відповідними вміннями, щоб мати змогу 
компетентно добирати такі матеріали та розробляти відповідної якості завдання. 
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В. В. Хоменко 
Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца  
Особенности использования видеоматериалов для преподавания французского 
языка студентам экономических специальностей  

В статье рассматривается вопрос использования видеоматериалов для 
преподавания французского языка студентам экономических специальностей. 
Несмотря на быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий 
этот вопрос недостаточно исследован. В педагогической и методической 
литературе недостаточно представлены дидактические модели использования 
видео во время занятий со студентами экономического профиля,  не 
классифицированы трудности, с которыми могут столкнуться студенты во время 
работы с видео, а также недостаточно освещены возможные пути преодоления 
этих трудностей. Автор статьи рассматривает особенности использования 
видеоматериалов из сети Интернет при преподавании французского языка 
студентам экономических специальностей и классификацию трудностей, которые 
возникают у студентов при использовании видео, а также предлагает некоторые 
способы преодоления подобных трудностей.  

Ключевые слова: студенты экономического профиля, особенности 
использования видео, трудности, пути преодоления трудностей, коммуникативные 
языковые компетенции, информационно-коммуникационные технологии, Интернет. 

 
V. Khomenko 
Kharkiv National University of Economics S.Kuznets 
Features of using video for teaching French to students of economic specialties 

The article discusses the use of video for teaching French to students of economic 
specialties. Despite the rapid development of information and communication technologies 
this issue has not been investigated sufficiently. The pedagogical and methodological 
literature underrepresents didactic model using video in the classroom with students of 
Economics, does not classify difficulties that students may encounter while working with 
video as well as insufficiently covers the possible ways to overcome these difficulties. The 
author examines the use of video on the Internet in teaching French to students of economic 
specialties and classification of the difficulties that arise when students use video, and also 
offers some ways to overcome these difficulties. 

The possibility of productive use of audiovisual material on the Internet in education 
opens up new opportunities in teaching foreign languages for specific purposes, allowing to 
switch to a new level in foreign languages teaching in higher educational institutions. The 
examples are designed tasks that can help teachers deepen their experience and increase 
efficient workshops with foreign language students use the given field of study in higher 
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education, particularly in Economics. In the process of learning a foreign language 
professional direction using the video, students must face difficulties of various kinds. The 
presence of these difficulties, on the one hand, is a problem whose solution results in the 
formation of perception skills of foreign film characters and professional development of 
students, on the other hand, they should not interfere with the educational process. 
Therefore, the teacher should use some measures to overcome them without removing them 
completely, but teaching students to overcome them with their own efforts and with the help 
of special exercises. 

Keywords: students of Economics, use of video, difficulties and ways to overcome 
difficulties, communicative language competence, information and communication 
technology, Internet. 
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Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 
 

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛІЗУВАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ 
ПРИРОДНИЧОНАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 
У статті науково обґрунтовано реалізацію методики спеціалізувальної 

природничонаукової підготовки майбутніх фахівців фізичної культури. 
Констатовано, що важливе місце на спеціалізувальному професійному етапі 
природничонаукової підготовки (5 курс навчання) відводиться дослідницькій 
діяльності фахівця фізичної культури. Визначено дослідницькі вміння як сукупність 
систематизованих знань, умінь і навичок особистості, поглядів і переконань, які 
визначають функціональну готовність майбутнього фахівця до творчого 
пошукового вирішення пізнавальних завдань.  

Ключові слова: фахівець фізичної культури, природничонаукова підготовка, 
природничонаукова компетентність фахівця фізичної культури, дослідницька 
діяльність, спеціалізувальний етап професійної підготовки. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Сучасна  природничонаукова підготовка  
майбутніх фахівців фізичної культури передбачає пошук шляхів співробітництва 
викладачів і студентів, завдяки реалізації яких відбувається формування 
природничонаукової компетентності останніх, залучення їх до дослідницько-
пошукової навчальної діяльності. 

Стаття виконана 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).  
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Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Результати теоретичного 
аналізу досліджуваної проблеми свідчать про зростання  інтересу вітчизняних 
дослідників до підготовки фахівців фізичної культури, при цьому розглядаються 
аспекти проблеми: створення ступеневої системи підготовки фахівців із фізичної 
культури (Я. Болюбаш, 1996;  1994; Л. Сущенко, 2003, О. Тимошенко, 2009); розробка 
психолого-педагогічних основ професійної майстерності вчителя фізичної культури 
(М. Кричфалуший, 1997); професійно-педагогічна підготовка спортивних педагогів 
(С. Балбенко, 1999; М. Карченкова, 2006, Р. Клопов, 2010; Е. Короткова, 2000); 
підготовка майбутнього вчителя фізичного виховання до пошукової роботи 
(Т. Круцевич, 2005); профорієнтаційна робота вчителя фізичного виховання (В. Кузін, 
1998); використання національних традицій у системі підготовки спеціалістів із 
фізичного виховання (Є. Приступа, 1996; А. Цьось, 2000). 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з тим, 
теоретичний аналіз наукових праць свідчить, що проблема професійної підготовки 
майбутніх фізичної культури до дослідницької діяльності на спеціалізувальному етапі 
підготовки ще не була предметом спеціального дослідження. 

Формулювання цілей статті. Мета полягає в розробці та впровадженні 
спеціалізувальної методики природничонаукової підготовки майбутніх фахівців 
фізичної культури. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливе місце на 
спеціалізувальному професійному етапі природничонаукової підготовки (5 курс 
навчання) відводимо дослідницькій діяльності фахівця фізичної культури, оскільки 
цілеспрямований педагогічний уплив на організм учня можливий лише за умови 
вивчення вчителем усієї сукупності його потенційних можливостей. До змісту 
професійної компетентності фахівця фізичної культури входять дослідження 
фізичного розвитку, фізичної підготовленості і функціонального стану школярів; 
вивчення класу, групи учнів;  спостереження й аналізу уроків; підбору адекватних 
засобів і методів навчання; аналізу власної діяльності і досвіду роботи колег; 
апробації ефективності різних режимів м’язової діяльності; планування уроків і 
спортивного тренування в секціях; визначення доступних навантажень для учнів під 
час виконання різних за характером та інтенсивністю фізичних вправ; оцінки 
динаміки показників фізіологічних функцій, оперативних і кумулятивних ефектів, 
досягнутих унаслідок фізичних навантажень. На спеціалізувальному професійному 
етапі природничонаукової підготовки вивчається 5 дисциплін: “Методи дослідження 
у лікарському контролі”, “Методика викладання адаптативної фізичної культури”, 
“Біологічні методи дослідження у фізичній культурі та спорті”, “Біологічні аспекти 
фізичного виховання”, “Інструментальні методи дослідження у фізичній культурі та 
спорті”. 

Дослідницькі вміння є сукупністю систематизованих знань, умінь і навичок 
особистості, поглядів і переконань, які визначають функціональну готовність 
майбутнього фахівця до творчого пошукового вирішення пізнавальних завдань [4]. 
Учені виділяють три групи дослідницьких умінь: операційні дослідницькі вміння, до 
яких відносять розумові прийоми і операції, що використовуються  в дослідницькій 
діяльності: порівняння, аналіз і синтез, абстрагування й узагальнення, висунення 
гіпотези, співставлення;  організаційні дослідницькі вміння, які  включають 
застосування прийомів організації в науково-дослідній діяльності, планування 
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дослідної  роботи, проведення самоаналізу, регуляція власних дій у процесі 
дослідницької діяльності; практичні дослідницькі вміння, які охоплюють 
опрацювання літературних джерел, проведення експериментальних досліджень, 
спостереження фактів, подій та обробка даних спостережень, впровадження 
результатів у практичну діяльність; комунікативні дослідницькі вміння, що 
передбачають застосування прийомів співробітництва в процесі дослідницької 
діяльності для забезпечення взаємодопомоги, взаємоконтролю [5]. 

У процесі організації дослідницької діяльності студентів в курсі дисциплін 
природничонаукового циклу ми пропонуємо виділяти три фази: організаційна, 
основна та діагностично-корекційна (табл. 1).  

 
Таблиця 1. 

Характеристика фаз організації дослідницької діяльності майбутніх фахівців 
фізичного виховання у процесі вивчення дисциплін природничонаукового циклу 

№ 
п/п 

Фази 
дослідницької 

діяльності 

Завдання  

Провести планування з дисциплін природничонаукового циклу 
на основі модульного підходу 
Створити інтегровані плани дослідницької діяльності майбутніх 
фахівців фізичної культури 
Визначити  форми організації самостійної  роботи 

1 Організаційна  

Розробити методичні вказівки  
до проведення занять з використанням  
елементів дослідницької діяльності 
Організувати спільну діяльність  викладача і студента із 
забезпеченням суб’єкт-суб’єктних відносин 
Обрати рівень складності навчально-дослідних  
завдань (за В.Беспальком): низький,  елементарний, 
асоціативний, пошуковий,  дослідницький 
Використати типи занять «зразок  дослідження», 
«дослідження» і  «власні дослідження» 
Підібрати проблемні завдання практичного  
спрямування у відповідності  з майбутнім фахом 

2 Основна  

Провести експериментальне дослідження згідно 
з рівнями засвоєння знань:  за зразком, за аналогіями, творчі 
Провести діагностику рівнів  навченості майбутніх фахівців 
фізичної культури  проводити дослідницьку  діяльність 
Перевірити якість сформованості  
дослідницьких умінь через написання  
творчих рефератів, курсових робіт 
Оцінити у цілому рівень сформованості дослідницьких умінь 
майбутніх фахівців фізичної культури 

3 Діагностично-
корекційна  

Провести корекцію стану сформованості дослідницьких вмінь 
шляхом аналізу типових помилок та визначення складності 
завдань 
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Аналіз змісту, методичних основ та практики викладання дисциплін 
природничонаукового циклу на факультеті фізичного виховання педуніверситету 
дозволив виділити основні види дослідницької діяльності та частоту їх застосування 
при організації роботи майбутніх фахівців (рис. 1). 

1 пошук і аналіз  експериментального  матеріалу при підготовці до  
семінарських та практичних занять 45 

2 експериментально-дослідницька робота 
під час підготовки рефератів, курсових  і дипломних проектів 87 

3 виконання домашніх завдань з  елементами творчого пошуку 42 
4 виконання індивідуальних науково-дослідницьких  завдань 89 
5 вивчення досвіду роботи  педагогічних працівників під час 

практики 34 
6 участь у наукових гуртках  і товариствах 18 

В
ид

и 
за

вд
ан

ь 

7 підготовка наукових статей 21 

Ча
ст

от
а 

за
ст

ос
ув

ан
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 %
 

Рис 1. Динаміка використання видів дослідницької діяльності студентів у процесі 
вивчення дисциплін природничонаукового циклу 

Поряд із формуванням навичок дослідницької діяльності, важливим аспектом 
вивчення предметів природничонаукового циклу на спеціалізувальному 
професійному етапі природничонаукової підготовки є використання методів 
узагальнення та систематизація комплексу медико-біологічних знань. Нове знання 
часто формується в результаті систематизації й узагальнення вже наявних знань. 
Знання, засвоювані системно, є більш міцними. Узагальнення як перехід від менш 
загального до більш загального об’єктивно розширює  сферу функціональності знань 
за рахунок залучення більшої кількості об’єктів і оперування ними в інших умовах. У 
процесі узагальнення  розумова діяльність майбутнього фахівця фізичної культури 
спрямована на виділення найсуттєвіших ознак, які характеризують певний 
фізіологічний процес чи явище. У ході вивчення дисциплін природничонаукового 
циклу теоретичне узагальнення поєднується з емпіричним, оскільки дієвість 
теоретичних знань проявляється через уміння студентів застосовувати їх для 
пояснення чи використання фактологічних медико-біологічних знань. Узагальнення 
здійснюється на аналітико-синтетичному і творчому рівнях, що підсилює здатність 
фахівця до абстрактного, теоретичного мислення. Узагальнення є складним 
багатоплановим процесом. Під час виконання узагальнювальних завдань розумова 
діяльність майбутнього фахівця  спрямовується на виявлення найбільш загальних та 
суттєвих  ознак у досліджуваних явищах і встановлення між ними нових зв’язків і 
залежностей. Залежно від обсягу й місця узагальнення в структурі навчального 
процесу нами в монографії виділено 6 основних його видів: первинне, локальне, 
міжпоняттєве, тематичне, підсумкове та міжпредметне [1; 3].  

Тому провідним на спеціалізувальному професійному етапі підготовки 
визначаємо  інтегрований курс “Біологічні методи досліджень у фізичній культурі та 
спорті”, який поєднує в собі основи спортивної метрології, анатомії, фізіології 
людини,  фізіології спортивної діяльності, математичної статистики та інших наук. 
Цей курс є узагальнюючим з вивчення предметів біологічного спрямування, він 
сприяє їх наближенню до завдань теорії та практики фізичної культури і спорту, є 
основою для міжсистемного узагальнення, синтезу знань вищого порядку, 
формування цілісного наукового світогляду майбутніх фахівців фізичної культури [5]. 
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Вивчення дисципліни “Біологічні методи досліджень у фізичній культурі та спорті” 
проводиться в Х семестрі навчання на спеціалізувальному професійному етапі і 
передбачає лекції, практичні заняття, індивідуальну  та самостійну роботу студентів. 
Курс “Біологічні методи досліджень у фізичній культурі та спорті”  нормативно 
визначено як обов’язкову дисципліну. Навчальним планом підготовки фахівця 
фізичної культури передбачено 72 години навчального часу, що становить 2 кредити. 
Розподіл навчального часу включає 10 годин лекцій, 12 годин практичних робіт, по 25 
годин відводиться на самостійну та індивідуальну роботу студентів [5, с. 14]. 

Попередні умови щодо вивчення дисципліни “Біологічні методи досліджень у 
фізичній культурі та спорті” є досить широкими, адже  ця навчальна дисципліна: а) 
ґрунтується на вивченні студентами анатомії, спортивної морфології, біохімії, 
фізіології людини, теорії та методики фізичного виховання  й інтегрується з цими 
дисциплінами; б) формує навички дослідницької діяльності та узагальнення 
природничо-наукових знань, закладає основи здорового способу життя та 
профілактики порушення функцій в процесі життєдіяльності, умови підвищення 
спортивних результатів [5, с. 11]. 

Дисципліна складається з двох модулів:   
1. Теоретичні аспекти дослідницької діяльності у фізичній культурі та спорті. 
2. Методика досліджень базових  показників функціональних систем організму.  
Кінцеві цілі дисципліни: фахівці мають уміти робити висновок про стан 

функцій досліджуваного організму в стані спокою та при фізичних навантаженнях; 
інтерпретувати  механізми й закономірності функціонування систем організму при 
фізичному навантаженні; пояснювати медико-біологічні основи методів дослідження 
змін функцій організму; пояснювати механізми інтегративної діяльності організму 
людини. 

Загалом лекційний курс дисципліни “Біологічні методи дослідження у фізичній 
культурі та спорті” має сформувати необхідний рівень теоретичних знань про 
особливості науково-дослідної роботи студентів та сприяти побудові узагальнюючої 
системи знань на основі інтегративного комплексу медико-біологічних дисциплін. 

Під час вивчення лекційного курсу застосовуємо пояснювально-ілюстративний 
метод, при якому майбутні фахівці здобувають знання, слухаючи розповідь, лекцію, з 
навчальної або методичної літератури; сприймаючи й осмислюючи факти, оцінки, 
висновки, вони залишаються в межах репродуктивного (відтворювального) мислення. 
Цей метод є доцільним для передавання значного обсягу теоретичної  інформації. 
Рекомендуємо його застосовувати и для викладення й засвоєння фактів, підходів, 
оцінок, висновків. Алгоритмічна діяльність забезпечується репродуктивними 
методами, тобто відповідає інструкціям, розпорядженням, правилам – в аналогічних 
до представленого зразка ситуаціях. Застосування методу проблемного викладення 
лекційного курсу полягає в постановці проблеми, формулюванні пізнавальних 
завдань з послідуючим їх розв’язанням через  систему доведень, порівнянь поглядів, 
підходів, показує спосіб розв’язання поставленого завдання. При такому підході 
майбутні фахівців стають ніби свідками і співучасниками наукового пошуку. 

Основна дидактична мета практичних занять з курсу “Біологічні методи 
дослідження у фізичній культурі та спорті” – це розширення, поглиблення й 
деталізація наукових знань, отриманих майбутніми фахівцями на лекціях та в процесі 
самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня засвоєння навчального 
матеріалу, прищеплення умінь і навичок, розвиток їх наукового мислення та усного 
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мовлення. Тематика і плани проведення практичних занять із переліком 
рекомендованої літератури заздалегідь доводяться до відома студентів. 

Під час виконання практичних робіт з курсу “Біологічні методи дослідження у 
фізичній культурі та спорті” застосовуємо дослідницький метод, відповідно до якого,   
після аналізу матеріалу, постановки проблем і завдань та короткого усного або 
письмового інструктажу майбутні фахівці, самостійно вивчають літературу, джерела, 
ведуть спостереження й виміри та виконують інші пошукові дії.  

Самостійна робота в курсі “Біологічні методи досліджень у фізичній культурі 
та спорті” є основним засобом засвоєння майбутнім фахівцем навчального матеріалу 
в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Зміст самостійної роботи 
визначається робочою програмою, методичними матеріалами, завданнями та 
вказівками викладача. Ми в інтеграційно-функціональній моделі визначаємо обсяг 
самостійної роботи, узгоджуємо її з іншими видами навчальної діяльності, 
розробляємо методичні засоби проведення поточного контролю та підсумкового 
контролю, аналізуємо результати самостійної навчальної роботи кожного студента. 

Індивідуальні заняття з курсу передбачають створення умов для якнайповнішої 
реалізації творчих можливостей студентів, які виявили особливі здібності в навчанні 
та нахил до науково-дослідної роботи і творчої діяльності. Індивідуальне навчально-
дослідне завдання №1 включає підготовку реферативних робіт з подальшим їх 
захистом за пропонованими темами.  Індивідуальне навчально-дослідне завдання № 2 
передбачає оцінку фізичного стану учня за комплексною, розробленою профільною 
кафедрою системою. Завдання виконується під час педагогічної практики у ДЮСШ. 
Результати оформляються у вигляді “Картки функціонального розвитку спортсмена”. 
Мета створення та ведення “Картки функціонального розвитку спортсмена” полягає у 
відображенні динаміки фізичного стану та здоров’я учнів. Регулярне визначення 
функціонального стану організму та  рівня фізичного розвитку допоможе виробити 
звичку контролювати стан здоров’я; стане стимулом до дієвої роботи щодо його 
зміцнення. У процесі ведення “Картки функціонального розвитку спортсмена” 
можливим є наочне відображення динаміки показників здоров’я. Оцінюється 
правильність вимірювань та вміння робити адекватні висновки про стан здоров’я учня 
та ефективність навчально-тренувальної програми [5].  

Поточний контроль з курсу “Біологічні методи досліджень у фізичній культурі 
та спорті” проводиться з використанням усного фронтального опитування, роботи з 
індивідуальними тестовими картками, виконання письмових тематичних контрольних 
робіт. 

Поточний та модульний контроль з курсу “Біологічні методи досліджень у 
фізичній культурі та спорті” здійснюється нами шляхом застосування методів усного 
контролю (індивідуальне опитування, фронтальне опитування, усні заліки, 
колоквіуми, іспити, усне програмоване опитування); методів письмового контролю 
(контрольні письмові роботи, письмові заліки, письмові іспити, програмовані 
письмові роботи), методів лабораторно-практичного контролю (контрольні 
лабораторні роботи, контроль за допомогою комп’ютера). Методи контролю 
поєднуються з методами самоконтролю - самостійний пошук майбутнім фахівцем 
помилок, уміння самостійно оцінювати свої знання, визначати пріоритетні напрями 
власного навчального процесу, самоаналіз. 

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Таким чином, науково-дослідницька діяльність майбутніх 
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фахівців на спеціалізувальному професійному етапі природничонаукової підготовки 
має забезпечувати вирішення таких основних завдань: формування наукового 
світогляду, оволодіння методологією і методами наукового дослідження; надання 
фасилітативної допомоги майбутнім фахівцям у прискореному оволодінні 
спеціальністю; розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей у вирішенні 
практичних завдань; набуття навичок самостійної науково-дослідницької діяльності; 
розвиток ініціативи, здатності застосувати теоретичні знання у практичній роботі, 
потребу постійного оновлення і вдосконалення своїх знань; розширення теоретичної 
бази й наукової ерудиції. Перспективи подальших досліджень вбачаємо в розробці 
цілісного методичного комплексу спрямованого на  підготовку майбутнього фахівця 
фізичної культури до формування здоров’язберігального освітнього середовища на 
основі узагальнених і систематизованих анатомічних, біохімічних, біомеханічних, 
валеологічних знань, умінь, навичок, досвіду професійної діяльності і цінностей 
професійної культури. 
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Разработка и внедрение специализированной методики естественнонаучной 
подготовки будущих специалистов физической культуры 

В статье научно обоснована реализация методики специализированной 
естественнонаучной подготовки будущих специалистов физической культуры. 
Констатировано, что важное место на специализированном профессиональном 
этапе естественнонаучной подготовки (5 курс обучения) отводится 
исследовательской деятельности специалиста физической культуры. Определены 
исследовательские умения как совокупность систематизированных знаний, умений и 
навыков личности, взглядов и убеждений, которые определяют функциональную 
готовность будущего специалиста к творческому решению познавательных задач. 
Анализ содержания, методических основ и практики преподавания дисциплин 
естественнонаучного цикла позволил выделить основные виды исследовательской 
деятельности и частоту их применения при организации работы будущих 
специалистов. 
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Ключевые слова: специалист физической культуры, естественнонаучная 
подготовка, естественнонаучная компетентность специалиста физической 
культуры, исследовательская деятельность, специализированный этап 
профессиональной подготовки. 
 
P.Khomenko  
Poltava National Pedagogical University named after V. G. Korolenko 
Development and Implementation of Specialized Methods of Natural Scientific 
Training of Future Specialists of Physical Education 

The article scientifically revealed the means of implementation of specialized 
methods of  natural science training of future specialists of physical education. It is claimed 
that an important place on the stage of specialized natural science professional training 
(the 5th year of study) is given to research activities of a specialist of physical education. In 
the article the stages of the development of natural science training of future specialists of 
physical education and coordination and integration chart of the disciplines were revealed. 
It was established that the formation of natural science competencies was performed on 
vocational, fundamental professional, professionally specialized stages of future specialist 
of physical education. In vocational target stage the main issue is implementation of 
integrated content of the disciplines of natural science cycle, but on the fundamental 
professional stage the application of ICT in solving specific applied problems of natural 
science education is essential, on specialized professional stage the organization of 
research of future specialists of physical education is very important. During the technology 
development of natural science training of physical culture specialists we offered a sample 
of coordination and integration chart which allowed us to practise rationally the usage of 
integration correliation among the subjects as well as within a cycle and among cycles of 
subjects essential for training of specialists of physical education. 

Research skills were defined as a set of systematized knowledge and skills of the 
individual, his attitudes and beliefs that define the functional readiness of the future expert 
to search the creative solutions of cognitive tasks. Analysis of the contents, methodological 
bases and practice of teaching natural science disciplines cycle  llowed identifying the main 
types of research activities and the frequency of their use in the workplace management of 
future professionals. 

Key words: specialist of physical education, natural science training, natural sience 
professional competence of a specialist of physical education, research, specialized training 
stage. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ У СТУДЕНТІВ  
ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ  

У статті на основі аналізу соціально-психологічної та педагогічної 
літератури окреслено зміст психолого-педагогічних особливостей процесу виховання 
естетичних смаків у студентів педагогічних університетів, означено етапи їх 
соціального зростання, пов'язаного зі вступом до вищої школи, визначено принципи 
на яких ґрунтується процес виховання естетичних смаків. З'ясовано, що специфіка 
виховання естетичних смаків у студентів педагогічних ВНЗ полягає у чітко 
вираженій фаховій спрямованості та врахуванні особливостей розвитку і 
становлення студентства як особливої соціально-професійної групи.  

Ключові слова: виховання естетичних смаків, студенти педагогічних 
університетів, психолого-педагогічні особливості. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Виховання естетичних смаків сприяє 
особистісному розвитку, збагаченню духовних інтересів, розкриттю творчості і 
виявленню найважливіших людських якостей. Оскільки процес активного 
формування соціальної зрілості припадає саме на студентський вік, ми розглядаємо 
його ще й як здатність оволодіння молоддю сукупністю соціальних ролей, необхідних 
для суспільства. Студентство – це соціальна мобільна група людей, основною метою 
якої є участь у процесі спеціальної підготовки молоді, результатом якої буде 
професійне виконання фахових і соціальних ролей у всіх сферах життя. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. У своєму дослідженні ми 
спиралися на праці авторів, які вивчали соціально-психологічні та педагогічні аспекти 
розвитку особистості студента, їх прояви в різних видах діяльності (Б. Ананьєв, 
Г. Балл, І. Бех, Є. Бондаревська, Н. Дмітрієва, К. Дурай-Новакова, М. Євтух, І. Кон, 
В. Лісовський, Б. Теплов, Г. Шевченко, П. Якобсон). 

Вчені (Л. Божович, Є. Володіна, Г. Костюк, А. Мелик-Пашаєв, Є. Рибалко, 
Є. Старовойтенко) переконані, що період навчання у ВНЗ співпадає з першим 
періодом зрілості, або другим періодом юності, який характеризується складністю 
становлення особистісних рис. 

Різні аспекти проблеми естетичного виховання особистості знайшли 
відображення в дисертаційних роботах вітчизняних: О. Берестенко, В. Бітаєва, 
Л. Гарбузенко, І. Гусленко, М. Долматової, О. Земляної, О. Іванової, І. Максимчук, 
Л. Михайлова, Т. Мороз, Ю. Пастухової, І. Сідорової, С. Сургай  і зарубіжних 
дослідників: російських (К. Баркової, С. Здорова, О. Лабахуа, І. Слуцька, Л. Царьова; 
білоруських (Л. Захарчук, Н. Чернікова, А. Шульженко); дагестанських 
(М. Ашурбекова, Р. Рамазанової); таджицьких (А. Саідова, О. Шаріпова).  

                                                
© Хом’як О.А., 2015 
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Ми з'ясували, що вітчизняні й зарубіжні фахівці у сфері естетики великого 
значення надають проблемам естетичного виховання студентів. Система естетичного 
виховання студентів передбачає єдність цілей (як організуючого елементу), предмету 
(формування активного естетичного відношення), визначення конкретних виховних 
завдань і відповідних засобів, які застосовуються за активної участі педагога і 
вихованця, об’єкта й суб’єкта виховного процесу. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.  Однак, 
вважаємо, що ґрунтовного дослідження потребує проблема виховання естетичних 
смаків у майбутніх фахівців педагогічної галузі в умовах вищої школи. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є здійснення психолого-
педагогічного аналізу проблеми виховання естетичних смаків у студентів 
педагогічних університетів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Студентство розглядається нами 
як специфічна соціально-професійна група молодих людей 17–23 років, яка 
об’єднується, виконуючи спеціальні навчальні й соціальні функції інтелігенції: 
спеціально-виробничі; організаційно-управлінські; культурно-виховні. Це частина 
молоді, для якої характерні особливі умови життя, побуту, праці, особлива соціальна 
поведінка, система ціннісних орієнтацій. Характерною рисою для студентської 
молоді є й те, що підготовка до майбутньої професійної діяльності є головним, хоча 
не єдиним завданням сьогодення: „Сучасна ситуація склалася таким чином, що 
знання є об’єктивованими і віддаленими від людей. … Спостерігаємо новий виток 
розвитку на якому може бути усвідомлено, що головна цінність людини – не в 
набутому знанні, а в унікальності, яку вона втілює” [1, с. 409]. 

Психологічний зміст цього періоду життя пов’язаний із розвитком 
самосвідомості, вирішенням завдань професійного самовизначення і переходом до 
дорослого життя [1]. Етичний  ̶  із посилення свідомих мотивів поведінки, зміцнення 
таких якостей особистості, як самостійність, цілеспрямованість, рішучість, 
ініціативність, наполегливість. „Їх моральна свідомість сягає досить високого рівня 
зрілості, диференціації і стабільності, звичайно при виражених індивідуальних 
відмінностях у складі тих моральних норм, яких вони дотримуються. Ці норми мають 
складну індивідуальну структуру і співвідносяться з усіма основними видами 
спілкування і діяльності” [2, с. 245]. 

Натомість особливості естетичного виховання студентства полягають у: прояві 
естетичних інтересів як вираженні рівня розвиненості своїх домагань до 
навколишнього; формуванні готовності до самовираження й самоствердження в 
різних видах естетичної діяльності; появі потреб в одержанні знань естетичного 
характеру, у виробленні власних поглядів і переконань, способів їх реалізації; потребі 
реалізовувати творчі можливості в особливих видах естетичної діяльності. 

А. Семашко виділяє такі особливості студентського віку: 
1. Чітка, програмована соціально-професійна спрямованість, змістом якої 

виступає підготовка до різноманітних соціально-професійних ролей інтелігенції. 
2. Студентство ‒ група молодих людей одного покоління, об’єднаних 

надбанням навчальних та соціально-підготовчих функцій, що характеризуються 
спільністю побуту, умов життя, потреб, ціннісних орієнтації і способу життя в системі 
суспільних відносин . 

3. Сформовані соціально-психологічні особливості свідомості і буття 
студентства: престижність, полісоціальність походження, багатоплановість 
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привнесених культурних типів, тимчасовість соціального стану, колективність 
побуту, інтенсивність спілкування. 

4. Студентство в своєму розвитку проходить подвійну соціалізацію, відповідно 
якої складаються і два рівня розвитку естетичної свідомості. Первинна соціалізація 
полягає у „вростанні” студентства в систему вищої школи, у надбанні та освоєнні 
прийнятими до вузу нового соціального стану (студента) і відповідних його статусу 
соціальних норм, психології, способу життя. Вторинна соціалізація складається з 
вузівського і післявузівського періоду [3, с. 76–77]. 

Студенти педагогічних університетів вирізняються не лише особливим стилем 
життя, а й характерними інтересами і смаками, специфічними манерами поведінки і 
мовлення. Саме тому, у ВНЗ надзвичайно важливо створити  таке культурне 
середовище, яке стане благодатною основою вирощування людини культурної, 
високоосвіченої, сердечної, духовної, яка володіє свободою наукової думки [4]. 

Досліджуючи особливості студентської молоді, російські вчені М. Глотов і 
Г. Сараф відзначають, що отримання вищої освіти для визнання в соціумі і 
подальшого вияву життєздатності в об’єктивно природніх умовах, є головним 
системотворчим елементом ціннісних орієнтацій нового типу особистості студентства 
[5; 231]. 

Студентська молодь педагогічних університетів, у сучасних складних 
соціально-економічних умовах, намагається усвідомлювати власне „Я”. Однак, через 
пріоритетне прагнення більшості віднайти „власне місце у житті” на другий план 
відходить потреба в духовному, естетичному розвитку. В життя молоді постійно 
вриваються стихійні елементи, які не сприяють і протистоять естетичному вихованню 
особистості. Зокрема, негативний вплив масової культури, а саме: перегляд 
низькопробної кіно- та телепродукції, які далеко не відповідають високим естетичним 
смакам, прослуховування низькоформатної радіопродукції, вульгарної музики, 
читання відповідної літератури тощо. 

Зі вступом до педагогічного університету у власному розвитку студенти 
проходять такі етапи особистісного зростання: 

1. На першому етапі відбувається ознайомлення і „входження” майбутніх 
учителів в систему вищої школи, набуття й оволодіння початківцем новим 
соціальним статусом, нормами і формами життєдіяльності. 

2. На другому етапі здійснюється формування компетентісних якостей 
студентської молоді і професійна підготовка її до виконання в суспільстві функції 
інтелігенції. 

У зв'язку з цим в останні роки особливо актуалізувалася проблема виховання 
естетичних смаків у вищій школі, що зумовлено низкою причин: по-перше, 
підготовка випускників педагогічних університетів в загальнокультурному і творчому 
відношенні не відповідає потребам соціального й економічного розвитку суспільства. 
Багато з них залишаються байдужими до мистецтва, хоча в загальних 
висловлюваннях визнають його роль і значущість; по-друге, існує суттєва відмінність 
у рівні естетичної культури студентів різних факультетів (навіть у межах одного 
вищого навчального закладу). І, по-третє, процес виховання естетичних смаків 
ускладнюється ще й надзвичайно „яскравим” складом студентів, які від початку 
мають різну естетичну підготовку. 

Стратегія виховання естетичних смаків в умовах педагогічного університету, 
на наш погляд, повинна ґрунтуватися на цілісному уявленні про систему 
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особистісних властивостей, що фіксують діяльність психічних процесів, ураховувати 
вікові чинники розвитку особистості, особливості її психіки, погоджувати умови й 
методи виховного впливу з внутрішньою логікою розвитку індивіда. 

У педагогічному процесі головним інтегратором, центральною ланкою 
виступає особистість студента. Тому, в межах нашого дослідження важливо 
простежити особливості її взаємодії з середовищем, позначити психічні властивості, 
механізми соціальної поведінки, характерні для студентства, а також вивчити ті 
умови, що склалися до сьогодні в системі вищої професійної освіти, з’ясувати 
характер їхнього впливу на процес естетичного виховання особистості студентів. 

Процес виховання естетичних смаків у студентства у ВНЗ має ґрунтуватися на 
принципах послідовності, врахування специфіки соціального становлення 
особистості, вікових, соціально-психологічних особливостей, побутових умов, 
відповідати вимогам її соціалізації, адаптації (для абітурієнтів), профорієнтації 
майбутніх фахівців (В. Бітаєв, М. Долматова, О. Іванова, А. Комарова, Н. Маслова, 
Ю. Пастухова, В. Салєєв, А. Семашко, І. Сідорова). 

Результатом процесу виховання естетичних смаків у студентів педагогічних 
університетів має стати духовно-зріла особистість, готова до повноцінного 
функціонування в суспільстві, з розвинутою готовністю до професійного, соціального 
й особистісного самовизначення, знаходження цілісності, ідентичності, засвоєння 
культурних цінностей і формування особистісно-значущих художньо-естетичних 
орієнтацій, зі стійкою внутрішньою позицією, сформованою системою позитивних 
суб’єктивних відносин, що сприяють внутрішній регуляції культурної поведінки, 
виконанню естетично спрямованої діяльності. 

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Резюмуючи вищевикладене, відзначимо, що в нашому 
дослідженні виховання естетичних смаків у студентів є цілісним педагогічним 
процесом взаємодії педагогів і вихованців, заснованим на спеціально організованій 
діяльності, спрямованій на перетворення особистісного, діяльнісного та творчого 
компонентів естетичної культури. Структуру означеного процесу складають 
цільовий, змістовий, організаційно-діяльнісний і результативний компоненти. 

Специфіка виховання естетичних смаків у студентів педагогічного ВНЗ полягає 
у: 1) чітко вираженій фаховій спрямованості, що передбачає підготовку майбутніх 
педагогів до виконання різноманітних професійних функцій інтелігенції; 2) 
врахуванні особливостей розвитку та становлення студентства як особливої 
соціально-професійної групи; 3) подвійності процесу соціалізації, що визначає два 
рівні розвитку естетичної свідомості студентів. 

Таким чином, вікові й соціальні особливості студентства накладають відбиток 
на прояв естетичних смаків. Ефективне виховання естетичних смаків студентської 
молоді на сучасному етапі розвитку української вищої школи, окрім застосування 
особистісно-орієнтованих технологій, передбачає індивідуалізацію кожної 
особистості в естетичному навчанні та вихованні; прагнення до самовдосконалення в 
обраній сфері естетично значущої діяльності; наслідування шедеврів світової та 
національної культури. 
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Психолого-педагогические особенности воспитания эстетических вкусов у 
студентов педагогических университетов 

В статье на основе анализа социально-психологической и педагогической 
литературы обозначено содержание психолого-педагогических особенностей 
процесса воспитания эстетических вкусов студентов педагогических 
университетов, отмечены этапы их социального роста, связанного со вступлением в 
высшую школу, определены принципы, на которых основывается процесс воспитания 
эстетических вкусов у студентов ВУЗ. Выяснено, что специфика воспитания 
эстетических вкусов у студентов педагогического вуза заключается в четко 
выраженной профессиональной направленности и учете особенностей развития и 
становления студенчества как особой социально-профессиональной группы. 

Ключевые слова: воспитание эстетических вкусов, студенты педагогических 
университетов, психолого-педагогические особенности. 
 
О. Khomіak 
International University of Economics & Humanities named after academician Stepan 
Demianchuk 
Psychological and Educational Features in the Aesthetic Education of Students of 
Pedagogical Universities  

On the basis of analysis of social, psychological and pedagogical literature we 
outlined the content of psycho-pedagogical features of the process of aesthetic education of 
students of pedagogical universities, defined stages of social growth associated with the 
entry into high school, defined the principles on which the process of aesthetic education in 
university students. Given the difficult conditions present a number of defined causes 
increasing role of aesthetic education of students of pedagogical universities. First, it 
increases the level of requirements for general and production culture graduates. Secondly, 
it is necessary to increase ideological training, which aims to transform this knowledge into 
personal beliefs. Thirdly, the heuristic possibilities of art and aesthetic training. 

It was established aesthetic that education system is open. But in turn, it is a 
subsystem of the unified system of education. All elements of aesthetic education have a 
common goal - the formation of social and aesthetic attitude that is specified in the 
development of aesthetic culture. In the context of an essential element of artistic culture, 
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this means an artistic needs and aesthetic ideals, beliefs, tastes and artistic abilities that 
develop on the basis of need. It is concluded that age and social characteristics of an impact 
on students' aesthetic education, the specificity of aesthetic education of students in 
educational institutions is to 1) clearly expressed in the major focus, providing training for 
future teachers to perform various professional functions intellectuals; 2) Consideration of 
development and formation of students as a special social-professional group; 3) the 
socialization process of duality that defines two levels of aesthetic consciousness of 
students. 

The efficiency of this process may at the present stage of development of higher 
education, in addition to the use of personality-oriented technologies, provide 
individualization of each individual aesthetic training and education; self-improvement in 
their chosen field of aesthetically significant activities; imitation masterpieces of world and 
national culture. 

Keywords: aesthetic education of students of pedagogical universities, psychological 
and pedagogical features. 
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КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ  
ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

У статті проаналізовано системи критеріїв та показників сформованості 
економічної компетентності студентів-неекономістів різного профілю, у тому числі 
технічного; виявлено та описано основні принципи побудови цих систем; виділено 
універсальні показники сорфмованості економічної компетентності, що є спільними 
для всіх майбутніх фахівців-неекономістів; визначено критерії сформованості 
економічної компетентності майбутніх фахівців хімічної промисловості 
(мотиваційно-ціннісний, когнітивно-змістовий, діяльнісний) та специфічні показники 
її сформованості, що віддзеркалюють особливості економічної діяльності у хімічній 
галузі. 

Ключові слова: економічна компетентність майбутнього фахівця хімічної 
промисловості, критерії сформованості економічної компетентності, показники 
сформованості економічної компетентності. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Сьогодні все більше людей, незалежно від 
обраного фаху, розуміють важливість набуття економічних знань. Однак самих 
«книжкових» економічних знань недостатньо. Лише економічна компетентність, 
тобто здатність особистості реалізовувати теоретичні економічні знання у процесі 
практичної діяльності, дає їй можливість стати активним суб’єктом складних та 
мінливих життєвих, побутових, підприємницьких, комерційних, фінансових та 
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виробничих відносин. Тому немає сумнівів, що для фахівця хімічної промисловості 
(далі – ФХП) економічна компетентність є однією з головних умов його 
конкурентноздатності, соціальної мобільності і цінності, як професіонала, на ринку 
праці.  

Одним з важливих етапів дослідження педагогічного процесу формування 
економічної компетентності майбутніх фахівців є проведення констатувального та 
формувального експерименту, що, у свою чергу, вимагає розробки адекватної 
системи критеріїв і показників сформованості економічної компетентності студентів.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Авторські системи 
критеріїв та показників сформованості економічної компетентності студентів-
неекономістів різного профілю, у тому числі технічного, запропоновано в роботах 
К. Бараннікова, Л. Воропаєвої, В. Єлагіної, О. Жилкіної, Н. Костіної, Н. Лацко, 
М. Малишева, М. Манукян, Г. Морозової, К. Овакимян, Н. Приступи, Ю. Пузієнко, 
А. Таїрова, О. Ткачової, Л. Фалевича, О. Хлопотової, О. Хаматурової та ін. 

Переважна більшість авторів обирають критерії сформованості економічної 
компетентності відповідно її компонентній структурі, що обумовлює певну 
подібність загальної структури запропонованих науковцями систем, у той час як 
переліки показників її сформованості характеризуються варіативністю.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на 
значну увагу дослідників до проблеми формування економічної компетентності 
студентів різного профілю, система критеріїв і показників сформованості економічної 
компетентності майбутніх ФХП залишається не розробленою. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є обрання й обґрунтування 
критеріїв та показників сформованості економічної компетентності майбутніх ФХП 
шляхом проведення аналізу науково-педагогічної літератури, присвяченої проблемі 
діагностики рівня сформованості економічної компетентності студентів 
неекономічного профілю. 

Виклад основного матеріалу. Результати аналізу різних тлумачень поняття 
«критерій» (від грец. kriterion – засіб для судження) показують, що під критерієм 
науковці розуміють: ознаку, на підставі якої проводиться оцінка, визначення або 
класифікація; мірило судження, оцінки; якість, властивість досліджуваного об'єкта, 
яка дає можливість судити про його стан, рівні функціонування і розвитку; засіб 
встановлення істинності або помилковості тієї чи іншої гіпотези. 

У процесі аналізу підходів різних авторів (К. Бараннікова, Л. Воропаєвої, 
В. Єлагіна, О. Жилкіної, Н. Костіної, Н. Лацко, М. Манукян, К. Овакимян, 
Н. Приступи, Ю. Пузіенко, О. Ткачової, О. Хаматурової) до проблеми вибору 
критеріїв сформованості економічної компетентності нами було встановлено, що ці 
критерії у той чи іншій мірі відображають авторське бачення змісту та структури 
досліджуваної економічної компетентності.  

Так, К. Овакимян [1, с. 125 – 126] відповідно запропонованій структурі 
економічної компетентності майбутніх педагогів рекомендує такі критерії: 
когнітивний, емоційно-ціннісний та діяльнісно-креативний. О. Хаматурова [2, с. 125 – 
126] пропонує критерії сформованості економічної компетентності майбутніх 
педагогів професійної освіти, що відповідають її компонентному складу: 
мотиваційно-ціннісне відношення до процесу набуття економічних знань та вмінь 
(мотиваційний компонент); сформованість економічних знань (когнітивний 
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компонент); сформованість спеціальних економічних та дослідницьких вмінь 
(діяльнісний компонент); економічно значимі якості особистості (особистісний 
компонент). Ю. Пузієнко [3, с. 91 – 92], яка, поряд з економічною компетентністю 
майбутніх педагогів, досліджує також сформованість економічної компетентності 
майбутніх аграріїв, держслужбовців та соціальних робітників, обирає для діагностики 
інтелектуально-пізнавальний, ціннісно-мотиваційний та діяльнісно-креативний 
критерій. О. Ткачьова [4, с. 160] оцінює рівень сформованості економічної 
компетентності фахівців сфери природокористування (в процесі підвищення 
кваліфікації) за мотиваційним, когнітивним, діяльнісним та особистісним критерієм. 

До подібних результатів приходять також деякі автори [5; 6; 7], що вивчають 
економічну компетентність студентів технічного профілю. Так, М. Манукян [5, с. 84] 
виділяє когнітивний, мотиваційно-ціннісний та діяльнісно-практичний критерії 
сформованості економічної компетентності студентів технічного профілю. 
О. Жилкіна [6, с. 85] визначає наступні критерії сформованості економіко-виробничої 
компетентності для студентів технічних спеціальностей: знання, що відповідають 
когнітивному компоненту; вміння та якості особистості, що відповідають 
діяльнісному компоненту; ціннісне відношення до діяльності, що відповідає 
мотиваційно-ціннісному компоненту. Л. Воропаєва [7, с. 112 – 113] вважає, що рівень 
сформованості економічної компетентності майбутніх фахівців у галузі 
інформаційних технологій може бути визначений за когнітивним, мотиваційно-
ціннісним та операційно-діяльнісним критерієм. 

Таким чином, результати порівняльного аналізу запропонованих науковцями 
критеріїв оцінювання та компонентного складу економічної компетентності фахівців-
неекономістів дозволяють нам дійти висновку, що рівень сформованості економічної 
компетентності майбутнього ФХП може бути визначений за трьома критеріями, що 
відповідають її структурі, а саме за мотиваційно-ціннісним, змістово-когнітивним та 
діяльнісним.  

Ми також вважаємо, що використання більшої кількості критеріїв є 
недоцільним, оскільки усі запропоновані науковцями критерії не виходять за межи 
комплексу «мотивація-знання-діяльність». 

Сутність категорії «показник» визначається нами з позиції, що вона пов’язана з 
поняттям «критерій» та є його складником. Показник – це кількісна або якісна 
характеристика, яка дозволяє судити про розвиток досліджуваного об’єкту за 
відповідним критерієм. Кількісними називають показники, значення яких 
виражаються числами. Якісні - це описові показники, значення яких виражаються не 
числовою, а словесною характеристикою. 

Розглянемо показники, які рекомендують дослідники для діагностики 
економічної компетентності фахівців-неекономістів. 

Л. Воропаєва [7, с. 113 – 114] пропонує наступні показники сформованості 
економічної компетентності майбутніх ІТ-спеціалістів: широта знань, об’єм знань, 
глибина знань, уміння та навички, мотивація до економічної діяльності, професійна 
спрямованість, комунікативність. Як показники для оцінювання рівня сформованості 
економічної компетентності студентів технічних спеціальностей за відповідними 
критеріями О. Жилкіна [6, с. 85] використовує: повноту та міцність знань (за 
когнітивним критерієм); повноту і міцність оволодіння уміннями, самостійність, 
усвідомленість і раціональність дій, вольовий самоконтроль, творчий потенціал, 
стиль управління, рольову функцію при спілкуванні, стиль поведінки при конфлікті 
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(за діяльнісним критерієм); потребу у самоосвіті, кар’єрні орієнтації, пріоритетні цілі, 
внутрішнє середовище, самооцінку домагань, вдоволеність своїми досягненнями (за 
мотиваційно-ціннісним критерієм). К. Овакимян [1, с. 125 – 126] для оцінки рівня 
сформованості економічної компетентності майбутніх педагогів за когнітивним 
критерієм використовує наступні показники: знання засобів використання 
економічної інформації; об’єм економічного тезаурусу, оперування економічними 
термінами; освоєння засобів розумової діяльності, що забезпечує виявлення та аналіз 
проблем економічної діяльності; економічний світогляд. Для діагностики за 
емоційно-ціннісним критерієм науковець приймає в якості показників: морально-
ціннісну мотивацію до економічної діяльності, позитивне відношення до оволодіння 
економічними знаннями та вміннями, потребу у використанні економічних знань та 
вмінь в практичній діяльності; потяг до постійного вдосконалення економічних знань 
та ціннісних установок у загальному полі професійної діяльності; уміння і навики 
економічної діяльності. Оцінювання сформованості економічної компетентності за 
діяльнісно-креативним критерієм К. Овакимян здійснює за суб’єктною позицією 
особистості у сфері економічних відношень, проявом комунікативних та 
управлінських вмінь в умовах колективу, економічною поведінкою в професійній та 
інших сферах життєдіяльності, креативністю у рішенні економічних проблем.  

Результати аналізу запропонованих авторами показників сформованості 
економічної компетентності студентів різних профілів дозволяють зробити висновки 
про те, що, як і при виборі критеріїв оцінювання, науковці дотримуються принципу 
відповідності показників сформованості структурі та змісту економічної 
компетентності майбутніх фахівців. При цьому обрані науковцями показники є, на 
наш погляд, достатньо універсальними, а отже, можуть бути узяті за основу для 
розробки системи показників сформованості майбутніх ФХП. Так, в якості 
універсальних показників сформованості економічної компетентності майбутніх 
фахівців за відповідними критеріями можуть бути обрані: морально-ціннісна 
мотивація до економічної діяльності, позитивне відношення до оволодіння 
економічними знаннями та вміннями, кар’єрні орієнтації (за мотиваційно-ціннісним 
критерієм); об’єм, глибина та міцність знань, економічний світогляд, оперування 
економічними термінами (за когнітивно-змістовим критерієм); повнота та міцність 
оволодіння уміннями, самостійність, усвідомленість та раціональність дій при 
вирішені економічно-орієнтованих навчальних завдань, уміння використовувати різні 
види джерел інформації (за діяльнісним критерієм). 

Однак, незважаючи на існування як загальної наукової методології пізнання 
економічних об’єктів, процесів та явищ, так і певних особливостей економічної 
діяльності фахівців різного профілю, запропоновані авторами показники 
сформованості економічної компетентності студентів не віддзеркалюють ані 
важливості засвоєння ними фундаментальних основ економіки, як науки, ані 
необхідності оволодіння студентами уміннями застосовувати теоретичні знання для 
розв’язання економічних проблем та вивчення економічних явищ і процесів в обраній 
галузі майбутньої професійної діяльності. Тому, враховуючи розуміння економічної 
компетентності майбутнього ФХП як інтегративну якість особистості, яка 
виявляється у наявності необхідних економічних знань, умінь, навичок, досвіду, що 
дозволяє фахівцеві бути ефективним та конкурентоспроможним працівником як у 
галузі хімічного виробництва, так і у пов’язаних з нею галузях науки та техніки, а 
також адекватно сприймати соціально-економічні зміни та гнучко пристосовуватися 
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до них, ця система універсальних показників має бути, на нашу думку, доповнена 
уточненнями, що віддзеркалюють особливості економічної компетентності фахівця 
саме хімічної промисловості, зокрема: 

– інтерес до економічної діяльності у хімічній галузі; усвідомленість ролі 
економічної компетентності ФХП для його конкурентоспроможності на ринку праці; 
бажання зробити кар’єру на хімічному виробництві; розуміння ролі економічної 
компетентності у професійній реалізації на хімічному підприємстві; сформованість 
прямих мотивів оволодіння економічними знаннями, уміннями, навичками (за 
мотиваційно-ціннісним критерієм); 

– теоретичні знання про економічні об’єкти, процеси та явища макро-, мезо-, 
мікро- рівнів та вміння оперувати ними для розв’язання практичних навчальних 
завдань з урахуванням особливостей економічної діяльності у хімічній галузі; знання 
різних видів джерел економічної інформації (у тому числі електронних) і вміння їх 
використовувати (за когнітивно-змістовим критерієм); 

– готовність до творчої самостійної роботи з розв’язання квазіпрофесійних 
навчальних економічних завдань з урахуванням як загальних економічних законів, 
правил та правових норм і процедур, так і специфічних, що визначають особливості 
економічної діяльності хімічного підприємства; вміння використовувати різні 
джерела економічної інформації для рішення навчальних завдань, у тому числі 
техніко-економічних, що стосуються особливостей функціонування хімічного 
виробництва; комунікативна готовність до роботи у команді в процесі розв’язання 
економічних проблем, у тому числі характерних для хімічної галузі (за діяльнісним 
критерієм). 

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Результати проведеного дослідження дозволили нам обрати 
критерії сформованості економічної компетентності майбутніх ФХП (мотиваційно-
ціннісний, когнітивно-змістовий, діяльнісний), визначити систему відповідних 
універсальних показників, що є спільними для майбутніх фахівців-неекономістів, та 
доповнити її специфічними показниками, що віддзеркалюють особливості 
економічної діяльності у хімічній галузі. 

Розроблена система критеріїв та показників сформованості економічної 
компетентності майбутніх ФХП дозволяє нам перейти до наступного етапу 
дослідження, а саме до обрання рівнів сформованості економічної компетентності 
майбутніх ФХП та добору ефективних методів її діагностики. 
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А. А. Хохлова 
Институт химических технологий (г. Рубежное) Восточноукраинского национального 
университета имени Владимира Даля  
Критерии и показатели сформированности экономической компетентности 
будущих специалистов химической промышленности  

В статье проанализированы системы критериев и показателей 
сформированости экономической компетентности студентов-неэкономистов 
разного профиля, в том числе технического; выявлены и описаны принципы 
построения этих систем; выделены универсальные показатели сформированости 
экономической компетентности, которые являются общими для всех будущих 
специалистов-неэкономистов; определены критерии сформированости 
экономической компетентности будущих специалистов химической 
промышленности (мотивационно-ценностный, когнитивно-содержательный, 
деятельностный) и специфические показатели ее сформированости, отражающие 
особенности экономической деятельности в химической отрасли.  

Ключевые слова: экономическая компетентность будущего специалиста 
химической промышленности, критерии сформированности экономической 
компетентности, показатели сформированности экономической компетентности. 

 
O. Khokhlova 
Eastern Ukrainian National University, Institute of Chemical Technologies (Rubizhne) 
Criterias and Indicators of Formation of Economic Competence of Future Specialists 
of Chemical Industry 

The system of criteria and indicators of formation of economic competence of 
students-non-economists in various fields, including technical has been analyzed in the 
article. It is revealed that the vast majority of scientists are choosing criteria of formation of 
economic competence according to its component structure, which causes a certain 
similarity of the overall structure of the proposed systems proposed by scientists, while the 
lists of indicators of its formation are characterized by variability.  

The author also identifies and describes the problems that arise when creating these 
systems. Despite the presence of both the General scientific methodology of cognition of 
economic objects, processes and phenomena, and certain peculiarities of the economic 
activities of specialists in various fields, proposed by various researchers as indicators of 
formation of the economic competence of students they do not reflect the importance of their 
grasp of the fundamentals of Economics or the necessity of mastering by students the skills 
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to apply theoretical knowledge to solve economic problems and the study of economic 
phenomena and processes in the chosen field of future professional activity. 

The criterias of formation of the economic competence of future specialists of the 
chemical industry (motivational and axiological, cognitive and informative, activity-based), 
as well as universal indicators that are common to all future professionals-non-economists, 
and the specific indicators that reflect the characteristics of economic activity in the 
chemical industry have been selected. 

The developed system of criterias and indicators of formation of economic 
competence of future specialists of the chemical industry allows to proceed to the next stage 
of the study, namely the election of the levels of formation of the economic competence of 
future physical chemical problems and selection of effective methods of diagnosis. Install 
the app to your smartphone and work offline. 

Key words: economic competence of future specialists of the chemical industry, 
criterias of formation of the economic competence, indicators of formation of the economic 
competence. 
 



ISSN 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». № 2 (17), 2015.0   
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія      ціологія       № 11, 2012 2077-6780     
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія        

 176 

НАУКОВЕ ВИДАННЯ 
 
 

Наукові праці Вищого навчального закладу 
«Донецький національний технічний університет» 

Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія» 
Всеукраїнський науковий збірник 

№2 (17), 2015 
 

(українською, російською, англійською мовами) 
 
 
 

Адреса редакції: м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, 2, ДонНТУ, к.3.217, кафедра мовної 
підготовки. 
 
Редагування: К. В. Рижкова, М. М. Кабанець 
Рецензування: В. М. Алфімов 

 
Усі прийняті до друку статті обов’язково рецензуються 

 
 

 
 

 
 

Формат (60841/8 ). Ум. друк. арк. 25.  
Тираж 300 прим.  

 
 
 
 
 

 
 
Видавець: Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний 
університет». 
пл. Шибанкова, 2, м. Красноармійськ, 85300, Україна; тел.: (06239) 2-03-09 
 
Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта видавничої справи: серія ДК №4911 від 
09.06.2015 
 
 
Виготовлювач: Краматорська типографія, вул. Шкадінова, буд.9, м. Краматорськ, 84333, 
Україна 
 


