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ФІЛОСОФІЇ» З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 01 – ОСВІТА, 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 015 ˗ ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА, 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» 

 

Анотація. Освітня програма підготовки докторів 

філософії передбачає формування в аспірантів системи 

компетентностей, необхідних для прогнозування, 

проектування та моделювання науково-педагогічного 

дослідження, комплексного діагностування, інтерпретації 

й узагальнення результатів науково-дослідної діяльності, 

окреслення сфери їхнього застосування в теорії та 

практиці професійної освіти. В освітній програмі 

розроблена система науково-дослідної діяльності 

педагога-науковця, що ґрунтується на знанні та розумінні 

методологічних, теоретичних, методичних і практичних 

засад проектування, моделювання науково-педагогічних 
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досліджень, оволодінні загальнонауковими методами 

системного, функціонального і статистичного 

дослідження, комплексом дослідницьких умінь і навичок. 

Ключові слова: компетентність, науково-дослідна 

діяльність, педагог-науковць, методологія, теорія, 

методичні, практичні, науково-педагогічні засади. 

 

© АРТЕМОВА Л.В., 2017 

 

Вступ. Закон України «Про вищу освіту» [1] та 

Постанова Кабінету Міністрів України про «Порядок 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах)», затверджена 23 березня 2016 року 

№261 [2], спрямовують підготовку кадрів вищої 

кваліфікації третього освітньо-наукового рівня доктора 

філософії відповідно до світових стандартів. Це відповідає 

інтеграційним процесам в Україні, потребам та інтересам 

людей і зумовлює їх мобільність на світовому ринку праці. 

Окрім того, єдині стандарти дозволяють зрозуміло для 

світової спільноти представляти здобутки вітчизняних 

наукових шкіл, а також відстоювати національні 

пріоритети.  

Принциповою зміною в підготовці доктора філософії є 

освітньо-наукова програма замість програм кандидатських 

іспитів. До того ж, рекомендації МОН України щодо 

змістового наповнення освітньо-наукової програми 

надають вибір навчальних дисциплін вищим навчальним 

закладам.  

Під час розробки пакета ліцензійних документів на 

розгляд і затвердження МОН України Вченою радою 

Київського міжнародного університету було визначено 

перелік навчальних дисциплін для підготовки доктора 

філософії зі спеціальності 015 «Професійна освіта». 



9 
 

У навчальному плані були витримані вимоги МОН 

України щодо дисциплін фахового циклу, науково-

педагогічної практики, англійської мови рівня С1 та інші. 

У творчому доробоку розробники освітньо-наукової 

програми [3] врахували потреби майбутніх здобувачів у  

підготовці та написанні дисертації. Виходячи з 

національних інтересів і вимог щодо оформлення 

дисертації в навчальний план було введено дисципліну 

українську наукову мову. З огляду на те, що для 

оформлення дисертації необхідно оволодіти 

комп’ютерною технікою в програмі визначено  дисципліну 

сучасні інформаційні технології в наукових дослідженнях. 

Важливими складниками навчального плану, які 

зумовлюють професійну і наукову підготовку здобувача, є 

навчальні досципліни професійно-педагогічна 

компетентність викладача вищого навчального закладу і 

методологія та організація роботи над дисертацією для 

здобуття наукового ступеня доктора філософії [4], бо саме 

ці дисципліни призначені допомогти здобувачу 

професійно підготувати і захистити дисертацію на 

здобуття третього освітнього рівня доктора філософії. 

Оскільки кінцевою метою навчання в аспірантурі є 

написання й публічний захист дисертації, то 

найважливішим вважаю навчити аспіранта виконувати цей 

вид наукової роботи. 

Як показує мій досвід наукового керівництва з 

підготовки до захисту понад 30 кандидатських і 

докторських дисертацій, аспіранти самотужки через проби 

і помилки опановують тернистий шлях наукового пошуку 

та оформлення його результатів.  

Тому найактуальнішим з усієї освітньої програми 

вважаю курс «Методологія та організація роботи над 

дисертацією для здобуття наукового ступеня доктора 

філософії». 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення й 

аналіз навчальних планів і програм низки вищих 

навчальних закладів України засвідчує таке. Автори 

програм [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 та ін.] зосереджені на 

методології і теоретичному вивченні основ наукових 

педагогічних дослідженнь. Практичних завдань і розробок 

за темою власного наукового дослідження в програмах 

здебільшого не передбачено. Тому навчитися переводити 

теоретичні знання в практичну площину здобувачі не 

можуть у процесі вивчення даного курсу. І хоча автори 

заявляють про формування компетентностей, це не може 

відбутись унаслідок вивчення цього курсу, а здобувачі не 

готові до роботи над власною дисертацією.  

У низці переважно методологічних і теоретичних тем, 

визначених авторами, знаходимо незначну кількість 

прикладних. Наприклад: «Кваліфікаційні ознаки дисертації 

та етапи її виконання», «Методика збору та обробки 

наукового матеріалу». Лише на етапі завершення 

дисертації автори [9, с. 8] в темі 9-й (з 10 тем) 

«Формування та оформлення результатів дослідження» 

розкривають практичні питання: «Значення вступу в 

розкритті актуальності, сутності, стану наукової проблеми, 

обґрунтуванні необхідності проведення дослідження. 

Актуальність теми. Зв'язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами. Мета і завдання 

дослідження. Наукова новизна отриманих результатів. 

Особистий внесок здобувача. Наукова і практична 

значущість роботи». 

Звичайно на остаточному етапі все це важливо. Але ще 

раніше до цього треба навчити аспірантів зібрати 

відповідні матеріали і написати ці питання.   

Виходячи з вищевикладеного вважаю доцільним 

розглянути програму «Методологія та організація роботи 

над дисертацією для здобуття наукового ступеня доктора 
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філософії» [4], оскільки саме вона була розроблена для 

навчання аспірантів та має підготувати їх до роботи над 

дисертаційним дослідженням.  

Навчальні матеріали програми складаються з двох 

блоків:  

1. Робоча програма навчальної дисципліни методологія 

та організація роботи над дисертацією на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії. 

2. Комплекс навчально-методичного забезпечення 

(КНМЗ) з навчальної дисципліни за вищевказаною назвою. 

Оскільки «Комплекс навчально-методичного 

забезпечення навчальної дисципліни Спеціальність: 015. 

Професійна освіта» багатий за змістом, за формами і 

методами навчальної роботи, то вважаємо доцільним 

розглядати саме його в даній статті.  

Мета: проаналізувати освітній комплекс навчально-

методичного забезпечення з дисципліни методологія та 

організація роботи над дисертацією на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії з метою визначення його 

компетентнісного підходу. 

Завдання: 

˗ розкрити зміст вказаного освітнього комплексу 

навчально-методичного забезпечення, який забезпечує 

поетапну роботу над дисертацією. 

˗ обґрунтувати систему форм, методів вивчення 

вказаного освітнього комплексу навчально-методичного 

забезпечення для набуття здобувачами дослідницьких 

компетенцій у процесі роботи над дисертацією. 

У нашому  комплексі  навчально-методичного 

забезпечення передусім були визначені і заплановані 

результати навчання здобувачів вищої освіти третього 

освітньо-наукового рівня. 

Метою викладання навчальної дисципліни 

«Методологія та організація роботи над дисертацією на 
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здобуття наукового ступеня доктора філософії» є 

формування у здобувачів компетенцій з побудови, 

проведення та літературного оформлення наукового 

дослідження відповідно до вимог на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії. 

Основними завданнями методології та організації 

роботи над дисертацією на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії є: 

- оволодіння методологією та теоретичними засадами 

наукових педагогічних досліджень з професійної освіти; 

- набуття компетентності в організації та проведенні 

наукових педагогічних досліджень з професійної освіти; 

- набутття компетенцій з літературного оформлення 

дисертації та оприлюднення здобутих наукових 

результатів  у публікаціях, виступах, презентаціях, 

спілкуванні. 

Програмні компетентності: 

- Знання нормативних документів системи освіти. 

- Володіння методологією наукових досліджень. 

- Застосування основного понятійно-категоріального 

апарату наукового дослідження з професійної 

освіти. 

- Уміння спланувати й організувати проведення 

наукового дослідження. 

- Здатність самостійно проводити індивідуальне  

теоретичне й експериментальне дослідження з 

професійної освіти. 

- Поетапне оформлення дисертації відповідно до 

вимог. 

- Узагальнення результатів дослідження  у вигляді 

наукових статей, тез, виступів, презентацій. 

Програмні результати навчання: 



13 
 

- Уміння виділити із законодавчих і підзаконних 

актів принципово важливі положення щодо 

напрямку та суті дослідження. 

- Критичне оцінювання концепції сучасного розвитку 

професійної освіти в Україні порівняно зі світовими 

тенденціями професійної підготовки. 

- Розуміння сутності, вільне володіння та 

використання наукових понять, термінів, 

сполучень, типових для теорії та практики 

професійної освіти. 

- Уміння визначати, обґрунтовувати, формулювати 

тему, предмет, обʼєкт, мету, завдання, 

методологічні засади, наукову проблему, план 

власного дослідження. 

- Уміння відбирати, аналізувати, порівнювати 

наукові інформаційні джерела, виявляти досліджені 

й розв’язанні проблеми та з’ясовані питання, 

знаходити проблемні наукові явища і факти, 

визначати ті, які потребують подальшого вивчення, 

обґрунтовано добирати базу проведення 

експериментальної роботи. 

- Здатність розробляти програму, поетапну методику 

дослідження, добирати відповідні методи 

діагностики, формування та корекції педагогічних 

явищ, критерії та показники, способи фіксування 

результатів досліджуваного явища, факту, 

діяльності тощо. 

- Здатність використовувати теоретичний аналіз, 

порівняння, синтез та інші методи в дослідженні 

розвитку історії, теорії обраної теми дисертації в 

Україні та за кордоном. 

- Здатність визначати на підставі теоретичної оцінки 

вітчизняних і зарубіжних наукових джерел 

напрямок і новизну власного дослідження. 
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- Уміння самостійно добирати та використовувати 

методи збору для наукового дослідження 

фактичного експериментального матеріалу. 

- Уміння організовувати природний і лабораторний 

педагогічний експеримент за його основними 

етапами. Проводити формувальний експеримент за 

авторською методикою педагогічного дослідження. 

- Уміння діагностувати реальні знання та навчальні 

вміння, рівень професійної підготовки, вихованості 

здобувачів вищої освіти в дослідно-

експериментальній роботі. 

- Здатність аналізувати результати основних етапів 

експериментальної роботи за критеріями і 

показниками рівня фахового зростання здобувачів 

вищої освіти. 

- Формулювати наукові висновки, розробляти 

педагогічні рекомендації, обґрунтовувати шляхи їх 

упровадження в практику роботи професійних 

навчальних закладів. 

- Здатність інтерпретувати фактичні результати 

експерименту, узагальнювати їх, формулювати 

наукові висновки та рекомендації. 

- Уміння літературно написати текст дисертації, 

використовуючи наукову термінологію державної 

наукової української мови. 

Відповідно до вищерозглянутого прогнозування був 

створений комплекс «Методологія та організація роботи 

над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії». Результати дослідження даного комплексу 

згідно поставленими завданнями.  

Навчальний курс передбачив вивчення 12 лекційних тем. 

На першому році навчання в І семестрі вивчають 5 

лекційних тем: 
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Тема 1. Нормативні документи системи професійної 

освіти. 

Тема 2. Методологія та понятійний апарат наукового 

дослідження з професійної освіти. 

Тема 3. Планування наукового дослідження з професійної 

освіти. 

Тема 4. Загальна організація педагогічного наукового 

дослідження. 

Тема 5. Структурні складники наукового дослідження з 

професійної освіти. 

У ІІ семестрі вивчають 3 лекційні теми: 

Тема 6. Логіка та поетапна побудова експериментального 

дослідження з професійної освіти. 

Тема 7. Теоретичний складник педагогічних досліджень. 

Тема 8. Теоретичні методи педагогічного дослідження. 

На другому році навчання в третьому семестрі 

вивчають 4 лекційні теми: 

Тема 9. Педагогічний експеримент з професійної освіти. 

Тема 10. Емпіричні методи науково-педагогічного 

дослідження з професійної освіти. 

Тема 11. Вимоги до оприлюднення результатів 

дослідження. 

Тема 12. Текстове оформлення, оцінка й упровадження 

результатів наукового дослідження. 

Розкриємо зміст роботи зі здобувачами на прикладі 

окремих тем лекцій. 

ЛЕКЦІЯ 3 (2 години) 

Тема лекції:Планування наукового дослідження з 

професійної освіти. 

Мета лекції: з’ясувати суспільні потреби  та стан 

вивчення проблем з професійної освіти, щоб виявити 

проблеми , актуальні для сучасного дослідження. 

Завдання: вивчити наукові літературні джерела з 

професійної освіти та виявити стан практики для 
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визначення актуальних проблем дослідження. 

План лекції 

І. Вступ  

Вибір актуальної теми дисертаційного дослідження 

зумовлює певний внесок у теорію та практику професійної 

освіти. 

ІІ. Основна частина 

1. Перше питання лекції. Визначення проблеми 

наукового дослідження: 

а) виявлення та вивчення наукових результатів, понять, фа

ктів, ідей, концепцій   дослідників; 

б) на основі наукових джерел виявлення нерозв’язаних 

наукою проблем, питань, які варті  дослідження; 

в) визначення потреб практики професійної освіти, які 

можуть задовольнити результати нових наукових 

досліджень 

2. Друге питання лекції. Вибір, обґрунтування 

доцільності проведення дисертаційного дослідження: 

а) визначення конкретного напрямку дослідження;  

б) наукове обґрунтування його доцільності для розвитку 

науки; 

в) доведення важливості дослідження для задоволення 

потреб практики. 

3. Третє питання лекції. Формулювання та планування 

теми дисертації. 

а) коректне формулювання теми дослідження; 

б) складання плану дисертації; 

в) написання обґрунтування теми дисертації. 

ІІІ. Висновок  

На основі вивчення наукових джерел і практики 

професійної освіти аспіранти набувають компетенцій 

визначати актуальну проблему, формулювати й планувати 

тему, оформляти  її обґрунтування. 

ЛЕКЦІЯ 5 (4 години) 
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Тема лекції: Структурні складники наукового 

дослідження з професійної освіти. 

Мета лекції: ознайомлення зі структурою та науковим 

апаратом дослідження. 

Завдання: вивчити способи обґрунтування та 

познайомитись з формулюваннями складників 

дослідження. 

План лекції 

 

І. Вступ  

Зʼясування структури та наукового апарату дослідження 

дозволяє його цілісно бачити та зрозуміти формулювання. 

ІІ. Основна частина  

1. Перше питання лекції. Суть, мета, обʼєкт, предмет 

наукового дослідження. 

а) визначення наукової сутності дослідження; 

б) обґрунтування дослідження; 

в) порівняння коректності обʼєкта і предмета дослідження. 

2. Друге питання лекції. Формулювання мети і 

постановка завдань наукового дослідження, виконання 

яких необхідне для досягнення поставленої мети: 

а) формулювання мети власного дослідження; 

б) обґрунтування теоретичних завдань дослідження; 

в) формулювання експериментальних завдань. 

3. Третє питання лекції. Концепція науково-

педагогічного дослідження. 

а) визначення теоретичної позиції в дослідженні; 

б) зʼясування вихідних теоретичних і практичних даних 

дослідження. 

4. Четверте питання лекції. Формулювання наукової 

гіпотези дослідження. 

а) поняття – наукова гіпотеза; 

б) обґрунтування гіпотези; 
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в) формулювання гіпотези як наукового передбачення 

результатів дослідження та шляхів їх досягнення. 

5. Пʼяте питання лекції. Програма наукового 

дослідження. 

а) змістова структура дослідження; 

б) визначення наукового апарату дослідження; 

в) терміни й умови виконання структурних складників 

дослідження. 

6. Шосте питання лекції. Обʼєм і репрезентативність 

вибірки наукового дослідження: 

а) вибір галузей і наукових напрямків для теоретичного 

аналізу; 

б) визначення обсягу реферативної інформації; 

в) визначення бази експериментального дослідження  та 

обʼєму репрезентативної вибірки досліджуваних обʼєктів, 

субʼєктів. 

ІІІ. Висновок  

У результаті вивчення структури дослідження формується 

готовність до побудови власного дослідження та наукового 

апарату. 

ЛЕКЦІЯ 6 (2 години) 

Тема лекції: Логіка та поетапна побудова 

експериментального дослідження з професійної освіти. 

Мета лекції: усвідомити логічну побудову наукового 

дослідження з професійної освіти. 

Завдання: зрозуміти суть логічної побудови 

дослідження; усвідомити взаємозвʼязок і 

взаємообумовленість етапів дослідження. 

План лекції 

І. Вступ 

Логічна побудова експериментального дослідження є 

запорукою його дієздатності та результативності.  

ІІ. Основна частина  
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1. Перше питання лекції. Логіка педагогічного 

дослідження. 

а) послідовність побудови дослідження; 

б) визначення та формулювання гіпотези дослідження. 

2. Друге питання лекції. Поетапна побудова дослідження 

з професійної освіти: 

а) суть та організація констатуючого експерименту; 

б) суть та організація формувального експерименту; 

в) суть та організація контрольного експерименту. 

3. Третє питання лекції. Взаємозвʼязок і взаємообумовлен

ість 3 етапів наукового дослідження з професійної освіти: 

а) результати констатуючого експерименту як основа для 

побудови формувального експерименту. 

б) методика формувального експерименту як основний 

науковий здобуток дослідження; 

в) результати контрольного експерименту як доказ 

вірогідності наукових здобутків дослідження. 

ІІІ. Висновок 

 У результаті зʼясування логіки наукового дослідження 

зʼявляється можливість його практичної побудови і 

проведення. 

ЛЕКЦІЯ 8 (6 годин) 

Тема лекції :Теоретичні методи педагогічного 

дослідження. 

Мета лекції: зʼясувати сутність та роль теоретичних 

методів у науковому дослідженні. 

Завдання: вивчити номенклатуру та особливості 

теоретичних методів наукового дослідження. 

План лекції 

І. Вступ.  

Виявити можливості теоретичних методів дослідження, 

щоб обрати прийнятні для власного дослідження. 

ІІ. Основна частина  
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1. Перше питання лекції. Поняття про метод наукового 

пізнання. Метод, методичний прийом і методика: 

а) метод науково-педагогічного дослідження; 

б) методний прийом, його співвідношення з методом; 

в) методика наукового дослідження. 

2. Друге питання лекції. Класифікація методів, що 

використовуються в педагогічних дослідженнях: 

а) методи теоретичного дослідження; 

б) метод емпіричного дослідження; 

в) методи експериментального дослідження. 

3. Третє питання лекції. Роль і види теоретичних методів 

у науково-педагогічному дослідженні. Характеристика 

методів: індукція й дедукція, аналіз і синтез, порівняння і 

класифікація, абстрагування та конкретизація: 

а) роль теоретичних методів в аналізі та систематизації 

теоретичного матеріалу; 

б) характеристика методів індукція й дедукція, аналіз і 

синтез; 

в) характеристика методів порівняння та класифікації, 

абстрагування і конкретизації. 

4. Четверте питання лекції. Аналіз, синтез та 

інтерпретація даних наукового дослідження з професійної 

освіти: 

а) аналітична оцінка теоретичного матеріалу; 

б) синтез та узагальнення теоретичних положень; 

в) систематизація та інтерпретація теоретичних 

узагальнень. 

5. Пʼяте питання лекції. Порівняльно-історичні методи  в 

дослідженнях з професійної освіти: 

а) хронологічно-історичний підхід до викладу 

теоретичного матеріалу; 

б) аналітично-порівняльна оцінка науково-педагогічних 

досліджень; 
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6. Шосте питання лекції. Поняття про модель і метод 

моделювання.  

а) поняття модель і моделювання, види моделей; 

б) вимоги до розробки структурно-логічних моделей 

матеріалу; 

в) порівняння прикладів моделей теоретичного матеріалу. 

7. Сьоме питання лекції. Продовження вивчення 

опублікованих результатів наукових досліджень щодо 

власної теми дисертації протягом усього часу роботи над 

дисертацією та поповнення новими даними відповідно до 

її тексту: 

а) вивчення теоретичних положень у періодичних 

виданнях; 

б) пошук теоретичного матеріалу у звʼязку з 

інтерпретацією даних власного дослідження; 

в) уточнення й доповнення теоретичного розділу 

дисертації. 

ІІІ. Висновок 

У результаті вивчення теоретичних методів 

дослідження важливо навчитися їх використовувати  у 

власному теоретичному дослідженні. 

Після кожної лекції використовувались інші форми 

навчальних занять. Добирали форму заняття відповідно до 

тих завдань, які важливо було виконати для теоретичного 

чи практичного опанування навчальним матеріалом. 

Розглянемо як це передбачалось у комплексі навчально-

методичного забезпечення дисципліни. 

У І семестрі всі 5 тем лекційних занять обговорювались 

і поглиблювались на семінарських заняттях. Розглянемо 

відповідні розробки в комплексі навчально-методичного 

забезпечення.  

І СЕМЕСТР 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Теоретичні основи наукового 

дослідження з професійної освіти 
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ТЕМА 1. Нормативні документи в системі професійної 

освіти 

Семінарське заняття 

1. Проаналізувати Закон України «Про вищу освіту», К 

(2014). 

2. Виділити провідні положення в Законі України «Про 

професійну освіту». 

3. З’ясувати зміст й організацію роботи аспіранта згідно з 

Постановою КМУ від 23.11.2016 р. №26. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Опрацювати  основні положення Закону України «Про 

вищу освіту» (2014 р). 

2. Вивчити законодавчу базу професійної освіти 

ТЕМА 2. Теоретичні основи професійної освіти 

Семінарське заняття 

1. З’ясувати сутність і роль методології в науковому 

дослідженні. 

2. Довести важливість коректного використання наукової 

термінології в науковому дослідженні. 

3. Порівняти сутність і відмінність основних понять 

дослідження з професійної освіти: професійне навчання, 

освіта, виховання і розвиток особистості. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Структурувати визначення, сутність, зміст понять 

методології наукових досліджень. 

2. Зібрати і вміти пояснити основні науково-педагогічні 

поняття. 

3. Розробити структурно-логічні моделі понять щодо 

досліджень з професійної освіти, а саме: професійне 

навчання, професійне виховання, розвиток особистості. 

ТЕМА 3. Планування наукового дослідження з 

професійної освіти 

Семінарське заняття 
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1.Обговорити вимоги до визначення актуальності теми 

наукового дослідження. 

2. Тема і проблема дослідження: знайти спільне й відмінне. 

3. Довести логічний зв'язок між темою, планом її 

дослідження та вимогами до обґрунтування теми. 

Практичне заняття 

1. Визначити проблеми наукового дослідження відповідно 

до вимог дисертації. 

2. Усне й письмове обґрунтування доцільності проведення 

обраного дослідження. 

3. Сформулювати тему власної дисертації. 

4. Скласти план дисертації відповідно до теми розв’язання 

я наукової проблеми. 

Завдання для самостійної роботи 

1. З’ясувати умови постановки проблеми дисертаційного 

дослідження. Дібрати приклади проблем досліджень з 

професійної освіти. 

2. Обґрунтувати напрямок власного наукового 

дослідження. 

3. Визначити й обґрунтувати тему власного дисертаційного 

дослідження. 

ТЕМА 4. Організація наукового дослідження 

Семінарське заняття 

1. Знайти логічний зв'язок між складниками наукового 

дослідження. 

2. Порівняння понять «об’єкт», «предмет» наукового 

дослідження. 

3. Розглянути теоретичний складник як підґрунтя до 

фактичної бази наукового дослідження. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Сформулювати мету власної дисертації. 

2. Сформулювати об’єкт і предмет власного 

дисертаційного дослідження. 

ТЕМА 5. Структура наукового дослідження 
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Семінарське заняття 

1. Визначити основні складники наукового дослідження. 

2. Знайти єдність складників дослідження: «проблема», 

«тема», «мета», «об’єкт»,  «предмет», «завдання». 

3. З’ясувати сутність понять «концепція», «гіпотеза», 

«програма» наукового дослідження. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Опрацювати завдання власної дисертації згідно з темою, 

метою, об’єктом, предметом дисертації. 

2. Визначити і сформулювати концепцію власного дисерта

ційного дослідження. 

3. Розробити концепцію власного наукового дослідження. 

4. Написати проект програми наукового дослідження. 

Завдання на практичні заняття 

1. Визначити проблему та сформулювати тему 

дисертаційного дослідження. 

2. Письмово сформулювати мету й теоретичні та 

експериментальні завдання дослідження відповідно до 

обраної теми дисертації. 

3. Обґрунтувати і письмово сформулювати концепцію 

власного дисертаційного дослідження. 

4. Усно обґрунтувати і письмово сформулювати гіпотезу 

власної  дисертації як наукового передбачення шляхів 

досягнення результатів дослідження. 

5. Написати основні положення програми дослідження. 

6. Обговорити, самооцінити та взаємооцінити вище 

визначені продукти науково-практичної діяльності. 

Формування питань семінарських занять і завдання для 

підготовки даних самостійної роботи спрямовували 

здобувачів аналізувати нормативні документи; зʼясувати 

сутність роботи на третьому освітньо-науковому рівні; 

доводити коректність наукової термінології; порівнювати 

основні поняття з професійної освіти; вчитися 

структурувати матеріал у вигляді логічних моделей; 
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визначити спільне й відмінне у темі й проблемі 

дослідження; доводити логічний звʼязок між темою, 

планом та обґрунтуванням дослідження; виявити наукові 

звʼязки між складниками наукового дослідження; завдяки 

порівнянню обʼєкта і предмета дослідження виділити 

співвідношення між ними; знайти єдність основних 

компонентів дослідження; зʼясувати сутність його 

основних понять і складників дослідження.  

Для вивчення теми 5 «Структура наукового 

дослідження» важливо було спланувати ще й практичне та 

лабораторне заняття. У підготовці до практичного заняття 

здобувачі вчилися визначати проблему і формулювати 

тему власного дослідження, а також його мету і завдання. 

Таке заняття було необхідне також, щоб письмово 

сформулювати концепцію і гіпотезу своєї дисертації. В 

аудиторних умовах доробок здобувачів обговорювався й 

уточнювався. На матеріалах  кожного вчились усі. 

Зрештою така робота допомагала малодосвіченим ще 

науковцям усвідомлювати складні базові позиції власного 

дослідження, спільно шукати відповідні формулювання.  

Лабораторне заняття до 5-ї теми дозволяло дослідити 

напрацьовані робочі формулювання, проаналізувати їх, 

критично оцінити і врешті  знайти на цьому початковому 

етапі визначення обʼєкта, предмета, мети, завдань, 

концепції, обґрунтування тощо. 

У ІІ семестрі вивчалися такі 3 теми. До 6-ї і 7-ї тем 

лекцій передбачені семінарські заняття. До 8-ї теми, крім 

семінарського, заплановано ще й лабораторне заняття. 

Розглядаючи на семінарському занятті тему 6 «Логіка та 

поетапна побудова експериментального дослідження з 

професійної освіти», здобувачі мають обговорити 

логічність дослідження кожного; критично оцінити 

дослідження попередників, знайти власний аспект 

дослідження, який ще не вивчався раніше.  
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Щодо теми 7 «Теоретичний складник педагогічного 

дослідження», то на семінарі доцільно обговорити 

теоретичні методи педагогічного дослідження.  

Готуючись до практичного заняття з цієї теми, 

здобувачі мають письмово визначити у змісті етапи,  

методику пошукового, констатуючого, формувального, 

контрольного експериментів.  

У процесі підготовки до лабораторного заняття та під 

час його проведення здобувачі досліджують, порівнюють, 

аналізують експериментальні матеріали один одного, 

практично зʼясовують та усвідомлюють суть організації та 

призначення кожного етапу експерименту, вчаться 

систематизувати теоретичний матеріал, формулювати 

висновки як результат виконання завдань дослідження.  

Не маючи можливості розглядати комплекс навчально-

методичного забезпечення детальніше на матеріалах ІІ і ІІІ 

семестрів у звʼязку з обмеженістю обсягу статті, плануємо 

в подальшому продовжити більш детальніше висвітлення й 

аналіз вказаного матеріалу.  

Висновки. Підсумовуючи вищерозглянутий аналіз 

комплексу навчально-методичного забезпечення, вважаємо 

доцільним узагальнити результати виконання поставлених 

у статті завдань. Комплекс навчально ˗ методичного забезп

ечення дисципліни «Методологія та організація роботи над 

дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії» визначає зміст теоретичної і практичної 

підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти до 

роботи над дисертацією. Комплекс навчально-методичного 

забезпечення виділяє компетенції важливі і необхідні для 

розуміння суті та реалізації теоретичних і наукових 

пошуків професійної освіти. Опрацьована система форм, 

методів вивчення змісту розглянутого комплексу 

навчально-методичного забезпечення, дозволяє теоретично 



27 
 

зʼясувати складники, логіку, етапи побудови наукового 

дослідження з професійної освіти. 

Змістова розробка та наповнення лекцій, семінарів, 

практичних, лабораторних, аудиторних занять і 

самостійної роботи здобувачів, зумовлює їх теоретичну і 

практичну роботу над власним дисертаційним 

дослідженням та оприлюдненням його результатів. У 

результаті виконання всіх завдань комплексу навчально-

методичного забезпечення в аудиторних умовах та поза 

ними здобувачі послідовно набувають компетенцій 

наукового дослідника, напрацьовуючи теоретичні і 

фактичні експериментальні матеріали своєї дисертації, 

тобто навчаються проводити наукове дослідження й 

оформляти його результати.  
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АBSTRACT. The educational program of training doctors of 

philosophy provides for the formation of a system of 

competencies necessary for the prognostiсation, design and 

modeling of scientific and pedagogical research, complex 

diagnosis, interpretation and generalization of the results of 

research outlining the scope of their application in the theory 

and practice of vocational education. 

A system of scientific research activities of a teacher-scientist 

based on knowledge and understanding of methodological, 

theoretical, methodological and practical foundations of 

designing, modeling of scientific and pedagogical research, 

mastering general scientific methods of systemic, functional 

and statistical research, and a set of research skills has been 

developed in the educational program. 
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Аннотация. Образовательная программа подготовки  

докторов философии предусматривает формирование у  

аспирантов системы компетентностей, необходимых для

 прогнозиро-вания, проектирования и моделирования 

научно-педагогического исследования, комплексного 

диагностирования, интерпретации и обобщения 

результатов научно-исследовательской деятельности, 

определение сферы их применения в теории и практике 

профессионального образования. В образовательной  

програмне разработана система научно˗исследовательско

й деятельности педагога-ученого, основанной на знании и 
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понимании методологических, теоретических, 

методических и практических основ проектирования, 

моделирования научно-педагогических исследований, 

овладении общенаучными методами системного, 

функционального и статистического исследования, 

комплексом исследовательских умений и навыков. 

Ключевые слова: компетентность, научно-

исследовательская деятельность, педагог-ученый, 

методология, теория, методические,  практические, 

научно-педагогические основы. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОГО 

ВИХОВАННЯ В УРСР 60˗80-МИ РОКАМИ XX 

СТОЛІТТЯ 

 

Анотація. Дослідження в галузі дошкільного виховання в 

УРСР 60-80 роками XX століття здійснювалися 

науковцями та викладачами ВНЗів. Науково-дослідні 

інститути педагогіки і психології УРСР, кафедри 

педагогічних інститутів спільно з відділами народної 

освіти, методистами, дошкільними працівниками 

розвивали педагогічну науку, підносити її роль в практиці 

дошкільного виховання як в Україні, так і в цілому в СРСР, 

а також у європейських країнах соціалістичної 

співдружності, завдяки великим тиражам науково-

методичних видань та спільним науковим конференціям. 

Дослідники вивчали питання всебічного виховання та 

розвитку дітей: фізичне, розумове, моральне, естетичне, 
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а також мовленнєвий і математичний розвиток у звʼязку 

з підготовкою дітей до школи.  

У живому спілкуванні та дискусіях з методично 

підготовленими практичними працівниками перевірялися 

наукові висновки, методичні рекомендації, обговорювалися 

можливості їх використання в дошкільних закладах.  

Пропоновані рекомендації практиків щодо побудови 

педагогічного процесу вивчались і в разі доцільності, 

вносилися з відповідними корективами та обґрунтуванням 

у науково-методичні рекомендації.  

Результати досліджень забезпечили прогрес даної 

галузі науки, її основоположну роль для методичних 

розробок, удосконалення практичної роботи дитячих 

садків. Наслідки досліджень українських науковців були 

відомі та гідно оцінені вітчизняними та зарубіжними 

науковцями і практиками. 

Ключові слова: дослідження, науковці, практики, 

дошкільне виховання, моральне, розумове, фізичне, 

естетичне виховання. 

 

© АРТЕМОВА Л.В., 2017 

 

Вступ. В умовах євроінтеграції України важливо 

звернутися до витоків сучасної галузі педагогічної науки – 

дошкільної педагогіки. Розвиток дошкільної педагогіки в 

Україні має цікаву й тривалу історію. Зародившись в 

умовах сімʼї, дошкільне виховання поступово 

еволюціонувало до рівня суспільного. Останнє 

потребувало наукового підґрунтя та нових знань. 

У часи СРСР освіта і, зокрема її наймолодша 

галузь ˗ дошкільне виховання були підпорядковані 

державі. Завдяки цьому держава ідеологічно 

регламентувала освіту і виховання підростаючих поколінь, 

вирощуючи людей, які б переконано поділяли політику 
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єдиної правлячої партії. Чималій системі дошкільного 

виховання було необхідне наукове обґрунтування змісту та 

методів навчання й виховання дітей. Держава взяла на себе 

відповідні фінансові зобов’язання щодо наукових установ 

та ВНЗів. До речі, наука в таких братніх республіках, як 

УРСР, фінансувалася значно менше, ніж у центрі, зокрема, 

в РСФСР. 

Я, автор статті, маючи 7-річний досвід практичної 

роботи з дошкільнятами, 1960 року вступила до 

аспірантури НДІ педагогіки УРСР. З 1963 року за 

призначенням МО України працювала у відділі 

дошкільного виховання цього інституту молодшим, 

старшим науковим співробітником, далі завідувачем 

відділу. Завдяки 30-річній роботі в НДІ педагогіки я 

виконувала, координувала, керувала, узагальнювала 

наукові дослідження науковців і викладачів УРСР. Саме в 

результаті наукового й практичного досвіду цієї роботи 

стали можливими узагальнення й висновки висвітлені в 

цьому матеріалі. 

Мета: познайомити сучасні і прийдешні покоління 

науковців і практиків з реальними результатами 

досліджень досить активного періоду розвитку науки в 

галузі дошкільного виховання.  

Завдання:  

˗ простежити розвиток наукових досліджень у галузі 

дошкільного виховання в УРСР; 

˗ зʼясувати теоретичне і практичне спрямування 

досліджень і їхню роль у розвитку дошкільної педагогіки в 

цілому. 

Аналіз останніх досліджень. Проблеми дошкільного 

виховання в УРСР розробляли науковці відділу 

дошкільного виховання НДІ педагогіки УРСР, викладачі 

кафедр дошкільної педагогіки Київського, Рівненського, 

Словʼянського, Запорізького педагогічних інститутів. 
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Тематика та напрямки досліджень визначалися завданнями 

виховання дітей дошкільного віку, сучасним рівнем 

педагогічної науки та запитами практики. 

Успішне виконання практичних завдань можливе на 

основі ґрунтовних педагогічних досліджень. Вітчизняних і 

зарубіжних психологів і педагогів хвилювали проблема 

раннього розвитку дітей. Чимало окремих фактів 

феноменальної здатності дошкільнят до запам’ятовування, 

до оволодіння такими способами мислення і практичної 

діяльності, які звикли вважати доступними старшим дітям, 

спонукали до творчих пошуків, до виявлення 

потенціальних можливостей розвитку й засвоєння знань 

дітьми дошкільного віку.  

Академік АПН СРСР Олександр Запорожець (до речі, 

виходець із Харківської наукової школи 30-х років) 

зазначає, що надзвичайна пластичність, безмежна 

навчальність дітей і вирішальний вплив раннього 

виховання на весь подальший розвиток людської 

особистості стали проблемою номер один конкретних 

досліджень у галузі дитячої психології. Сучасні дані 

свідчили про великі педагогічні резерви дошкільного 

виховання, про значно більші, ніж вважалось, потенціальні 

можливості інтелектуального й вольового розвитку дітей, 

про можливості, які дотепер використовувалися 

недостатньо і які можуть бути розумно реалізовані при 

правильній науковій організації педагогічного процесу. 

Вихідними в дослідницькій роботі були також прийняті 

в тогочасній педагогіці та психології положення про 

провідну роль навчання і виховання у розвитку дітей, про 

єдність розвитку із засвоюваними знаннями та способами 

навчання дітей. Чільне місце посідали дослідження, 

спрямовані на вдосконалення змісту і методів навчання та 

виховання дітей дошкільного віку, своєчасний і 

правильний розвиток організму, починаючи з раннього 



37 
 

віку, розумове та моральне виховання дошкільнят, успішну 

підготовку їх до школи. Усебічно простежувалися шляхи 

виховання й розвитку особистості дитини в різних видах 

діяльності. 

Науковці УРСР активно вивчали питання виховання і 

всебічного розвитку дітей дошкільного віку. В 

експериментальній роботі з вихованцями різних вікових 

груп дитячого садка були виявлені резервні можливості до 

засвоєння дітьми програмового змісту. Таке всебічне 

вивчення вікових можливостей дитини дало змогу краще 

обґрунтувати зміст, форми й методи цілеспрямованого 

впливу на неї на різних етапах раннього та дошкільного 

дитинства. 

Опрацьовувалися такі важливі питання, як 

удосконалення системи фізичного виховання в ранньому 

та дошкільному віці, підвищення виховної функції гри, 

розвиток емоційно-вольових якостей дітей в умовах 

суспільного і сімейного виховання тощо.  

Реалізація комплексного підходу до виховання в 

дошкільних закладах передбачає як взаємозв’язок у змісті, 

так і встановлення тісніших та органічних 

взаємозалежностей між різними формами й методами 

навчально-виховної роботи. Важливо було, зокрема, 

визначити ефективні зв’язки між фронтальними 

навчальними заняттями та іншими видами діяльності 

дітей.  

У методичних рекомендаціях з питань патріотичного та 

інтернаціонального виховання дітей 4˗7 років проводилася 

думка, що робота буде ефективною лише тоді, коли 

формування уявлень про суспільні події, явища і факти, 

забезпечення емоційного, позитивного ставлення до них 

поєднуватимуться з вправляннями у громадянських діях і 

вчинках і закріплюватимуться в інших видах діяльності: 
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зображувальній, ігровій, трудовій, в ознайомленні дітей із 

трудовими здобутками людей.  

Осередком психологічних досліджень виступає 

лабораторія психології виховання і розвитку дітей 

дошкільного віку НДІ психології УРСР (керівник Віра 

Котирло). У лабораторії досліджувалася проблема 

емоційного-вольового розвитку дітей. Нею встановлено 

основні типи таких реакцій. Особливості вольового 

розвитку дошкільнят на різних вікових етапах досліджує 

Віра Котирло. Як виявлено, індивідуальна своєрідність 

вольової поведінки визначається сукупністю вироблених у 

дитини мотиваційних установок і наявними в її досвіді 

способами зіткнення з труднощами при досягненні мети в 

різних умовах. Характерні для кожної дитини особливості 

емоційних реакцій та їх вплив на хід і результат діяльності 

були предметом дослідження Олени Кульчицької. 

Зʼясування єдності різних боків психологічної 

готовності дітей до школи потребувало комплексних 

досліджень, які також проведені в лабораторії. Показано, 

що підготовка дітей до школи в дитячому садку не 

повинна зводитися до навчання дітей елементів грамоти і 

формування початкових математичних понять. Вона 

ґрунтується на розвитку всіх духовних і фізичних сил 

дитини протягом дошкільного віку і передбачає не лише 

оволодіння певною сукупністю знань і навичок, а й 

позитивну налаштованість на школу; пізнавальному 

ставленні до навколишнього, з якого виростає прагнення 

вчитися; готовності працювати, докладаючи зусиль до 

виконання навчальних завдань і дотримання правил 

поведінки; здатності до дружніх стосунків з однолітками 

та набагато іншому. Отже, підготовка до школи вивчалась 

як підготовка всебічна, яка має на меті формування в дітей 

мотиваційної, розумової, емоційної та морально-вольової 

готовності до навчання. Результати досліджень у цьому 
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напрямку викладені в книжці Віра Котирло «Підготовка 

дітей до школи в сімʼї» (К., 1974 р.) [1] та в інших 

посібниках для вихователів дошкільних закладів. 

Зʼясування особливостей спілкування дошкільнят з 

дорослими та іншими дітьми – одне з важливих завдань, 

яке також виконувалось у вищеназваній лабораторії. Воно 

безпосередньо пов’язане з вивченням психології сімейного 

виховання в його взаємодії із суспільним дошкільним 

вихованням, розвитку мотиваційної, емоційної сфери 

дошкільника та формування особистості дитини в умовах 

сімʼї і дитячого садка.  

Взаємозвʼязок сімʼї і дошкільного закладу – одна з 

головних передумов успішного здійснення завдань 

виховання молодого покоління. Вивчення психологічних 

аспектів сімейного виховання допомогло ученим виявити, 

як розвивається особистість дитини в умовах різного 

домашнього «клімату». Тепло родинного вогнища, 

поєднане з розумовою вимогливістю, породжує в малюка 

позитивне ставлення до соціального довкілля, до інших 

людей і створює ґрунт для формування соціально цінних 

рис. Про це йшлось у дослідженнях Тетяни Титаренко 

(НДІ психології УРСР). 

У світлі здобутих психологами даних стає очевидною 

важливість якнайтіснішої єдності суспільного і сімейного 

виховання, а отже, співдружності батьків і педагогів. 

Підготовлені працівниками лабораторії разом з 

Республіканським навчально-методичним кабінетом 

дошкільного виховання МО УРСР рекомендації щодо 

підвищення ефективності роботи дошкільних закладів з 

батьками націлювали на вдосконалення застосовуваних 

форм і пошуки нових. Педагог, який уміє будувати 

стосунки з дорослими членами сімей своїх вихованців, не 

тільки домагається належного впливу на дитину, а й 
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виконує важливу соціальну функцію педагогізації сучасної 

сімʼї.    

Дослідження, які вели психологи педагогічних ВНЗ, ˗ 

Галина Антонова та інші (Словʼянський педагогічний 

інститут) ˗ стосувалися проблеми формування розумової 

діяльності, особливостей і компонентів научуваності дітей. 

Виявлено відповідність цих компонентів у дошкільників і 

молодших школярів, зв'язок між научуваністю та 

інтелектуальною діяльністю дітей, показано, що 

сприйнятливість до навчання у них різна. Під впливом 

систематичного навчання діти стають сприйнятливішими 

до засвоєння нових знань. 

Результати досліджень служили основою розгортання 

на місцях психологічної служби для працівників 

дошкільних закладів і населення.  

Осередком і координаційним центром досліджень з 

проблеми педагогіки дошкільного дитинства виступав 

відділ дошкільного виховання НДІ педагогіки УРСР 

(завідувачі Ірина Баскіна, пізніше Любов Артемова). 

Досліджувалися питання виховання дітей раннього та 

дошкільного віку.  

Зміст та організаційні форми виховання дітей до 3 

років вивчали Ірина Баскіна, Галина Лоза. Стосовно цих 

дітей вивчалося питання організації та проведення 

режимних процесів, вплив вихователя на дітей у процесі 

побутової діяльності. Опрацьовано рекомендації щодо 

раціональної роботи обслуговуючого персоналу групи. 

Видано методичні рекомендації та посібники: «Книга для 

читання в дитячому садку» (К., 1971 р.) [2], «Використання 

іграшки у вихованні дітей раннього віку» (К., 1973 р.) [3], 

«Альбом для розвитку мови дітей раннього віку» (К., 1975 

р.) [4]. 

Розумовий розвиток дітей слід розглядати в єдності із 

засвоюваними знаннями. Дослідження психологів того 
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часу (Петра Гальперіна, Олександра Запорожця, Григорія 

Костюка, Данила Ельконіна) показали, що інтелектуальні 

можливості дітей значно вищі, ніж вважають відомі 

західноєвропейські психологи Жан Піаже, Б. Інхелдер. При 

певних способах навчання в дошкільнят можуть бути 

сформовані прості логічні операції, які дозволяють 

виділити суттєві ознаки явищ, взаємозв’язок між ними. 

З урахуванням цих даних проводилося визначення 

змісту та обсягу знань, якими діти здатні оволодіти та які 

доцільно засвоїти в дошкільному віці. Зміст знань про 

певну галузь дійсності систематизувався за тими 

загальними зв’язками між явищами, які чітко проявлялись  

і доступні дитячому розумінню (дослідження під 

керівництвом Олександра Запорожця пізніше Миколи 

Подьякова, Інститут дошкільного виховання АПН СРСР). 

Так, в основу систематизації знань про живу природу було 

покладено загальну залежність будови тіла тварин від умов 

їхнього існування. 

Дослідження цього напрямку проводились і в НДІ 

педагогіки УРСР. Галина Лоза знайомила дітей зі 

способами пристосування тварин (на прикладі комах) до 

різних умов життя, Людмила Міщик – із взаємодією живої 

й неживої природи. Пізнання цих явищ у процесі 

організації дорослим предметно-чуттєвої діяльності дітей з 

об’єктами та під час постановки дослідів показало, що 

дошкільнята здатні збагнути такі закономірності, як зв'язок 

між будовою тіла комах і, зокрема, засобів пересування та 

середовищем їх проживання; зв'язок між поверхнею 

предметів та особливості ковзання по ній. Визначено зміст 

і методи ознайомлення дошкільнят з живою та неживою 

природою. Знання систематизувалися за тими загальними 

зв’язками між явищами, які чітко проявляються і доступні 

дитячому розумінню. Зміст і послідовність подачі 

матеріалу передбачав поступове формування в дошкільнят 
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реалістичних уявлень і понять, підведення їх до розуміння 

найпростіших причинно-наслідкових зв’язків і 

залежностей між живою і неживою природою,  а також до 

узагальнень і висновків. Методика формування цих знань 

включала безпосередні спостереження за явищами 

природи, обстеження живих і неживих обʼєктів, 

порівняння, зіставлення та практичні дії з ними, виділення 

їхніх суттєвих ознак і властивостей, прості досліди, 

дидактичні ігри, читання художньої літератури. 

Ці та низка інших досліджень давали матеріали для 

обґрунтування системного підходу у визначенні змісту 

знань, які діти здатні засвоїти в дошкільних закладах. 

Певною мірою наведені дані використано в удосконалені 

змісту програми виховання в дитячому садку. Проте 

завдання систематизації змісту знань про навколишню 

дійсність могло бути розв’язане під час подальших 

досліджень; воно пов’язане з багатогранністю знань, 

важливих для розвитку дітей дошкільного віку.  

У Київському педагогічному інституті імені Олексія 

Горького (нині ˗ Національний педагогічний університет 

імені Михайла Драгоманова) розроблені принципи та 

система роботи з ознайомлення дітей з рослинним світом 

(Надія Яришева, «Ознайомлення дошкільників з 

природою», К., 1973 р.) [5], методи словникової роботи з 

молодшими дошкільнятами в процесі ознайомлення з 

природою (Валентина Коник). Разом із поданням 

відповідних знань про природу та її явища і розумовим 

розвитком дітей виконувалися ширші завдання – 

формування в дошкільнят елементів матеріалістичного 

світогляду.  

Серед методів формування знань розумового розвитку 

дітей важливе місце посідала дидактична гра. Ольга 

Янківська (Київський педагогічний інститут) вивчала роль 

дидактичних ігор у навчанні дошкільнят і розвитку їхнього 
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мислення; Н.В. Седж (Рівненський педагогічний інститут) 

розробила систему дидактичних ігор природничого змісту 

для різних вікових груп. Дослідження В.Н. Зінченко та Л.І. 

Соколової (Словʼянський педагогічний інститут) 

присвячені пошукам таких методів і способів подання 

знань, які забезпечують активність і самостійність дітей на 

заняттях, творчий характер пізнавальної діяльності. 

Визначено можливість удосконалення методики 

проведення занять і збільшення їхньої щільності. Любов 

Артемова (НДІ педагогіки УРСР) зʼясувала виховні 

можливості дидактичних ігор, які до цього вважалися 

лише методом навчання. Дослідниця систематизувала ігри 

відповідно до завдань програми виховання в дитячому 

садку, що знайшло місце в методичних посібниках: Л.В. 

Артемова, «Виховання поведінки дітей в іграх» (К., 1964) 

[6]; Л.В. Артемова, «Моральні норми засвоюються з 

дитинства» (К., 1968) [7]; Л.В. Артемова, О.П. Янківська, 

«Дидактичні ігри і вправи в дитячому садку» (К., 1977) [8]. 

Нові дослідження розкривали широкі можливості 

мовленнєвого розвитку дітей. На основі методу Данила 

Ельконіна науковці України розробили систему занять для 

навчання дітей грамоти українською мовою. Враховуючи 

високу чутливість дошкільнят до звукової форми мови, 

п’ятирічних дітей знайомлять із звуковою будовою слова, 

навчають аналізувати його звуками. Так, без нав’язування 

дошкільнятам способів засвоєння знань та вмінь, які 

використовуються в роботі зі школярами, здійснюється 

мовленнєвий розвиток малих дітей. Це є передумовою 

легкого оволодіння читанням у дитячому садку та 

орфографією в школі.  

Вивчення психологічних особливостей засвоєння 

дошкільниками двох мов ˗ української та 

російської  ˗  Аллою Богуш (Запорізький педагогічний 

інститут) показало, що, забезпечуючи постійний 
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педагогічний контроль за мовою дітей і навчаючи їх 

зіставляти схоже і відмінне в споріднених мовах, можна 

успішно формувати в дошкільнят навички самоконтролю 

мовлення і тим самим сприяти успішному опануванню 

двох мов.  

Своєчасне оволодіння зв’язною мовою має важливе 

значення для розвитку розумових здібностей дітей. Ніна 

Орланова (Київський педагогічний інститут) 

експериментально довела можливість використання дітьми 

уже з п’яти років елементів творчості в розповідях, 

показала, що під впливом систематичного навчання діти 

шостого і сьомого років життя можуть перейти від 

розповідей з елементами творчості до самостійного 

створення сюжету, від розповідей з опорою на наочний 

матеріал до самостійної творчої розповіді. Так вони 

навчаються творчо застосовувати свої знання в різних 

ситуаціях.    

Арсенал методів навчання мовного й розумового 

розвитку дітей збагачувався сучасними технічними 

засобами. Ольга Коненко (Словʼянський педагогічний 

інститут) вивчала можливості застосування телебачення, 

радіо, епідіаскопа, магнітофона для розвитку зв’язної мови 

дошкільників. Намічені цікаві  прийоми навчання дітей 

самоконтролю за допомогою магнітофонних записів їхніх 

розповідей і наступного їх прослуховування. 

У єдності завданнями розумовго виховання дітей 

дошкільного віку розв’язувалися завдання словникової 

роботи з ними (А.П. Іваненко – Запорізький педагогічний 

інститут). Простежена роль дитячої художньої літератури 

в розвитку мови і розумовому вихованні дітей: вплив 

організованого навчання на розвиток культури сприймання 

художнього твору (Євдокія Лукіна, Київський 

педагогічний інститут). Дослідження показали, що робота 

з розвитку розмовної і зв’язної мови дошкільнят сприяє 
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підвищенню культури усної і письмової мови учнів у 

школі. Діти здатні викладати власні думки, виділяючи 

основну суть розповіді, встановлюючи причинові та часові 

зв’язки між подіями, явищами, користуючись 

різноманітними лексичними засобами відповідно до 

контексту. Засвоєння дітьми опрацьованого дослідниками 

змісту пов’язане з активною навчальною діяльністю, 

збільшує працездатність і витривалість дітей до розумових 

навантажень. 

Для забезпечення наступності у здійсненні програмних 

вимог дитячого садка і школи опрацьовані шляхи 

підвищення рівня мовленнєвого і математичного розвитку 

дошкільнят у підготовчій до школи групі. На основі цих 

матеріалів видано посібник Зої Лєбєдєвої та Ніни 

Савельєвої «Мовний і математичний розвиток в підготовці 

дітей до навчання в школі» (НДІ педагогіки, УРСР, 1971 

р.) [9]. 

Проведено низку досліджень з проблеми розумового 

розвитку дітей дошкільного віку. Методика розумового 

виховання розроблялася на основі засвоєння дітьми 

елементарних математичних понять, знань про 

навколишню дійсність і природу. Так, у процесі 

формування початкових математичних понять на основі 

вивчення особливостей розвитку і взаємодії різних 

компонентів лічби визначені ступені і прийоми навчання 

операцій з лічби  дітей молодшого, середнього та старшого 

дошкільного віку. Олександра Грибанова (Київський 

педагогічний інститут), навчаючи дошкільнят початкових 

математичних знань і вмінь, простежила їхні можливості 

при розв’язанні арифметичних задач, вивчила методи й 

особливості застосування схематичних засобів дітьми 

дошкільного віку, розробила навчальні вправи із 

застосуванням модельно-схематичних засобів. 
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Дослідження з проблеми математичного розвитку 

дітей, які проведені Зоєю Лєбєдєвою, Олександрою 

Грибановою дають підставу переглянути можливості 

дошкільнят в осмисленні кількісних і просторових 

відношень. У результаті вивчення особливостей пізнання 

відношень предметів за їх кількістю, величиною, формою 

та шляхів формування знань про них стало можливим 

підійти до постановки питання про показники 

математичного розвитку старших дошкільнят і – на цій 

основі – про показники готовності дітей до успішного  

засвоєння шкільної програми з математики. 

Дослідження Кіри Назаренко (НДІ педагогіки УРСР) 

показали, що в дошкільнят доцільно створювати уявлення 

про властивості часу і можливості його обліку, про міри 

часу і різні часові величини, знання про вік людини та 

вікові відношення, причинно-наслідкові залежності, 

уміння визначати час за природними орієнтирами і 

годинником. Ці поняття досить легко засвоюються за 

умови послідовного проведення відповідних бесід, 

спостережень, демонстрації нескладних дослідів, вправ,  а 

також активного використання набутих знань і вмінь, при 

виконанні завдань на розпізнання і дій з дидактичним 

матеріалом. Результати цих та інших досліджень увійшли 

до посібника Валентини Бойко та Зої Лєбєдєвої 

«Дидактичний матеріал з математики для роботи з дітьми 

дошкільного віку» (К., 1975) [10]. 

Важливим для розумового розвитку дітей є 

забезпечення їхньої активності та самостійності в процесі 

навчання. Досить ефективний тут метод дослідництва. За 

даними Кіри Назаренко, Галини Лози (НДІ педагогіки 

УРСР), Т.О. Ковальчук (Рівненський педагогічний 

інститут), під час постановки дослідів діти під 

керівництвом дорослого роблять «самостійні відкриття», 

усвідомлюють досить складні залежності в природі. Так 
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можна підвести їх до елементарних власних висновків та 

узагальнень. Завдяки цьому дошкільники можуть збагнути 

глибинні, приховані від візуального спостереження закони 

природи. Наприклад, демонстрування на моделі руху Землі 

навколо своєї осі та навколо Сонця дає правильне уявлення 

про причини зміни дня і ночі, пір року, допомагає 

сформувати в дітей поняття про добу і рік як основні міри 

літочислення. Вирощування рослин при різних 

температурах, світлових режимах наочно показує значення 

цих умов для життя й розвитку живих організмів. 

У лабораторії дошкільного виховання НДІП УРСР 

Любовʼю Артемовою, її учнями та послідовниками 

розгорнуті широкі дослідження різних аспектів проблем 

ігрової діяльності дошкільників. Дослідження Любові 

Артемової показали, що діти, реалізуючи в сюжетно-

рольовій грі знання, здобуті на заняттях, у повсякденному 

житті дитячого садка й сімʼї, завдяки перегляду фільмів, 

телепередач, слуханню радіо, оперують ними в розмовах 

один з одним. Зрозумівши і засвоївши певні відомості в 

міру свого досвіду й розумового розвитку, діти передають 

одноліткам власні уявлення про навколишній світ під час 

гри. Так у процесі спілкування в ігрових групах 

відбувається взаємна передача дітьми знань. Цим 

забезпечується певне поглиблення, уточнення, 

систематизація знань про явища навколишнього життя, 

побут, працю людей, природу в такій невимушеній і 

природній для дітей діяльності, як гра. У результаті 

зʼявляються можливість не переобтяжувати дітей 

навчальними матеріалом на заняттях. У зв’язку з цим 

постало завдання визначити зміст знань, які доцільно 

подавати методами, що застосовуються на заняттях, а 

також тих, які краще донести засобами гри. Важливо було 

визначити прийоми організації спілкування дітей в ігрових 
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групах з метою активізації процесу передачі та засвоєння 

знань і моральних уявлень. 

У плані морального виховання вивчалась проблема 

стосунків у дошкільному колективі. Розроблені й 

апробовані авторські методики вивчення структури вікової 

групи дитячого садка, статусу я і взаємного впливу дітей в 

ігрових мікрогрупах (Любов Артемова). За допомогою цих 

методик похвилинних зрізів стану спілкування і взаємодії 

дітей встановлено, що вони займають нерівнозначне 

положення в середовищі ровесників: провідне або 

підлегле. Цей статус визначає їхню активність у стосунках 

і зумовлений цим вплив одне на одного. Визначено 

подальші дослідження – виявити способи взаємної 

передачі дітьми знань і моральних уявлень, а також 

визначити шляхи активізації взаємовпливу дітей. Під час 

спілкування дітей вибудовуються стосунки, які 

ґрунтуються на особистих симпатіях та інтересі до 

спільної діяльності, що суттєво впливає на формування 

суспільних якостей дошкільнят. Результати цих 

досліджень висвітлені в монографії: Л.В. Артемова, 

«Моральне виховання дошкільників» (К., 1974 р) [11]; Л.В. 

Артемова, «Формирование общественной направлености 

ребенка-дошкольника в игре» (К., 1988 р.) [12]. 

За концепцією Л.В. Артемової науковці та наукові 

кореспонденти відділу дошкільного виховання НДІП 

УРСР вивчали оптимальні педагогічні умови, які 

визначають позитивний взаємовплив дітей у процесі 

ігрової діяльності. Опрацьовуючи також методи і прийоми, 

які сприяють засвоєнню дітьми знань про навколишню 

дійсність, розвитку мови, формуванню моральних уявлень 

і звичок. Визначено такий зміст і методи подання знань і 

моральних уявлень, який дошкільнята могли б відобразити 

в сюжетно-рольових іграх. Розроблена й апробована 

методика керівництва грою полягає в активізації знань, 
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моральних уявлень, ігрових дій комплексним шляхом, а 

саме: відповідного добору іграшок і спонукань мовби від 

імені ляльок – учасниць ігор. Повнота відтворення 

заданого змісту досягалася за допомогою орієнтовного 

плану ведення гри, а також створенням ігрових ситуацій 

для вправляння дітей у моральних вчинках. Деякі 

практичні результати з цих досліджень висвітлені в 

методичному листі «Ознайомлення з навколишнім – засіб 

збагачення змісту дитячих ігор» ˗ ІІ молодша група (Л.В. 

Артемова, К., 1977 р.), Л.В. Артемова, «Професії твоїх 

батьків. Альбом картин і методичні рекомендації» (К., 

1978 р.). В авторських працях було визначено і зміст 

моральних уявлень, доступних дітям, і можливості 

втілення їх у стосунках, які виникають під час гри і праці. 

Обґрунтовано педагогічні умови, які допомагають при 

цьому відтворенню суспільно значущих мотивів трудової 

діяльності дорослих. 

Урахування емоційних проявів дітей засвідчило їх 

величезну роль у моральному розвитку дошкільників, у 

формуванні позитивних стосунків з ровесниками. Саме 

емоції, здійснюючи свою орієнтувальну і регулюючу 

функції, сприяють тому, що діти не тільки знають ті чи 

інші правила поведінки, а й прагнуть їх дотримуватись. У 

практиці гуманних стосунків з іншими в дошкільників 

розвиваються дієві моральні уявлення та набувається 

практика моральних взаємин.  

Дослідження комплексного підходу до реалізації 

програмних завдань розкрили ефективність ширшого 

використання відомих методів ознайомлення з довкіллям, 

розвитку мови та зображувальної діяльності. За допомогою 

вказаного підходу можна водночас різнобічно розвивати 

мову, зображувальні та конструкторські вміння й 

формувати уявлення та образи, які спонукають дітей до 

втілення взірців моральної поведінки в грі. Дослідження 
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показали, що позитивна чи негативна взаємооцінка дітей 

викликає відповідні їй стосунки. Пошуки засобів 

формування самокритичного ставлення та обʼєктивного 

сприймання оцінок ровесників стало передумовою 

формування позитивних стосунків між дітьми. Матеріали 

згаданих досліджень зумовили внесок у розробку 

проблеми міжособових стосунків і стали корисними для 

практичного орієнтування педагога в структурі зв’язків, 

які формуються між дітьми. Це дозволяло правильно 

застосовувати запропоновані науковцями способи 

керівництва стосунками дітей, спрямовані на активізацію 

засвоєння ними знань і моральних норм у процесі 

взаємного впливу дошкільнят. Отже, були визначені 

педагогічні умови і специфічні шляхи комплексного 

формування суспільних уявлень, морально вмотивованих 

стосунків і втілення їх під час невимушеного спілкування 

дітей (Любов Артемова та її учні Надія Кудикіна, 

Валентина Павленчик, Ірма Школьна, Катерина Стрюк – 

НДІ педагогіки УРСР). 

В Україні створена «Програма та методичні 

рекомендації морально-етичного виховання дітей 

дошкільного віку» (К., 1960 р.), яка стала частиною 

великої комплексної програми «Від 4 до 17 років» ˗ 

результату скоординованих зусиль великого колективу 

вчених і практиків (МО УРСР, НДІ педагогіки та 

психології УРСР, Київського та Рівненського 

педінститутів). У програмі уточнено зміст роботи з 

виховання в дітей основ громадянськості, культури 

спілкування з дорослими та однолітками, прищеплення їм 

навичок організованості, дисциплінованості та правильної 

поведінки в колективі. 

У низці досліджень Запорізького педагогічного 

інституту вивчалася динаміка становлення інтересів дітей 

від 3 до 7 років, а також визначені шляхи спрямування 
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педагогічного процесу з метою посилення та зміцнення 

провідних інтересів дошкільників. Дослідники Ніна 

Бойченко, А.М. Фролова, Катерина Щербакова, Галина 

Григоренко вказують на різний рівень морально-вольового 

розвитку дошкільників і як засіб підвищення цього рівня – 

єдність навчання і виховання дітей з раннього віку. 

Провідна роль відводилась ознайомленню з довкіллям і 

дитячим іграм. Олександра Булатова (Рівненський 

педагогічний інститут) вивчала особливості формування 

подальшого розвитку самостійності дошкільнят у грі. 

Удосконалення фізичного виховання – завдання 

величезної ваги, адже йдеться про здоровʼя, фізичний гарт 

підростаючого покоління.  

Виходячи з анатомо-фізіологічних особливостей 

дитячого організму, фізичного й нервово-психічного 

розвитку дітей раннього віку, українські вчені 

обґрунтували значення своєчасного і правильного 

фізичного розвитку малят; розробили рекомендації щодо 

організації догляду за ними (НДІ медичних проблем 

фізичної культури УРСР).  

У вивченні питань фізичної культури дітей 

досліджувалась раціональність добору програмового 

матеріалу та засобів його подання для розв’язання 

проблеми фізичного виховання та розвитку дошкільнят. 

Експериментальним дослідженням впливу фізичних 

навантажень на уважність дітей Таісія Дмитренко 

(Київський педагогічний інститут) встановила, що рівень 

уважності є чудовим індикатором впливу фізичних 

навантажень у часі, який передує виконанню складних 

розумових завдань, позитивно впливає на стан психіки. 

Розроблені нею рекомендації щодо визначення фізичного 

навантаження в процесі навчання дітей рухів опубліковані 

в посібнику «Теорія і методика фізичного виховання дітей 

раннього і дошкільного віку». Останніми роками багато 
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уваги приділяли науковці проблемі залучення дошкільнят 

до спорту. Так, розроблено програмний зміст, методику й 

систему спортивних вправ і розваг, які забезпечують 

своєчасний розвиток дитячого організму. Одним з 

проблемних питань у практиці дошкільних закладів було 

створення оптимального рухового режиму. Воно стало 

предметом вивчення республіки, які визначили основні 

принципи побудови активного рухового режиму, показали 

його зв'язок з розумовою працездатністю (Таісія 

Дмитренко та інші) [13]. 

Методика розвитку рухів дошкільників поповнилася 

новими розробками Галина  Шалигіна (Словʼянский 

педагогічний інститут) на основі вивчення вікових і 

статевих особливостей рухової підготовленості дітей 4˗7 

років у міській і сільській місцевості.  Учена показала 

темпи зростання рухової підготовленості дітей залежно від 

організації педагогічного процесу, опрацювала планування 

й методику проведення прогулянок влітку для 

вдосконалення рухів старших дошкільнят у природних 

умовах сільської місцевості. Едуард Вільчковський 

опрацював систему занять з фізичної культури дітей 3-7 

років – завдання, методи й засоби; розроблено методику 

навчання цих вікових груп вправ з основної гімнастики, 

спортивного характеру та рухливих ігор. Опрацьовані 

рекомендації щодо формування правильної постави, 

загартування й профілактики плоскостопості (Едуард 

Вільчковський, Центральний ІУВ УРСР, «Фізичне 

виховання дошкільників», К., 1974 р.) [14]. Третім 

виданням вийшов посібник Марії Шейко «Рухливі ігри 

дошкільників» (К., 1973 р.) [15]. 

З питань естетичного виховання дітей дошкільного віку 

опрацьовувалися шляхи впливу на дітей засобами 

музичного мистецтва (Раїса Зінич-Слєпова, Людмила 

Жербіна – Київський педагогічний інститут). Видано низку 
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посібників для музичних керівників дошкільних закладів. 

Вивчалися також зміст і методика зображувальної 

діяльності в аспекті розвитку дитячої творчості та 

формування почуття ритму, використання українського 

декоративно-прикладного мистецтва в зображувальній 

діяльності дошкільнят (Ліна Скиданова, «Декоративне 

малювання в дитячому садку», Київський педагогічний 

інститут). 

Уточнено зміст і методику окремих знань з 

конструювання й аплікації для дітей середньої і старшої 

груп, визначено тематику поробок для самостійного 

індивідуального та колективного вироблення, розроблено 

рекомендації щодо забезпечення належних умов і 

правильного керівництва цією діяльність дітей (Валентина 

Ждан – НДІП УРСР)  

Вивчення змісту й методів навчання дошкільнят 

елементарних основ зображувальної діяльності допомогло 

конкретизувати умови активізації дитячої творчості та 

опрацювати зміст образотворчої грамоти і педагогічні 

умови її засвоєння (Запорізький педінститут). 

Програми для дошкільних закладів УРСР базувалися на 

типових програмах, розроблених НДІ дошкільного 

виховання АПН СРСР, які як обов’язкові надсилалися МО 

СРСР до України. Але все ж науковці республіки 

збагачували їх результатами досліджень, проведених в 

Україні, а не лише місцевим літературним і природним 

матеріалом, що передбачалось адміністративними 

структурами.  

1966 р. вийшла з друку «Програма виховання в 

дитячому садку». При складанні її були враховані 

результати досліджень у галузі дошкільної педагогіки, 

дитячої психології, вікової фізіології, дошкільної гігієни, 

проведених в УРСР та інших союзних республіках, а також 

передовий досвід кращих вихователів дошкільних 
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закладів. Програмні завдання визначено на основі 

провідних положень тогочасної дошкільної педагогіки: про 

зв'язок змісту дошкільного виховання із сучасністю, про 

вирішальне значення систематичного навчання й 

виховання в розвитку дитини та провідної ролі вихователя 

в педагогічному процесі, про значення змістовної дитячої 

діяльності (ігрової, трудової, навчальної, художньої, 

побутової) у всебічному вихованні, про необхідність 

формування особистості дитини і початків колективних 

стосунків з дошкільного віку. 

Науковці республіки спільно з методистами і 

практиками працювали над удосконаленням змісту всіх 

видань програм виховання в дитячому садку: «Програма та 

методичні настанови виховання дітей в дошкільних 

закладах» (К., 1975 р.), складені на сонові даних тогочасної 

дошкільної педагогіки та психології, передового 

педагогічного досвіду з урахуванням результатів сучасних 

досліджень з питань дошкільного виховання, перевірених 

на практиці роботи багатьох дошкільних закладів 

республіки. Зміст навчально-виховної роботи 

конкретизований і систематизований, завдання морального 

виховання подані в єдності зі знаннями про навколишню 

дійсність, повніше розкрито зміст патріотичного та 

інтернаціонального виховання, чіткіше визначено зв’язки 

між окремими розділами програми, наступність між 

віковими групами та дитячим садком і школою. 

До діючої програми виховання в дитячому садку 

внесено доповнення щодо навчання дітей грамоти. 

Запроваджено вивчення букв усього алфавіту, 

конкретизовано та розподілено поквартально програмний 

зміст навчання дітей читання (Алла Богуш, Ніна Зеленко, 

Ніна Орланова). Відповідно до програмних завдань 

опрацьовані заняття і вправи з підготовки руки дитини до 

письма в першому класі. Система роботи включає зорові й 
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слухові диктанти, дидактичні ігри для розвитку довільної 

уваги дітей, памʼяті, орієнтації в просторі, а також 

координації рухів, окоміру. Показано єдність тієї роботи та 

навчання дітей малюванню (Ліна Скиданова). З 

урахуванням вимог типової програми підготовчої до 

школи групи та перспектив переходу дітей на шкільне 

навчання, починаючи із шестирічного віку, 

систематизовані рекомендації щодо формування 

початкових математичних уявлень. 

Науковці та викладачі ВНЗ провели значну роботу з 

роз’яснення та впровадження цієї програми в практику 

дошкільних закладів. Авторський колектив у складі 

науковців НДІ педагогіки та психології УРСР, викладачів 

Київського, Рівненського, Словʼянського педагогічних 

інститутів створив і видав посібник «Виховання і навчання 

дітей дошкільного віку» (відповідальні редактори і 

співавтори Любов Артемова, Зоя Лєбєдєва, Ніна 

Савельєва; К., 1974). У книжці подані рекомендації до 

здійснення вимог з усіх розділів програми. У ній 

обґрунтовано програмні завдання, показано особливості 

психічного розвитку дітей, дано рекомендації щодо їх 

урахування при здійсненні завдань фізичного, розумового, 

морального, естетичного розвитку дошкільників; розкрито 

зміст, форми та виховне значення правильної організації 

життя дітей у дошкільних закладах; ґрунтовно висвітлено 

всі методики навчання та виховання дітей за програмою: 

ознайомлення з довкіллям, природою та розвиток мови, 

формування початкових математичних понять, 

зображувальна діяльність, фізичне та музичне виховання; 

засоби здійснення навчально-виховних завдань у процесі 

ігрової та трудової діяльності. У всіх розділах книжки 

відображено зміст, форми й методи роботи з дітьми.  

Висновки. Розглянуті матеріали доводять, що в 

Україні проводилася значна робота з вивчення 
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можливостей проектування розвитку дітей у процесі 

навчання й виховання;  зокрема визначення шляхів 

оволодіння новими навичками, уміннями, знаннями в 

різних видах діяльності. 

Завдяки дослідженням вітчизняних учених: 

- внесено зміни у зміст освітньо-виховної роботи в 

дошкільних закладах; 

- уточнено шляхи єдності й удосконалення методів і 

прийомів здійснення програмних вимог; 

- дослідження проводилися щодо наступності у виховній 

роботі з дітьми різного віку та при переході їх до школи. 

Результати проведених досліджень систематично 

обговорювалися на всесоюзних і республіканських 

нарадах, висвітлювались у журналах «Дошкільне 

виховання», «Дошкольное воспитание», у щорічних 

республіканських міжвідомчих збірниках «Дошкільна 

педагогіка та психологія», у методичних листах 

Міністерства освіти УРСР, посібниках і тематичних 

збірниках. 

За 1976-1980 роки в Україні розроблено на науковій 

основі понад 40 методичних і наочних посібників, 

опубліковано десятки наукових і методичних статей, які 

допомогли педагогам у практичній роботі, сприяли 

підвищенню їх фахової майстерності. Науковці 

використовували найрізноманітніші форми впровадження 

результатів досліджень у практику. Так, науковці завжди 

були активними учасниками всіх республіканських 

науково-практичних конференцій, семінарів і нарад 

дошкільних працівників, організованих за ініціативою 

Управління дошкільного виховання МО УРСР, 

Республіканського учбово-методичного кабінету 

дошкільного виховання МО УРСР, Республіканської секції 

дошкільного виховання Педагогічного товариства УРСР. 

Учені систематично читали лекції та проводили практичні 
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заняття з дошкільними працівниками в Центральному та 

обласних інститутах удосконалення вчителів.  

У живому спілкуванні та дискусіях з методично 

підготовленими практичними працівниками перевірялися 

наукові висновки, методичні рекомендації, 

обговорювалися можливості їх використання в дошкільних 

закладах. Пропоновані рекомендації практиків щодо 

побудови педагогічного процесу вивчались і в разі 

доцільності, вносилися з відповідними корективами та 

обґрунтуванням у науково-методичні рекомендації.  

Науково-дослідними інститутами педагогіки і 

психології УРСР, кафедрами педагогічних інститутів 

спільно з відділами народної освіти, методистами, 

дошкільними працівниками здійснювався розвиток 

педагогічної науки, піднесення її ролі в практиці 

дошкільного виховання як в Україні, так і в цілому в 

СРСР, а також у європейських країнах соціалістичної 

співдружності, завдяки великим тиражам науково-

методичних видань.  
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RESERCH IN THE FIELD OF PRESCHOOL 

EDUCATION IN THE USSR IN THE 60-80 YEARS OF 

THE  20
th

 CENTURY.  

 

ABSTRACT. Research in the field of early childhood 

education in the USSR in the 60-80 years of the 20th century 

was made by scientists and professors of universities. 

Scientific-research institutes of pedagogy and psychology of 

the Ukrainian SSR as well as departments in pedagogic 

institutes in consort with Public education offices, educational 

supervisors and pre-school educators were                           

developing pedagogical science, elevated its significance in the 

praxis of pre-school upbringing both in Ukraine and in the 

USSR at large, as well as in the European socialist bloc 

countries due to large circulations of scientific-and-

methodological literature and mutual academic conferences.  

The researchers examined the question of comprehensive 

education and development of children: physical, mental, 
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moral, aesthetic as well as speech and mathematical 

development in connection with preparation of children for 

school.  

In the face-to-face contacts and discussions with 

methodically educated practical worker, scientific conclusions, 

methodical recommendations were verified; possibilities of 

their usage in pre-school establishments were discussed.  

The proposed recommendations by practical workers on 

pedagogic process structure were regarded, and in case of their 

usefulness they were introduced into methodological 

recommendations with appropriate corrective amendments and 

grounding.   

The research results ensured the progress of this branch 

science, its fundamental role for compiling teaching materials, 

improving the practical work of kindergartens. The research 

results of Ukrainian scientists were known and appreciated by 

domestic and foreign scholars and practitioners. 

Key words: research, researchers, practice, preschool 

education, morality, intelligence, physical, aesthetic education. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ В УССР В 60-80-Е ГОДЫ XX ВЕКА 

 

Аннотация. Исследования в области дошкольного 

воспитания в УССР 60-80 годы XX века осуществлялись 

учеными и преподавателями ВУЗй. Научно-

исследовательские институты педагогики и психологии 

УССР, кафедры педагогических институтов совместно с 

отделами народного образования, методистами, 

дошкольными работниками развивали педагогическую 

науку, повышали ее роль в практике дошкольного 

воспитания как в Украине, так и в целом в СССР, а также 

в европейских странах социалистического содружества, 

благодаря большим тиражам научно-методических 

изданий и общим научным конференциям.  

Исследователи изучали вопросы всестороннего 

воспитания и развития детей: физическое, умственное, 

нравственное, эстетическое, а также речевое и 

математическое развитие в связи с подготовкой детей к 

школе.  

В живом общении и дискуссиях с методически 

подготовленными практическими работниками 

проверялись научные выводы, методические 

рекомендации, обсуждались возможности их 

использования в дошкольных учреждениях.  

Предлагаемые рекомендации практиков по построению 

педагогического процесса изучались и в случае 

целесообразности, вносились с соответствующими 

коррективами и обоснованием в научно-методические 

рекомендации.  

Результаты исследований обеспечили прогресс данной 

отрасли науки, ее основополагающую роль для 

методических разработок, совершенствование 

практической работы детских садов. Последствия 
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исследований украинских ученых были известны и оценены 

отечественными и зарубежными учеными и практиками. 

Ключевые слова: исследование, ученые, практики, 

дошкольное воспитание, нравственное, умственное, 

физическое, эстетическое воспитание. 
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СТУДЕНТСЬКІ ЕКСПРЕС-ДОСЛІДЖЕННЯ 

В КОНТЕКСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Анотація. У статті представлено результати 

організації освітньої взаємодії викладачів і студентів 

вищого педагогічного навчального закладу на засадах 

наукового дослідження. Підкреслюється думка, що 

сучасна вища школа впевнено набуває статусу школи 

мислення, а не школи пам’яті, а наукова діяльність 

суб’єктів освітнього процесу в ній – вектора формування 

професійної компетентності. Автор наголошує на тому, 

що студентські експрес-дослідження є першим і 

необхідним кроком залучення студентів до наукової 

діяльності. Метою цих досліджень є мотивація 

пізнавальної діяльності студентів і підготовка їх до 

самостійного наукового пошуку. Швидкість проведення й 

отримання результатів сприяють включенню майбутніх 

фахівців у професійну діяльність, спонукають до 

дослідницької діяльності. 
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Вступ. В умовах надстрімкого розвитку суспільства 

питання підготовки до професійної діяльності майбутніх 

фахівців набуває все більшої актуальності. Це пояснюється 

насамперед вимогами соціуму до рівня освіченості й 

конкурентноздатності молодих фахівців, а також запитами 

студентської молоді до якості вищої освіти. Мотивовану до 

навчання молодь не задовольняють традиційні форми 

організації навчання – лекції, семінарські та практичні 

заняття. Більшість студентів нині поєднують навчання і 

роботу за профілем кваліфікації, яку здобувають. Лекція 

для них перестала бути єдиним джерелом отримання 

фахової інформації. Інтернет-ресурси, психолого-

педагогічна література, досвід практичної діяльності 

забезпечують студентам можливість здобуття необхідних 

знань у зручному форматі й часовому вимірі, тому лекційні 

заняття вони часто пропускають, на традиційних 

семінарських заняттях не виявляють активності, а 

реферати “скачують” з Інтернету.  

Вища школа шукає нові, сучасні, методи й форми 

організації навчання студентів. Одним зі шляхів 

перебудови освітнього процесу в сучасних університетах є 

навчання, побудоване на дослідженні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 

професійної підготовки майбутніх педагогів 

висвітлювались у працях А. Алексюка, Л. Артемової, В. 

Кременя, В. Кузя, В. Кушніра, О. Мороза, І. Підласого, О. 

Пєхоти, В. Радула, О. Савченко, Р. Скульського, І. 

Смолюка, М. Ярмаченка та інших. Щодо особистісного й 
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професійного розвитку майбутнього педагога в умовах 

університетської освіти, то його процес і механізми 

описано в роботах Ю. Бабанського, С. Гончаренко, О. 

Дубасенюка, Н. Кічук, М. Лещенка, С. Мартиненко, І. 

Підласого, С. Сисоєвої, Л. Хоружої, В. Юрченка та інших. 

Сучасним тенденціям розвитку змісту дошкільної освіти та 

підготовці фахівців цієї галузі присвячені праці Г. 

Бєлєнької, А. Богуш, С. Вітвицької, І. Дичківської, Н. 

Казакової, Є. Карпової, Л. Козак, О. Кучерявого, Н. 

Лисенко, Л. Машкіної, Т. Поніманської.  

Зокрема, у працях Л. Артемової, Г. Бєлєнької, С. 

Сисоєвої [1, 2, 3, 4] наголошується на необхідності 

побудови освітнього процесу у вищій школі на засадах 

співпраці викладача і студентів над зʼясування проблемних 

питань навчання й виховання дітей і молоді. Ця співпраця 

передбачає не лише міркування й дискусії, а й спільну 

постановку і зʼясування проблемних питань засобами 

наукового дослідження. Автори єдині в думці, що  сучасна 

вища школа впевнено набуває статусу школи мислення, а 

не школи пам’яті, і наукова діяльність суб’єктів освітнього 

процесу в ній – вектора формування професійної 

компетентності майбутніх педагогів. Проте питання 

побудови освітнього процесу в університетах на засадах 

дослідження і підготовка студентів до його здійснення ще 

потребують конкретизації й алгоритмізації. 

Мета статті полягає у висвітленні підходу до 

організації освітнього процесу у вищих навчальних 

закладах на засадах наукового дослідження cтудентів і 

викладачів, що стає основою опанування майбутніми 

фахівцями кожної з фахових методик.  

 Завдання: 
 ˗ презентувати досвід проведення студентами 

спеціальності “Дошкільна освіта” експрес-досліджень у 

межах вивчення фахових методик. 
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Наукова новизна. Обґрунтовано доцільність 

використання експрес-досліджень фахового спрямування у 

роботі зі студентами першого курсу спеціальності 

“Дошкільна освіта”. Представлено тематику досліджень, 

що може бути використана в контексті вивчення 

студентами таких фахових дисциплін, як вступ до 

спеціальності, дошкільна педагогіка, методика розвитку 

мовлення дітей дошкільного віку та інших. 

Виклад основного матеріалу. Результати тривалих 

спостережень освітнього процесу у вищому педагогічному 

закладі та спілкування зі студентами як в аудиторіях 

університету, так і поза їх межами, дозволяють 

констатувати: особливістю сучасного студентства є 

спрямованість на практичну діяльність. Тобто у студентів 

домінує прагматизм у підході до отримуваної під час 

освітнього процесу інформації. Оскільки більшість 

сучасних студентів правомірно прагнуть досягти 

самостійності й незалежності від старшого покоління, 

якомога швидше розпочавши трудову діяльність, вони 

намагаються поєднувати навчання і роботу за фахом. У 

професійній діяльності молоді люди прагнуть до визнання 

і намагаються довести власну фахову компетентність. 

Навчання для них – можливість отримати необхідну 

професійно значущу інформацію та оволодіти 

практичними навичками, що забезпечують успішність 

виконання професійних обов’язків. Тому навчальний 

матеріал студенти сприймають крізь призму трьох 

основних питань: Що це таке?, Для чого мені це потрібно?, 

Чи буде ця інформація мені корисною у професійній 

діяльності? 

Дослідження, проведене в Київському університеті 

імені Бориса Грінченка, показало, що на першу лекцію з 

кожного навчального предмета приходить від 93 до 100% 

студентів. Надалі цей показник починає змінюватись. 
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Якщо отримуваний теоретичний матеріал є 

практикоорієнтованим і студенти розуміють для чого він 

їм необхідний зараз і як його можна використати в 

майбутній професійній діяльності, присутність на 

наступних лекційних заняттях не зменшується. Якщо ж 

викладач не може цього показати, інтерес студентів до 

навчальної дисципліни стрімко падає.  

Насамперед показати значущість теоретичної 

інформації викладач може на матеріалі власного наукового 

дослідження, яке він здійснював раніше чи здійснює зараз 

у контексті дисципліни, що вивчається. Цікавий варіант – 

запропонувати студентам порівняти результати (часткові 

фрагменти), отримані викладачем під час власного 

дослідження, з даними інших вітчизняних та/чи 

зарубіжних досліджень, або з результатами експрес-

досліджень, здійснених самими студентами. Для студентів, 

які опановують педагогічну професію, такі дослідження є 

надзвичайно цікавими. Вони дозволяють, по-перше, 

оволодіти ретроспективним методом дослідження, по-

друге – побачити як змінюються діти відповідно до змін 

соціуму (їхні інтереси, уподобання, ідеали, цінності, ігри, 

мотивація до діяльності, ставлення до об’єктів 

навколишньої дійсності, суспільних подій і явищ), а 

відповідно й отримані під час досліджень результати; по-

третє –  використати на практиці діагностичні методики і, 

як результат, оволодіти певними професійними вміннями 

та усвідомити значущість теоретичного матеріалу для 

успішної навчальної й професійної діяльності. 

Наукове дослідження – процес вироблення нових 

наукових знань, що характеризується об'єктивністю, 

достовірністю, відтворюваністю, точністю, доказовістю і 

певним ступенем новизни. В університетах – це один з 

видів навчальної діяльності студентів, що в умовах 

сучасного освітнього процесу набуває ознак домінуючого. 
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Навчальні науково-дослідницькі завдання включені до 

змісту кожної з навчальних програм і передбачають 

виконання їх усіма студентами. 

Раніше, традиційно, до наукового дослідження 

студентів залучали через роботу в наукових гуртках, 

написання курсових, дипломних, магістерських робіт. 

Процес виконання наукової роботи був пролонгованим у 

часі, а результати фіксовані на заключному етапі. Інший 

підхід використовується в навчанні, заснованому на 

дослідженні.  

Студентів, за такої побудови освітнього процесу, з 

першого курсу занурюють у педагогічну практику. 

Практика дає їм “живу” інформацію, поштовх до роздумів, 

висвітлює професійні проблеми, що вимагають 

розв’язання. Водночас вона мотивує звернення cтудентів 

до теорії, у розпорядженні якої є напрацьований комплекс 

понять, категорій, методів, практичних рекомендацій. 

Одним із завдань першої, навчальної психолого-

педагогічної практики студентів спеціальності “Дошкільне 

виховання”, яка проходить у другому навчальному 

семестрі, є формування низки фахових умінь: 

комунікативних: спілкування з дітьми, батьками, 

педагогами навчального закладу; організаційних: 

організовувати процес спостереження за дітьми, 

здійснювати самоспостереження, моделювати 

індивідуальну траєкторію розвитку дитини, здійснювати 

взаємодію з батьками вихованців; дослідницьких: уміння 

доцільно використовувати методи педагогічного 

дослідження та аналізувати отриману інформацію.  

Метод дослідження є способом отримання нового 

знання, безпосереднім інструментарієм, за допомогою 

якого воно здійснюється. Експрес-дослідження – метод, 

завдяки якому результати можуть бути отримані дуже 

швидко, що найбільше цікавить студентську молодь. 
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Насамперед студентів знайомлять з методами експрес-

діагностики, використовуючи які вони можуть швидко 

зібрати необхідну їм інформацію. Експрес діагностика – 

[від англ. express — терміновий та грец. diagnosticos — 

здатний розпізнавати] — метод аналізу, що дає можливість 

вивчення об’єкта, суб’єкта чи явища в найкоротший 

термін. 

Для педагогічних експрес-досліджень студентам 

пропонують використовувати методи емпіричного 

дослідження: спостереження, опитування (бесіди, 

інтерв’ю, анкетування), тестування, вивчення продуктів 

діяльності дітей (малюнків, ігор, результатів праці, 

творчих розповідей тощо). Викладачі формують у 

майбутніх педагогів розуміння того, що наукове пізнання 

розпочинається з визначення проблеми, мети дослідження 

та накопичення (збору) фактів, які в подальшому 

аналізуються і використовуються для моделювання 

освітнього процесу.  

На першому курсі навчання студентів спеціальності 

“Дошкільна освіта” у Київському університеті імені 

Бориса Грінченка така діяльність розпочинається і 

виконується студентами у формі індивідуальних 

навчально-дослідних завдань, об’єднаних спільною темою 

в контексті вивчення курсу “Вступ до спеціальності”. 

Наприклад, з метою включення студентів у професійну 

діяльність і формування фахової мотивації навчання, як 

навчальне завдання, їм ставиться практичне завдання: 

поспілкуватися зі знайомою дитиною дошкільного віку (з 

кола рідних чи просто знайомих людей), спробувати 

самостійно встановити контакт з нею, поставити низку 

запитань, записати відповіді. На наступному практичному 

занятті в університетській  аудиторії отримані результати 

порівнюються й узагальнюються, а студенти методом 

мозкового штурму спільно доходять висновків. Тему 
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першого студентського експрес-дослідження, як і питання 

до дітей, визначає і пропонує викладач. Наприклад, 

розглядаючи тему “Професіограма вихователя”, ми 

пропонували студентам поцікавитися думкою дітей про те, 

якого вихователя вони хотіли б мати в дошкільному 

закладі. Пропонували поставити дітям такі запитання: 

Хороший вихователь – він який? Як ставиться до дітей? 

Що має вміти робити? Про що з ним хотілося б 

поговорити?  

Опитати кожному студенту необхідно було п’ять дітей. 

Але якщо студентська група налічує 30 осіб, то загальна 

кількість дітей, що стали респондентами, сягає 150. 

Відповідно, якщо академічних груп на потоці дві-три, 

кількість опитаних дітей збільшується в два-три рази. На 

такій вибірці вже можна встановлювати певні тенденції й 

закономірності, робити висновки й коригувати вимоги до 

майбутніх фахівців. Так, наприклад, проаналізувавши 

відповіді дітей на поставлені запитання, студенти 

дізналися, що хороший вихователь не просто той, хто 

доглядає їх за відсутності батьків, а людина, з якою можна 

бігати і гратися, яка завжди відповість на запитання, 

навчить хлопчиків основам бойових мистецтв, дасть 

погратися в ігри на своєму смартфоні, ніколи не буде 

робити “сердите обличчя”. А ще хороший вихователь, за 

словами дітей, має бути смішним, ласкавим і щасливим. 

Відповіді дітей змусили студентів подумки повернутись у 

своє дитинство, пригадати свого вихователя в 

дошкільному закладі, замислитись і провести самоаналіз 

свого бачення ідеального образу педагога. 

Інше індивідуальне навчально-дослідне завдання, яке 

ми пропонували студентам, – упродовж декількох днів 

поспостерігати на найближчому ігровому майданчику за 

іграми дітей дошкільного віку: визначити, у які ігри 

найчастіше грають діти, яке місце в ігровій діяльності 
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посідають сюжетно-рольові ігри, що покладено в основу 

ігрового сюжету (події навколишнього життя, 

літературний чи телевізійний сюжет тощо). На 

практичному занятті отримані результати підлягали 

обробці: ранжуванню, систематизації, обрахункам, 

узагальненню. Таким чином у студентів, на основі 

самостійно отриманої й узагальненої інформації, 

формувалося ставлення до провідного виду діяльності 

дошкільнят – гри і власного навчання як базисної 

платформи для набуття фахових компетентностей з 

керівництва грою дітей. Вони переконались, що ігрова 

діяльність сучасних дітей зміщена в площину віртуальної 

реальності, сюжетно-рольові ігри дітей короткотривалі (3–

15 хвилин) і фрагментарні, в основу ігрового сюжету 

впонад 80% ігор покладені сюжети з телеекрана чи 

комп’ютерних ігор. Це дало привід замислитися над тим, 

чому діти перестали відтворювати в іграх життя дорослих, 

зокрема їхньою професійну діяльность, чому немає 

сюжетів з літературних творів, чому головні ролі не 

відображають людей, а лише людиноподібних монстрів – 

черепашка-ніндзя, тачки, людина-Павук, роботи, зомбі та 

інші.  

Надалі, розглядаючи вікові особливості дітей 

дошкільного віку і вплив ігрової діяльності на їхній 

розвиток, ми апелювали до інформації, що була зібрана й 

узагальнена студентами. Порівнювали її з даними, 

отриманими завдяки використанню студентами методу 

ретроспекції – уявного вибудовування в певний часовий 

ряд минулих подій життя. Студентам пропонувалося 

поглянути у своє минуле із сучасності, пригадати, у які 

ігри грали вони, як довго могла тривати гра, що складало її 

зміст, звідки бралися сюжети. Спільно аналізувалися 

можливі причини таких суттєвих відмінностей між іграми 

дітей, яких розділяє всього одне покоління. На піку 
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обговорення виникло питання: у які ігри грали батьки і 

представники старшого покоління? Це спонукало до 

подальшого розгортання процесу вивчення проблеми зміни 

ігрової діяльності в часовому вимірі, розробки анкет для 

дорослих, міркування над формулюванням питань тощо. У 

результаті побудови навчальних занять на матеріалі 

студентських досліджень, вони ставали “живими” й 

цікавішими для них. З’явився інтерес до наукової 

літератури з питань історії виникнення та розвитку ігрової 

діяльності. 

Варіанти завдань для студентів були різноманітними: на 

основі самостійних спостережень і бесід з учителями 

початкової школи зібрати інформацію про особливості 

адаптації дітей, які відвідували, і тих, хто не відвідував 

дошкільний навчальний заклад до навчання в школі, 

описати їхню поведінку; на основі бесід з дітьми 

визначити розуміння ними таких абстрактних понять, як 

“цінність”, “дружба”, “любов”, “щастя”, “Батьківщина” 

тощо. Оскільки відповіді дітей завжди цікаві й 

непередбачувані, їх збір, презентація й аналіз не залишали 

студентів байдужими, мотивували до подальших 

досліджень. Найбільшу зацікавленість викликало у 

студентів словотворення дітей – тобто їхнє вміння 

створювати нові слова на основі вражень від спостережень 

за об’єктами і явищами природи, подіями суспільного 

життя, давати назви невідомим предметам, вигадувати 

фантастичні образи. Перлини дитячої творчості 

занотовувались і презентувались. Так студенти дізнались, 

що восени буває не лише листопад, а й жоржинопад (з 

жоржин облетіли пелюстки), яблукопад, горіхопад і 

листокруж (коли листя кружляє). Салют, за 

висловлюванням дітей, буває великий – “дощиком з-під 

парасольки” і маленький – “салютинками” (поодинокими 

зірочками). У темряві можуть жити страшні “мряки”, 
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“кукусюндри” і “чорноморди”, а на сонячній галявині 

живуть “сонячні зайчики”, “сонячні ельфики” і “сонячні 

добрики”. 

На нашу думку, зміст навчального матеріалу, у контекст 

якого вплетені дані невеликих студентських досліджень, є 

наближеним до практичної діяльності, яку студенти 

самостійно спостерігають і вивчають, а отже, і більш 

практикоорієнтованим, зрозумілим і цікавим. Факти й 

сюжети спостережень для аналізу нами зберігались і 

використовувались у наступному на заняттях з дошкільної 

педагогіки, фахових методик, вплітаючись у контекст 

теми, що вивчалась, а також на іспитах, для перевірки 

сформованості професійних умінь. 

Уміння збирати, аналізувати й узагальнювати факти 

дозволяє студентам з перших кроків навчання у виші 

налаштуватися на активну дослідницьку діяльність у 

процесі опанування майбутнього фаху, робить навчальний 

процесь цікавішим і практично орієнтованим. Це перший 

крок залучення студентів до науково-дослідницької 

роботи. 

Наступний крок – ознайомлення з класичними і 

новітніми науковими дослідженнями у фаховій сфері, що 

підтверджують, пояснюють, інтерпретують, або й 

заперечують отримані студентами під час експрес-

досліджень факти. Найкраще здійснюється така робота в 

невеликих групах на засіданні наукового гуртка чи 

проблемної групи. Як показує досвід роботи зі 

студентською аудиторією, найцікавішими для них 

виявляються дослідження, що були проведені їхніми 

викладачами і які можна детально обговорити, оперуючи 

фактичними матеріалами більше, ніж теоретичними 

положеннями. Це покладає обов’язок на кожного 

викладача вищої школи – займаючись викладанням, не 

виходити з поля самостійних наукових досліджень, 
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втілювати їх у навчальний процес і залучати до них 

студентів. 

Ефективним засобом мотивації студентів до експрес-

досліджень є долучення їх до наукового пошуку викладача. 

Це третій крок у просуванні на шляху навчально-

дослідницької діяльності. Користуючись рекомендаціями 

викладача та запропонованими ним методиками, студенти 

долучаються до збору необхідної для дослідження 

інформації, фіксують та аналізують факти. Природна 

цікавість спонукає їх дізнатися: для чого проводиться 

дослідження? Чи проводив раніше хтось з науковців 

подібне дослідження в нашій країні, за кордоном? Де і з 

якою метою будуть використані його результати? Чи 

можна довіряти отриманим даним? Чим допомогти? Які 

методи дослідження використати?   

Поступово, від курсу до курсу обсяг і складність 

набутих у процесі виконання наукової роботи знань, умінь, 

навичок зростає. У студентів з’являється бажання 

самостійно отримати відповіді на запитання, що 

виникають у процесі фахової підготовки. Для цього вони 

використовують метод дослідження, обговорюють план 

його проведення і результати на індивідуальних 

консультаціях з викладачем і в студентській аудиторії. 

Тобто роль помічника викладача-дослідника вони 

змінюють на роль дослідника. Невелика наукова робота на 

основі зібраних фактів і самостійних узагальнень на 

першому курсі; глибша – курсова з психології на другому; 

ще об’ємніша за обсягом і глибиною курсова з дошкільної 

педагогіки чи однієї з фахових методик – на третьому курсі 

і ґрунтовна кваліфікаційна робота на випускному курсі – 

ось шлях, який проходить кожен студент під час навчання. 

Ми спостерігали, як, занурюючись у науково-

дослідницьку діяльність, студенти в прискоренішому темпі 

оволодівають спеціальністю, досягають вищих результатів 
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у навчанні. Під час виконання практико-орієнтованих 

завдань розвивається їхнє творче мислення та 

індивідуальні здібності, формуються навички 

дослідницької діяльності і звичка застосовувати теоретичні 

знання у своїй практичній роботі. 

Ми переконались, що навчання, побудоване на засадах 

наукового дослідження, відповідає інтересам і потребам 

сучасних студентів, забезпечує формування професійної 

мотивації навчання, сприяє розширенню теоретичного 

кругозору та наукової ерудиції майбутнього фахівця. 

Окрім того, сам процес навчання стає живішим та 

цікавішим і реалізує завдання випереджувальної 

підготовки майбутнього фахівця до динамічності 

професійної діяльності та необхідності постійного 

здійснення її на науковій основі. 

Висновки. Експрес-дослідження є першим і необхідним 

кроком залучення студентів до наукової діяльності. Метою 

цих досліджень є мотивація пізнавальної діяльності 

студентів і введення з першого року навчання у 

дослідницьку діяльність, яка є складником роботи кожного 

педагога. Можливість безпосереднього контакту з дітьми, 

самостійного збору й аналізу фактів, співпраці з 

викладачем-науковцем задовольнять потребу студентів у 

пізнанні й самостійності водночас, готують до наступних 

самостійних досліджень. У своєму просуванні до 

ґрунтовного самостійного дослідження у форматі 

випускової кваліфікаційної роботи студенти проходять 

декілька етапів. Перший з них – експрес-дослідження в 

межах фахового предмета. Це може бути “Вступ до 

спеціальності”, “Дошкільна педагогіка”, “Методика 

розвитку мовлення дітей” тощо. Результатом його є 

накопичення й систематизація фактів. Уміння збирати, 

аналізувати й узагальнювати факти, порівнювати їх з 

даними інших дослідників і доходити висновків є основою 
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професійної діяльності педагога. На основі цих умінь 

надалі формуються такі необхідні для майбутньої професії 

вміння прогнозувати, моделювати й організовувати власну 

діяльність. Під час систематичних експрес-досліджень, що 

проводяться в межах кожної з фахових методик, у 

студентів розвивається увага, спостережливість, 

наполегливість, відповідальність, творчий підхід до 

здійснюваної роботи, критичне мислення та інші, необхідні 

для педагога якості. Опанувавши методами експрес-

дослідження на перших курсах навчання, студенти з 

успіхом виконують складніші наукові роботи на старших 

курсах, у них формується стійкий інтерес до наукової 

діяльності. 

Нині актуальним лишається питання розробки 

індивідуальних навчально-дослідних завдань для студентів 

у контексті змісту фахових методик, а також цікавих 

сучасних форм презентації отриманих даних. Перспективи 

подальших досліджень ми вбачаємо в розробці 

міждисциплінарних навчально-дослідних завдань, 

створенні навчальних сайтів з елементами відео-

презентацій для студентів, упровадженні нових форм 

проведення практичних занять – спільних для студентів 

різних курсів, які працюють над спільною науковою 

темою. 
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basis of the scientific research. A modern higher school 

acquires the status of the school of thought rather than memory 

and the scientific activity of its educational process actors 

becomes a vector of forming the professional competence. The 

author emphasizes that students’ express investigations is the 

first and essential step in attracting them to scientific activity. 

The purpose of these investigations is to develop the motivation 

for students’ cognitive activity and prepare them to launch an 

independent scientific research. The tempo of making research 

and obtaining results contributes to including young specialists 

into the professional activity, encourages their research work. 

Key words: pedagogical institute, vocational training, first 

year students, express research, scientific work. 
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В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты 

организации образовательного взаимодействия 

преподавателей и студентов высшего педагогического 

учебного заведения на основе научного исследования. 

Подчеркивается мысль, что современная высшая школа 

уверенно приобретает статус школы мышления, а не 

школы памяти, а научная деятельность субъектов 

образовательного процесса в ней – вектора формирования 
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профессиональной компетентности. Автор отмечает, 

что студенческие экспресс-исследования – первый и 

необходимый шаг привлечения студентов к научной 

деятельности. Целью этих исследований является 

мотивация познавательной деятельности студентов и 

подготовка их к самостоятельному научному поиску. 

Быстрота проведения и получения результатов 

способствует включению будущих специалистов в 

профессиональную деятельность, побуждает к 

исследованиям. 

Ключевые слова: педагогический институт, 

профессиональная подготовка, студенты первого курса, 

экспресс-исследования, научная работа. 
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Вступ. Проблема, якій присвячується дослідження, 

полягає в тому, що Вищі дворічні курси кінорежисерів при 

Київському державному інституті кінематографії є 

фактично «табулою расою» історії педагогіки екранних 

мистецтв першої половини ХХ ст. Насамперед із-за 

репресій другої половини тридцятих років, внаслідок чого 

радянські вчені боялися досліджувати цей період 

вітчизняної історії у цілому та педагогіки зокрема. 

Актуальність цього дослідження зумовлена потребою 

вивчення маловідомих сторінок української кіноосвіти, які 

з тих чи інших причин опинилися поза зоною уваги 

вітчизняних науковців, які спеціалізуються у сфері 

педагогіки та кінознавства.  

Аналіз останніх досліджень. Українськими та 

закордонними науковцями робота Вищих дворічних курсів 

кінорежисерів при Київському державному інституті 

кінематографії в середині 30-х рр. ХХ ст. не розглядалась 

до початку ХХІ ст. Вперше цей навчальний заклад 

дослідив О. Безручко під час роботи над кандидатською 

дисертацією. На основі цих матеріалів з’явились згадки 

про цей експеримент вітчизняної кінопедагогіки в працях 

С. Тримбача [1] і Р. Росляка [2]. Останнім часом було 

уточнено та розширено деякі положення роботи цього 

кінонавчального закладу під час виступів на конференціях 

[3] та у цій статті. 

Мета: комплексно реконструювати маловідому сторінку 

української кінопедагогіки – Вищих дворічних курсів 

кінорежисерів при Київському державному інституті 

кінематографії. 

Завдання: 

˗ дослідити запровадження академічного навчання 

режисерів кіно в Україні в середині 30-х рр. ХХ ст. – 

Вищих дворічних курсів кінорежисерів при Київському 

державному інституті кінематографії:  
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˗ проаналізувати причини намагань українського 

керівництва заснувати цей кінозаклад;  

˗ порівняти Вищі дворічні курси кінорежисерів і 

Режисерську лабораторію О. Довженка; назвати схожі 

кінозаклади в Україні та Росії, у яких готували режисерів 

кіно в другій половині 30-х рр. ХХ ст. 

Результати досліджень. Під час упровадження 

реформи радянської кіноосвіти 1934 року були змінені 

форми навчання кінорежисерів. Замість режисерських 

факультетів при Московському державному інституті 

кінематографії (МДІК) (інша назва – Московський ДІК) та 

Київському державному інституті кінематографії (КДІК) 

(інші назви – Всеукраїнський державний інститут 

кінематографії або Український державний інститут 

кінематографії), куди могли потрапити випускники шкіл і 

робфаків, 1934 року була організована Академія в Москві 

(спочатку в ній навчали лише кінорежисерів, з другого 

набору в ній також розпочали готувати сценаристів) і була 

спроба 1935 року відкрити в Києві Вищі дворічні курси 

кінорежисерів. Звернемо увагу, що ця назва була 

зафіксована в українській газеті «Більшовик» [4], а за 

даними всесоюзної газети «Кино», що видавалась у Москві, 

трохи інша назва – Вищі дворічні кінорежисерські курси 

[5]. Надруковані вони були влітку 1935 року з різницею в 

три тижні, спочатку – у Москві, потім – у Києві. Автор 

вважає за доцільне вживати назву, яка використовувалася в 

Україні. 

Зважаючи на тогочасні реалії, після вдалого запуску 

нового мистецького навчального закладу в столиці СРСР, 

кінематографічні функціонери, що відповідали за 

підготовку молодих кадрів для «найважливішого з 

мистецтв», спустили директиву відрити навчальні заклади 

за схожою системою в союзних республіках, зокрема, і в 

Україні. Унаслідок вищезгаданої кіноосвітньої реформи 
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Московський державний інститут кінематографії після 

організації при ньому Академії 1934 року став Вищим 

державним інститутом кінематографії (ВДІК).  

У Києві варіантом академічного навчання повинні були 

стати Вищі дворічні курси кінорежисерів при Київському 

державному інституті кінематографії. Як зазначав 

директор КДІКу Дмитро Михайлович Хміль: «У 

Кіноінституті режисерський факультет буде закрито і 

замість нього повинна відкритися кіноакадемія» [6, арк. 1]. 

Отже, за словами директора інституту, який знав подальшу 

долю свого навчального закладу, Київський державний 

інститут кінематографії після організації при ньому 

академічної форми навчання  – Вищих дворічних курсів 

кінорежисерів – повинен був отримати статус 

Кіноакадемії.  

Як простежується із віднайденого автором архівного 

документа, пропозицію бути завідувачем кафедри 

режисерів і вести перший курс кінорежисерів у цьому 

кінонавчальному закладі директор КДІКу Д. Хміль, при 

якому власне й організовувалися курси, зробив О. 

Довженку. Про це митець розповів на одному із зібрань 

Київської кінофабрики: «Коли я був у Москві, то до мене 

підійшов  тов. Хміль (директор Кіноінституту) і просив 

мене, аби я погодився викладати, вести кафедру режисерів у 

передбачуваній кіноакадемії в Києві. Він це запропонував, 

мотивуючи тим, що в Кіноінституті режисерський 

факультет буде закрито і замість нього повинна відкритися 

кіноакадемія» [6, арк. 1].   

1935 року відкриття Вищих дворічних курсів 

кінорежисерів при КДІКу широко анонсувалося в 

українській і загальносоюзній пресі. Так, наприклад, 11 

червня 1935 року в московській газеті «Кино» було 

надруковане оголошення про відкриття при Українському 
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інституті кінематографії «вищих кінорежисерських курсів з 

дворічним терміном навчання» [5].  

З 1 червня розпочалися консультації для вступників. 

Отже, на день виходу оголошення вони проходили вже 

півтора місяця. На цей момент автор дослідження 

віднайшов оголошення у двох газетах, хоча, зважаючи на 

тогочасну практику широкого оповіщення населення, 

виходити вони повинні були в багатьох мистецьких і 

партійно-комсомольських газетах і журналах по усій 

вертикалі: від загальносоюзних до фабричних 

багатотиражок у театрах, кінофабриках тощо.  

Кінцевою датою подачі документів було визначено 15 

вересня 1935 року. Вступні іспити повинні були 

розпочатися 1 жовтня.  

Зустрічаємо згадки про Вищі дворічні курси 

кінорежисерів і в українській пресі. Так, 4 серпня 1935 року 

в київській газеті «Більшовик» повідомлялось, що «при 

інституті (КДІКу. – О.Б.) організують дворічні режисерські 

курси на двадцять п'ять слухачів для працівників 

мистецтва з вищою освітою і трирічним творчим стажем» 

[4]. 

Знаходимо підтвердження про їх відкриття і в архівному 

документі ЦДАМЛМ України, у якому цитуються слова 

директора КДІКу Д.М. Хмеля: «Дійсно будуть курси і на ці 

курси будуть підбиратися люди з всієї України – краща 

молодь» [6, арк. 1]. 

Проте напередодні вступних іспитів Вищі дворічні 

курси кінорежисерів було вирішено скасувати, про що й 

повідомила 29 вересня 1935 року київська «Літературна 

газета»: «Досвід показує, що найкраще молоді таланти 

набувають знання в умовах виробництва, тому вирішено 

замість вищих кінорежисерських курсів при інституті 

організувати творчу режисерську лабораторію на київській 

кінофабриці» [7].  
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Не виключено, що курси так і не відкрилися через брак 

фінансування в українському кінематографі. Зауважимо, 

що в 20-х рр. ХХ ст. керівництво Всеукраїнського 

кінофотоуправління (ВУФКУ) більшість зароблених 

коштів, зокрема, валюту за прокат фільмів ВУФКУ за 

кордоном, витрачали на розвиток українського 

кінематографа: закуповувалася найкраща кінознімальна та 

кінопроекційна техніка, кіномитці з Одеської і Київської 

кінофабрик їздили до Європи опановувати нові технології 

(О. Довженко, Д. Демуцький, С. Орелович та ін.), 

створювались і фінансувалися кіноосвітні заклади, 

наприклад Одеський державний технікум кінематографії 

(ОДТК), який у деяких документах і тогочасних статтях 

називали Одеський кінотехнікум ВУФКУ. 

У 30-х рр. ситуація докорінно змінилась: разом із 

реорганізацією ВУФКУ в Українфільм самостійність 

українських кіночиновників звелася до виконання 

директив, які спускали московські керівники. У 

Радянському Союзі була побудована жорстка вертикаль 

влади, у якій домінуюча роль належала центру. Унаслідок 

цього більшість зароблених коштів з республік 

витрачалося не на власний розвиток кіногалузі та 

кіноосвіти, а віддавались у центр, тобто в Москву. А звідти 

вже приходили гроші, тільки в значно меншому обсязі. 

Підтвердженням цьому можуть бути слова директора 

Київської кінофабрики П.Ф. Нечеси, який у приватній 

бесіді О.П. Довженку, який планувався на майстра 

(керівника) першого набору кінорежисерів у цьому 

навчальному закладі, бідкався: «Ну, що ж робити? 

Відкрити курси в нас немає коштів!» [6, арк. 1]. 

Другим варіантом підготовки кінорежисерів і кіноакторів 

(яких тоді також «вигнали» з радянських кіноінститутів) 

була організація при кінофабриках лабораторій (інша назва 

– творчих майстерень, бригад, кіностудій тощо), у яких би 
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готували для кінематографа майбутніх режисерів і акторів в 

умовах реального кіновиробництва. Звернемо увагу, що до 

другої половини 30-х рр. ХХ ст. вживалося слово 

«кінофабрика» – Московська кінофабрика, Київська 

кінофабрика, Одеська кінофабрика, Тифліська кінофабрика 

тощо. Слово «кіностудія» того часа мало дещо інший зміст і 

складалось зі слів «кіно», скорочене від «кінематограф» і 

«студія» від слова «студіювати», «навчатися». Тобто, 

кінонавчальний заклад, у якому навчали премудрощам кіно. 

У сучасному значенні «кіностудія» стала вживатися з другої 

половини 30-х рр.  

Замість них восени 1935 року викладачами КДІКу В. 

Юнаківським, деканом художнього факультету Г. 

Авенаріусом (який був секретарем приймальної комісії), 

директором Київської кінофабрики П.Ф. Нечесою та ін. 

було проведено вступні колоквіуми (іспити) і відкрито 

Режисерську лабораторію О.П. Довженка, метою якої була 

«перекваліфікація театральних майстрів на кінорежисерів 

високої кваліфікації з тим, щоб у найкоротший строк 

працівники майстерні могли під керівництвом шефа-

майстра розпочати знімання самостійних повнометражних 

художніх фільмів» [8].  

Звернемо увагу, що «набір проводився дирекцією у 

відсутності т. Довженка» [8], який тоді працював над 

«Аероградом» поза межами України. За даними 

редакційної статті в газеті «Комсомолець України», у 

вересні 1935 року цей навчальний заклад налічував «30 

молодих театральних режисерів, письменників, працівників 

художньої кінематографії та художників» [9].  Скоріш за 

все, це були колишні абітурієнти Вищих дворічних курсів 

кінорежисерів, якими також опікувався Г. Авенаріус. Адже 

ці курси повинні були мати І курс у кількості 25 слухачів 

[4]. 
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Проведемо порівняльний аналіз цих мистецьких 

навчальних закладів – Вищих дворічних курсів 

кінорежисерів при Київському державному інституті 

кінематографії та Режисерської лабораторії О. Довженка 

при Київській кінофабриці. Якщо термін навчання на 

курсах був сталий – два роки, то Довженко в лабораторії 

планував диференційованіше підходити до термінів 

навчання, залежно від рівня підготовки та набуття 

необхідних навичок. Якщо «на курси будуть зараховуватись 

особи, що мають вищу освіту чи самоосвіту в обсязі вищої 

школи, але не менше 3 років самостійної творчої роботи в 

галузі кіно чи театру» [5], до режисерської лабораторії 

спочатку зараховували на тих же засадах театральних 

режисерів із вищою театральною освітою та стажем 

самостійної творчої роботи (Ю. Нікітін, В. Довбищенко, В. 

Галицький, Б. Дробинський, О. Іщенко, М. Казнєвський), а 

трохи згодом майстер допустив до навчання випускників 

режисерського факультету КДІКу (Г. Крикун, М. Сасім, Т. 

Ференц, О. Шопін) та ВДІКу (П. Вершигора, М. 

Вінярський), які не мали досвіду самостійної творчої 

роботи.  

Довженко зараховував до режисерської лабораторії 

десять учнів («тому що до цього часу було обмежено 

ресурси, то я не знайшов можливості брати 12–15 осіб, тим 

більше, що багато своєї великої роботи» [6, арк. 2]), проте 

потім добрав ще двох учнів. Порівняно з 10–12 режисерами-

лаборантами, курси планувалося відкрити на 25 слухачів 

[4]. 

Зважаючи на тогочасну педагогічну парадигму, яка 

передбачала пріоритет загальноосвітніх наук, вступники на 

Вищі дворічні курси кінорежисерів були «повинні були 

пройти іспитову комісію з таких дисциплін: діамат, істмат, 

історія ВКП(б) і КП(б)У, історія просторових мистецтв, 

література, історія театру й історія кіно за програмами 
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вишів» [5]. О. Довженко абітурієнтів до режисерської 

лабораторії не екзаменував, а, як він сам зазначив, «виявляв 

рівень знань» своїх майбутніх учнів за подібним обсягом. 

Слід зауважити, що головний акцент у лабораторії робився 

все ж таки на мистецькі дисципліни. В обидва навчальні 

заклади «вступники повинні представити в письмовій формі 

на розгляд комісії режисерське завдання» [5], тільки склад 

приймальної комісії курсів повинен був складатись із 

декількох викладачів КДІКу на чолі з Г. Авенаріусом, а в 

лабораторії екзаменував один О. Довженко. Вступні іспити 

курсів повинні були розпочатися 1 жовтня 1935 року, тобто 

після закінчення вступних іспитів до КДІКу, а вступі іспити 

до режисерської лабораторії (без Довженка) відбулися в 

серпні 1935 року. «Вступні колоквіуми», які Олександр 

Довженко повторно провів з уже набраними лаборантами, 

відбулися 13–16 вересня 1935 року. 

Абітурієнти курсів повинні були представити, окрім заяв, 

анкет, характеристик і копій документів, ще й довідку про 

власне соціальне становище і батьків до і після 1917 року. 

Абітурієнти режисерської лабораторії на першому етапі теж 

заповнювали анкети і здавали документи керівнику 

сценарного відділу кінофабрики. Проте довідки про 

соціальне становище Довженком до уваги не бралися, тому 

що пріоритетом для нього був відбір учнів не за 

походженням, а тільки з міркувань творчого потенціалу. 

Завдяки цій парадигмі до режисерської лабораторії 

потрапили учні, які, за тогочасними нормами, 

«заплямували» себе участю в режисерській лабораторії Леся 

Курбаса (Б. Дробинський, О. Іщенко, Ю. Нікітін) та гуртку 

«творчо обдарованих» студентів кіноакторів і кінорежисерів 

Київського державного інституту кінематографії (М. Сасім, 

Т. Ференц, О. Шопін).  

Вступні іспити та навчання на Вищих дворічних курсах 

кінорежисерів повинні були відбуватись у КДІКу, який з 
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1934 року містився за адресою: Київ, Воровського, 36. 

Іспити та навчання в режисерській лабораторії проходили 

на другому поверсі «Щорсівського» павільйону Київської 

кінофабрики, на знімальному майданчику «Щорса» і в 

квартирі Олександра Довженка. Студенти курсів повинні 

були забезпечуватися «приміщенням і стипендією до 650 

руб. на місяць» [5]. Це було вдвічі більше за середню 

тогочасну зарплату в СРСР. Режисерів-лаборантів 

зараховували до штату студії, вони отримували зарплату, 

яка була меншою за стипендію студентів курсів; а також 

стояли в черзі на житло, яке будувала Київська кінофабрика 

для своїх співробітників на вулиці Горького.  

Слухачів Вищих дворічних курсів кінорежисерів 

повинні були навчати педагоги КДІКу (Кіноакадемії при 

КДІКу), частину предметів режисерам-лаборантам також 

викладали педагоги КДІКу та фахівці Київської 

кінофабрики, але більшість навчального процесу 

здійснював особисто Довженко. В обох навчальних 

закладах, як зазначалося вище, художнім керівником 

повинен був стати О.П. Довженко. Але головною 

відмінністю навчального процесу було те, що слухачам 

курсів повинні були читати лекції, а режисерів-лаборантів, 

за словами Олександра Довженка, він виховував. Про 

загальний рівень цих навчальних закладів може свідчити 

той факт, що режисер-лаборант В. Довбищенко паралельно 

з навчанням у О. Довженка, викладав на посаді доцента 

майстерність актора у КДІКу та дисципліну виховання 

акторів в акторській студії при кінофабриці. 

Також 1935 року на Київській кінофабриці під час 

знімання «Українських пісень на екрані» була 

започаткована режисерська бригада (майстерня) І.П. 

Кавалерідзе, про що повідомлялося навіть у центральній 

пресі: «В утворюваних режисерських майстернях під 

керівництвом орденоносців О. Довженка та І. Кавалерідзе 
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виростуть нові кадри молодих режисерів, які врівень зі 

старими майстрами закріплять підйом українського кіно і 

дадуть країні десятки великих і справжніх творів 

кіномистецтва» [10]. 

Того часу режисерські лабораторії стали однією з 

альтернатив інститутському навчанню кінорежисерів і 

акторів. Так, зокрема, на  Ленінградській кінофабриці 

«Ленфільм» 1935 року також було набрано дві режисерські 

майстерні – під керівництвом Л.З. Трауберга та О.М. 

Файнциммера, головним завданням яких було підвищення 

кваліфікації асистентів, які вже працювали в кінематографі. 

У Росії паралельно існували дві форми навчання 

кінорежисерів – виробниче (в режисерських лабораторіях 

при кінофабриках) та академічне навчання в Академії при 

ВДІКу. В Україні в другій половині тридцятих років ХХ 

ст. після невдалої спроби відкрити академічну форму 

навчання (Вищі дворічні курси кінорежисерів при 

Київському державному інституті кінематографії) 

залишилася лише одна форма: виробнича (в лабораторії О. 

Довженка та бригаді І. Кавалерідзе). 1937 року при 

Київській кіностудії намагався відкрити Школу з 

підготовки молодих режисерських кадрів Г. 

Затворницький. 

Ці кінонавчальні заклади проіснували не довго. Так, 

наприклад, бригада І. Кавалерідзе функціонувала протягом 

1935–1936 рр., режисерська лабораторія О. Довженка від 

1935 до 1938 року (хоча директор Київської кіностудії С. 

Орелович на початку 1937 р. офіційно оголосив її 

закритою). Академія при ВДІКу проіснувала чотири роки – 

від 1934 до 1938 року. Після закриття 1938 року 

операторського факультету КДІКу Київський кіноінститут 

перетворився з унікальної системи «вища школа – вища 

технічна школа» (виш–втиш) у суто технічний інститут. 

Після цього Україна майже на чверть століття втратила 
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можливість готувати режисерів кіно у власних мистецьких 

інститутах. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, можна 

зазначити, що комплексно  досліджено запровадження 

академічного навчання режисерів кіно в Україні в середині 

30-х рр. ХХ ст. – Вищих дворічних курсів кінорежисерів 

при Київському державному інституті кінематографії. 

Запровадження акедемічного навчання режисерів кіно в 

Україні у другій половині 30-х рр. ХХ ст. за своєю суттю 

відзначалося необхідністю якісної перекваліфікації 

режисерів театру на режисерів художнього фільму та 

підвищення кваліфікації випускників творчих 

спеціальностей Київського державного інституту 

кінематографії. Причини заснування кінозакладу полягали 

в наступному: закритті в Україні у рамках реформи 

кіноосвіти 1934 року кінорежисерського факультету 

Київського державного інституту кінематографії, де 

режисерів кіно готували за стандартною інститутською 

програмою; як наслідок цього – відкритття спочатку в 

Москві Режисерської Академії, а трохи згодом – намагання 

відкрити у Києві навчальний заклад за схожою системою 

так званого надвузівського типу. Порівняння Вищіих 

дворічних курсів кінорежисерів та Режисерської 

лабораторії О. Довженка при Київській кінофабриці 

дозволило встановити схожі та відмінні елементи у цих 

унікальних кінонавчальних закладах, які в силу багатьох 

причин багато десятиліть залишалися невідомими 

сторінками історії української кіноосвіти. 

Незважаючи на проведене у цій статті комлексне 

дослідження, перспективи наукових розвідок 

залишаються широкими, оскільки, окрім Д. Хміля, Г. 

Авенаріуса та О. Довженка, невідомими залишаються 

педагоги, які розробляли навчальні програми та 

планувалися бути задіяними в роботі цього 
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кінонавчального закладу; молоді режисери театру і кіно, 

які подавали документа та готувалися до вступу, тощо. 
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Аннотация. В реконструирована почти неизвестная 

страница украинской кинопедагогикы - попытка 

руководства Киевского государственного института 

кинематографии основать Высшие двухгодичные курсы 

кинорежиссеров при этом учебном заведении. Эти курсы 

должны были стать вариантом академического обучения 

режиссеров кино во второй половине 30-х гг. ХХ в. 

Уточнение правильное название, проанализированы 

причины закрытия курсов накануне вступительных 

экзаменов, назван похожие киноучебные заведения в 

Украине и России тех годов.  

Ключевые слова: Высшие двухгодичные курсы 
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ABSTRACT. This paper deals with the role of sociocultural 

competence in teaching English as a Second Language. The 

purpose of the paper is to describe the process of the formation 

of socio-cultural competence in foreign language teaching. To 

achieve the purpose we put down the following objectives: to 

find out  how teaching culture in language classes boosts 

socio-cultural competence and how the teaching process 

becomes more influential by increasing learners’ efficiency 

and saving the instruction time as well as to suggest possible 

ways of developing students’ sociocultural competence. The 

theoretical part defines the sociocultural competence and how 

the language is interconnected with culture and deals with 

different models of intercultural teaching, the characteristics of 

the components of socio-cultural competence   which is a 

complex phenomenon. The practical part consists of research 

analysis and suggestions for  incorporation of culture into the 

class and extracurricular activities,  developing culture 

awareness through writing research papers and International 
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projects. The use of effective methods and technologies are 

described. The results of the thesis are summed up in the 

conclusion. The obtained results revealed that students like 

travelling abroad, prefer to listen to foreign songs and watch 

movies, have difficulties with vocabulary and grammar, 

understand the value of sociocultural awareness and enjoy 

learning it. Teaching culture in language classes boosts socio-

cultural competence and the teaching process becomes more 

influential by increasing learners’ efficiency and saving the 

instruction time. 

Key words: sociocultural competence, research international 

partnership, European projects, interaction, competences, 

diversity, democratic culture,  European and national cultural 

values, European integration. 
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Introduction. Sociocultural competence has become a 

significant part of foreign language teaching. There are a 

number of different theories of sociocultural competence, 

which mostly reveal the interdependence of culture and 

language and draw some implications for language teaching. 

Each of these theories has provided professionals in the field 

with valuable tools and paved the way towards a culture-based 

pedagogy. G.A. Vorobjev [1]   notes "socio-cultural 

competence is a complex phenomenon and includes a set of 

components belonging to different categories" . According to 

R.P. Milrud [2] , "sociocultural competence refers to the 

activity-component of communicative competence". V.V. 

Safonova [3] believes that "didactic description of the 

objectives of socio-cultural education by means of a foreign 

language is to be done in terms of socio-cultural competence". 

Sociocultural competence can be defined as the students’ 

ability to accomplish proper cross-cultural communication. U. 
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J. Sut  describes a person with some degree of sociocultural 

competence as someone, who is able to see relations between 

different cultures,  and is able to mediate, that is interpret each 

in terms of the other, either for themselves or for other people 

[4]. It is also someone who has a critical or analytical 

understanding of their own and other cultures, someone who is 

conscious of their own perspective, of the way in which their 

thinking is culturally determined, rather than believing that 

their understanding and perspective is natural. In the approach 

of Z.I. Nikitenko[5] and L.R Kohls sociocultural competence is 

represented in knowledge of the language (non-equivalent and 

normal vocabulary), knowledge of national culture, and the 

norms of behavior[6]. Scholars put forward the following 

stages for the formation of sociocultural competence: 

acquaintance with the sociocultural environment of the studied 

language; acquirement of sociocultural competence in 

educational conditions; acquirement of sociocultural 

competence in real conditions.  The development of 

sociocultural competence in language teaching supposes 

a communication˗oriented approach. Sociocultural competence

anticipates the  

knowledge of another culture, respect and tolerance towards

 others [7].  

     Some teachers believe that teaching culture will enable 

language learners to be engaged authentically with the culture 

of a particular native-speaking community. After we 

understand the significance of teaching culture, we need to 

perceive the importance of socio-cultural factors and their 

application in teaching culture since they play an incredibly 

important role in learning and using a new language better and 

easier and on the other hand when these factors are not applied 

in teaching a new language negative consequences like 

disability in understanding very culture-dependent lessons have 

been reported. That is the reason why many language learners 
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complain about very vague and ambiguous situations in native 

speakers’ communications in the native environment. We 

understand socio-cultural competence as the possession of and 

the ability to apply a set of multicultural knowledge, skills and 

qualities in the process of intercultural communication in the 

specific conditions of life and tolerance towards people of 

other nationalities. Today, EFL programs across the globe are 

attempting to incorporate these ideas into their lesson planning 

programs and training programs for their non-native language 

teachers. They hope to enable students to better their 

understanding of the new language and facilitate teachers’ 

performance. It should be noted, however, working on socio-

cultural competence in language classes doesn’t mean asking 

students to abandon their culture and adopt another identity, 

but it means offering pieces of information about underlying 

cultural and social factors which affect discourse and 

communication instead. This triggers learners’ motivation for 

receiving the new language identity.  We define sociocultural 

competence as the ability to behave appropriately in the 

specific situations, to choose the appropriate form of social 

etiquette, to decode the social code of the partner, to use 

different vocabulary, to understand the meanings of the words 

in the definite context [8]. 

    Social-cultural  competence as a significant part of 

foreign teaching. Language and culture are closely tied to one 

another and have a profound influence on both verbal and non-

verbal communication. For example, the significance of the 

length of a pause or a change in tone depends on and can vary 

by culture. Other components of communication, such as the 

degree of formality in one's speech or one's body language also 

hold different meanings depending on the culture with which a 

person identifies himself. A variety of daily and intellectual 

contexts must often be taken into consideration in order to 

understand the meaning of something that is said. Such 
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contexts can differ greatly from one culture to the next, often 

making it difficult for newcomers to effectively communicate 

with other members of their new culture. Developing an 

understanding of general cultural contexts and their 

implications will enable someone who was not raised in a 

particular culture to fully comprehend speech or text in that 

culture's language, and to use the language more easily.That is 

the basic idea behind socio-cultural competence and its use in 

ESL teaching. Through the study of educational  material the 

student acquires a particular competence – specific knowledge, 

skills – and gains experience (professional quality) and thus 

demonstrates perseverance, self-reliance and responsibility 

(personal qualities). In addition, competence in the educational 

process is the result of integrated learning (the integration of 

theory and practice, the integration of teaching methods and 

educational technologies, the integration of academic 

disciplines).  

Competence is characterized by the possibility (the ability, 

willingness) to apply knowledge and skills in real life, showing 

the best personal qualities. Socio-cultural competence is a 

complex phenomenon. It includes the following components:  

linguistic-cultural – knowledge of lexical items with the socio-

cultural semantics (e.g., greeting, forms of address, and 

farewell, in oral and written speech);  sociolinguistic – 

knowledge of the language features of social classes, different 

generations, genders, social groups;  cultural component – 

knowledge of cultural peculiarities of English-speaking 

countries, their habits, traditions, standards of behaviour, 

etiquette and the ability to understand and use them 

appropriately in the communication process, while remaining a 

carrier of another culture. Sociocultural competence is an 

important “cognitive” factor in learning the new language 

which encompasses social and cultural constructs, among them 

are: social-contextual factors, stylistic appropriateness factors, 
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cultural factors, and non-verbal communicative factors. These 

components contain almost all unfamiliar parts of new 

language’s culture [9].  Some of these components are often 

neglected in ESL teaching, leading to confusion or 

comprehension difficulties in the future. For example, forms of 

non-verbal communication, such as body language, eye 

contact, and use of personal space are an integral part of the 

American culture- whose norms are implicitly understood and 

are often not discussed. However, people of other cultures 

usually have different customs in regards to the type of body 

language they use, whether or not they maintain eye contact, 

and how close they stand to the person  who they are speaking 

to in their own language. People who are unaware of such 

communication standards in the American culture frequently 

try to employ the norms of their own cultures. However, if 

their customs are different from those of the United States, they 

might give the impression of having a rude or distrustful 

nature. 

The importance of cross-cultural aspect introduction into the 

process of foreign language teaching is obvious.  

It is worth mentioning that forming skills of cross-cultural 

communication should not be focused on traditional methods 

of British and American studies as these methods are mostly 

based on presenting and discussing information and do not 

include individual perception of a new culture. A new culture 

understanding is achieved using informational, interpretational, 

comparative and reflexive strategies which are formed with the 

help of a foreign language. 

The informative strategies include perception, 

comprehension and adequate interpretation of culturally 

important information. The interpretational strategies mean 

interpretation and commenting of the culturally meaningful 

information. The comparative strategies are based on 

comparison of facts and phenomena of a new and own culture. 
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The reflexive strategies mean reflection of language and 

conceptual world image in the student’s consciousness, 

realizing himself- herself in a new culture’s context, readiness 

to contact people, forming tolerance to the representatives of 

another linguistic and cultural community. 

To realize the informational strategies it is useful to present 

such teaching tasks as reading or listening for specific (new) 

information, scheming, summarizing and finding the main idea 

of the text, passage etc. 

It is also useful to prepare in small groups an acquaintance 

brochure in various subject spheres like “Meals”, “Greetings”, 

“Family life” etc. Working with pictures for discussing 

national values and forming national images proves to be very 

productive in the classroom.  Quizzes proved to be a very 

productive technique for checking the background cross-

cultural information of the students as well as the level of their 

stereotypical thinking connected with different nations and 

cultures. 

Using interpretational strategies the teacher should ask the 

students to reproduce the information using notes, tables, 

specific signs and to give his/her comments on the reasons of a 

foreigner’s communicative behavior using the information of 

the authentic sources which explain the system of national 

values and mentality. The comparative strategies are proved to 

be very productive for teaching cross-cultural understanding. 

At this stage cross-cultural awareness of the students is formed 

on the basis of comparison with other nations’ communicative 

behavior (verbal and non-verbal) resulting in forming their 

national self-identification, understanding differences and 

working out tolerance to different communicative models of 

behavior. Among the most productive and successfully used 

tasks the following should be named: making suppositions on 

different nation’s communicative behavior at the pre-reading or 

pre-listening stage and comparing the results after reading the 
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text or listening to the dialog; jigsaw reading - comparing the 

information of the two texts during a whole group discussion; 

comparing information of the two tables and graphs presenting 

different nations and trying to find common features and 

differences; small groups discussions of the differences. The 

tasks based on comparing the students’ own culture, system of 

values and standards of communicative behavior are 

considered to be the most important for the process of training 

cross-cultural understanding. The students should be asked to 

have an impartial and critical look at their national norms of 

behavior to comment impressions on Ukrainian communicative 

behavior made by the representatives of other nations and 

cultures [6]. Realizing creative strategies the teacher suggests 

input which requires preliminary presentation of substantial 

cross-cultural information and preliminary training. Case 

studies are successfully used for explaining communicative 

failures and making suggestions as for the realization of the 

speaker’s pragmatic task. At the initial stage the students are 

given cards with suggestions from professionals in the sphere 

of cross-cultural communication on how to manage the 

problem situation. Later the students are given tasks based on 

solving case studies’ problems connected with Ukrainian 

communicative norms and make independent suggestions as 

for these problems solving. 

With respect to the Common European Framework of 

Reference for Languages, the communicative competence 

becomes increasingly topical. To become a successful user of a 

foreign language it is necessary to consider another aspect of 

foreign language teaching and learning – the sociocultural 

competence. This aspect had been neglected in foreign 

language teaching for a long time; however, recently it started 

to attract more and more attention from linguists, textbook 

writers, methodologists, and ESL teachers. According to the 

Common European Framework , sociocultural competence  
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involves five elements:  

- attitudes: curiosity and openness, readiness to suspend 

disbelief about other cultures and belief about one's own; 

- knowledge: of social groups and their products and practices 

in one's own and in one's interlocutor's country, and of the 

general processes of societal and individual interaction; 

- skills of interpreting and relating: ability to interpret a 

document or event from another culture, to 

explain it and to relate it to documents from one's own; 

- skills of discovery and interaction: ability to acquire new 

knowledge of culture and cultural practices and the ability to 

operate knowledge, attitudes, and skills under the constraints of 

real-time communication and interaction; 

- critical cultural awareness: an ability to evaluate critically 

sociocultural aspects  in one's own and other cultures and 

countries [10]. 

 Developing students’ Socio-Cultural Competence. 

Nowadays a great attention is given to sociocultural component 

in teaching a foreign language which is a requirement for the 

appropriate use of a foreign language in specific cultural 

situations. The culture should be taught as an interactive 

process that relates target and native languages, cultures, and 

perceptions [11]. The process incorporates the following eight 

basic stages, the first five of which are primarily teacher-

associated and the final three are student-associated: 

1) identification of a cultural theme; 

2) presentation of cultural phenomena; 

3) dialogue (target/native cultures); 

4) transition to language learning; 

5) language learning; 

6) verification of perceptions (target/native culture); 

7) cultural awareness; 

8) evaluation of language and cultural proficiency. 
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Marianne Celce proposes organizing instruction around 

four basic categories: 

- convention, which provides students with information 

about the common everyday behavior of people; 

- connotation, which helps students develop their skills to 

recognize that the meaning of a word is determined by each 

individual's frame of reference; 

- conditioning, which helps students develop observational 

and interpretive skills and understand that the actions of 

individuals reflect an already established cultural frame of 

reference; 

- comprehension, which helps students develop the skills 

of analysis and hypothesis formation, thereby recognizing that 

the behavior of one person does not necessarily reflect the 

behavior of society as a whole [12]. 

The following models of intercultural teaching: cognitive 

(intellectual, classroom) model, self-awareness and cultural 

awareness models, simulation model, and interactional model. 

The cognitive (intellectual, classroom) teaching promotes 

understanding of cultural differences and similarities. It helps 

students to get more information about a culture. As the 

emphasis is laid on cognitive understanding of customs, values, 

people, geography, and habits of a specific culture, the 

normally applied methods of teaching are role-plays, films, 

readings, and different kinds of presentations. 

This model, however, has its limitations. It only teaches 

students "what to learn" but not "how to learn", teaches them to 

gain knowledge of a culture without knowing how to perform 

and to adapt behaviorally to it. 

Overall, this model cannot guarantee success in living or 

studying in a new culture. 

The self-awareness teaching  helps students identify 

attitudes, opinions and biases embedded in their own culture 

that influence the way they communicate. The emphasis in this 
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model is laid on understanding oneself as a cultural being. 

Working in groups the participants learn how their own 

behaviors influence others and what psychological forces 

operate in groups [13]. 

The limitation of this model is its ethnocentric orientation. 

Although self-awareness is important for being effective in 

intercultural communication, its focus on the internalized 

processes of an individual cannot adequately teach students 

about factors involved in cultural interaction. 

The cultural awareness teaching requires students to 

understand the aspects of culture that are universal and 

specific. It assumes that in order to successfully interact with 

people of other cultures we have to understand our own and 

others’ cultural norms, customs and social systems. The 

cultural awareness model aims to teach students to overcome 

ethnocentrism, to help them understand that our own cultural 

identity is only one possibility among numerous others. 

Another strong point of this model is that the students can 

reach not only intellectual understanding but also an affective 

tolerance of cultural differences in the process of intercultural 

communication. This teaching model also has its limitations. 

First, it may be difficult for the teachers to apply general 

knowledge in dealing with a specific cultural task; second, in 

comparing their own culture to others the participants may 

neglect similarities and exaggerate differences; third, to 

become thoroughly aware of one's own culture as the base for 

understanding others is a complex process and may take a long 

time. 

The simulation teaching focuses on the affective and 

experiential processes of teaching students by involving them 

in an environment that closely resembles a specific culture. The 

basic assumption of this model is that it is very important for 

teachers to gain personal experience in living in a place 

resembling the host culture, to develop a set of new behaviors 
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and attitudes that will enable them to better adjust to the 

foreign culture. The main advantage of this model is a strong 

focus on the students.  It is a  process, through which students 

acquire intercultural communication skills. 

However, there are also some limitations. First, it is 

difficult to simulate overseas environment. Second, it is 

impossible to gain extensive cultural knowledge through 

personal experience in a limited time. Most frequently, the 

simulation model is used as a complementary part of the 

classroom (cognitive) model [12]. 

The interactional teaching presupposes face-to-face 

interaction with the foreign nationals. Through the experiential 

learning process students are supposed to figure out the value 

systems and appropriate behavioral patterns of the host culture. 

The model is commonly applied to the intercultural workshop 

programs held at the meetings of the European club 

“Diversity”. As any other model, interactional model also has 

its advantages (real life communication with foreigners, 

authentic source of information) and disadvantages 

(encountering cultural differences that may cause cultural 

misunderstanding or culture shock). 

An effective intercultural teaching can increase the 

learner's capacity for intercultural awareness, intercultural 

sensitivity, and intercultural competence, thus enabling him or 

her to function effectively in intercultural context. 

Applying a single model of intercultural teaching may not 

sufficiently prepare students to function properly and 

effectively in a new cultural environment. Better results may be 

achieved through a combination of several teaching models. A 

more effective outcome may be achieved by devising specific 

teaching techniques: case studies, critical-incident case studies 

based on real-life experience of the learners, simulations, role 

playing, team projects, experiential learning, writing diaries etc 

[13].  
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We consider that students should be culturally armed in 

order to accomplish the dialogue of cultures and avoid cultural 

shock when communicating with the representatives of 

different cultures. 

Paying attention to the sociocultural aspect in teaching 

would-be interpreters is very important because translation is 

vital means of accomplishing sociocultural communication. To 

reflect the meaning of the sentence a translator must first 

decode the message and then convey its sociocultural coloring 

correctly. The ability to interpret the information in a proper 

way and to draw conclusions is the attribute of the translators’ 

sociocultural competence. 

Developing students’ sociocultural competence is of great 

importance because the specific feature of their future work is 

based on communication with people. They must know the 

way of life, patterns of behavior of people of different cultures. 

Being not socio-culturally competent, the students may fail in 

communication with the representatives of another culture. 

There are many opportunities that Kovel City Gymnasium  

students may use to increase their sociocultural awareness, 

sensitivity and competence. Namely, participation in Language 

Discussion clubs, e-mail correspondence with native speakers, 

communication with people of different cultures at the on-line 

conferences, attending special course of  Culture Studies, 

American and English Literature, writing research papers, 

learning English on Oxford books, implementing joint projects. 

They all are means of exploration of another culture. It should 

be noted, that Oxford books capture students’ interest in such 

topics as: the Internet, communication, identity, diversity, the 

risks of the modern world, anglophone and international 

culture. Students are encouraged to compare their own 

language and culture to that of English and the world of 

English speakers. Oxford books take our students some way 

towards reaching the ultimate goal of all-round fluency with 
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accuracy. The topics and texts have been chosen carefully with 

the aim of engaging the minds of upper-intermediate students 

with themes of universal interest. They are designed to provoke 

comment and discussion because many of the issues raised 

should be within their experience, for example the  effects of 

tourism, homelessness, and great events of the twentieth 

century. There are also two literary extracts. All the texts come 

from authentic sources. 

The objectives of these activities are the following: 

1) to manage the students’ activity through the use of 

sociocultural component in the process of study; 

2) to expand students’ linguistic and country study 

knowledge, and teach them how to apply sociocultural 

knowledge in practice, in verbal and written communication; 

3) to develop students’ sociocultural competence using 

authentic materials. 

         Immersion  in the natural  language environment. The 

best way to develop sociocultural competence is to immerse in 

the natural  language environment and communicate with 

native speakers. The absence of language environment can be 

compensated with authentic materials (real-life materials that 

weren’t created for educational purposes). Authentic materials 

can be taken from the Internet, TV programs, movies, songs, 

magazines, periodicals, horoscopes, menus, brochures, bills, 

postcards, tickets, stamps, etc. We held a poll among 120 

students Kovel City Gymnasium to find out their attitude to 

authentic materials. We asked the following questions: 1) Why 

do you study a foreign language? I want to: a) travel 

abroad (54 %); b) study abroad  (25 %); c) participate in 

academic exchange programs (11 %); d) work abroad (10 %). 

2) Which authentic materials do you enjoy? a)  songs (40 %); 

b) movies / video materials (20%); c) the Internet (30 %); 

d) literature (novels, poetry, short stories, plays, etc.) and 

periodicals (journals, newspapers, magazines, etc.) (10%). 
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3) What difficulties do you encounter when you work with 

authentic materials? a) vocabulary (75 %); b) grammar (15 %); 

c) cultural peculiarities (6%); d) realia of daily life (4%). 

4) Why do people need to know another culture? a)  to build 

relationships (31 %); b) to do business (39 %); c) to travel 

(11 %); d) to become aware of native culture (19 %). 5)  Do 

you enjoy discovering another culture / customs / traditions? 

a) yes (82 %); b) no (10 %); c) I don’t know (8 %). The 

obtained results revealed that students dream of travelling 

abroad, prefer to listen to foreign songs and watch movies, 

have difficulties with vocabulary and grammar, understand the 

value of sociocultural awareness and enjoy learning it. Thus, to 

feel at home in a global world, a graduating student has to 

possess a number of competences from professional 

competences in science and technology to foreign language 

competences. Foreign language knowledge helps understand 

your own language and culture, promotes intercultural 

communication, provides access to foreign scientific literature, 

opens doors to international education and understanding of 

other people.    

      In order to measure the increase in the students’ efficiency 

in doing tasks in class, and the amount of the saved time in 

instruction, to show the positive effects of indirect cultural 

exposure on language learning and language learners we did  

research in which we tried to answer the questions: how 

teaching culture in language classes boosts socio-cultural 

competence and how the teaching process becomes more 

influential by increasing learners’ efficiency and saving the 

instruction time? 

       Two Classes of both genders in pre-intermediate level and 

two classes in intermediate level have been studied. Totally 

120 students were selected as samples, which 60 of them were 

pre-intermediate students and 60 of them were intermediate 

students. The books of  Oxford University Press and Express 
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Publishing pre-intermediate and intermediate levels were 

selected as study materials since they are official course books 

in our Gymnasium. 

        In our research, in order to collect information about 

students’ cultural knowledge in English especially about 

England and the US a “Cultural Information Questionnaire” 

which is a form including 10 questions about English speaking 

countries’ important historical places, social characteristics, 

customs and traditions, heroes and icons, geographical status 

and their history. Two versions (A and B) of this questionnaire 

were used to estimate the amount of  knowledge and 

information that students have about target language culture, 

before and after they were advised to participate in this survey 

and indirect cultural exposure. 

         In order to evaluate students’ level of proficiency, 

“Culture-bound Achievement Tests” have been used. Students’ 

perception about different cultures in the world usually shapes 

their socio-cultural competence and this competence in return 

enables them to understand the target language better and 

easier. Students in this research were asked to increase their 

information about the target language culture in these ways: 

• surfing Wikipedia (Free Web-based Encyclopedia) and 

Google (the most popular search engine on the Internet); 

• watching satellite channels such as: National Geographic, Dis

covery and Travel Channel; 

• asking the students who travelled to English speaking 

countries to share their experiences, videos or photos they  

have; 

• reading books, papers, magazines and any other printed 

sources of information about target language culture. 

       To measure the performance efficiency, students’ scores 

recorded from two versions of cultural information 

questionnaire were compared and their test scores were 

recorded, studied and analyzed carefully. 
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Chart 1 demonstrates the percentage of performance efficiency 

influenced by four separate ways of indirect cultural exposure 

in both pre-intermediate and intermediate levels. 

 

The average overall performance efficiency of students in 

these classes was twenty percent. 

Chart two demonstrates the amount of the time which is 

saved, influenced by four separate ways of indirect cultural 

exposure in both pre-intermediate and intermediate levels. 

 

The average saved time in these classes was twelve percent. 
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Studying these two tables gives the following results: 

surfing Wikipedia (Free Internet Encyclopedia) and Google 

(The Most Popular Search Engine) gives students a lot of 

opportunities to gain all necessary information. The results 

show an increase in students’ information about English 

speaking countries’ history and culture and because they felt 

more optimistic about language learning process they did better 

in class, and also because less effort is required by both 

teachers and students, they asked fewer questions, did the tasks 

faster, a lot of time was saved.  

Watching satellite channels such as: National Geographic, 

Discovery and Travel Channel give students the opportunity to 

gain needed information. Results show, about ten percent 

increase in their performance efficiency, and about seven 

percent of class time was saved when they watched TV, 

learning about the new language culture.  

Asking people to share their travel experiences, bringing 

videos or photos they have about their trips was another way of 

indirect cultural exposure. More than thirty percent of selected 

students had opportunity to travel abroad and touch cultural 

components in person (are mostly western and European 

countries). Students showed a lot of interest to this part eagerly 

hearing those people.  Students’ knowledge about TC was 

increased remarkably in this way. Their performance efficiency 

showed eighteen percent increase. More than ten percent of 

class time was saved in this way. Next recommended way of 

indirect cultural exposure was reading books and resources. 

Although this is a good method of gaining knowledge, but the 

problem is that, there aren’t enough and qualified libraries that 

learners could take advantage of, therefore, students should buy 

or borrow the books. This is a little unpleasant for them and 

they sometimes do not show too much interest about it and 

what’s more studying these books and  resources takes a lot of 

time. In spite of these factors, results show remarkable increase 
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in their class performance doing the culture-dependent tasks, 

about twenty seven percent, and saved much more time in 

class. About twenty percent of time was saved. 

The study of data resulted from this experiment showed that 

if language learners learnt about target language culture, 

teaching the new language would be an easier task. Developing 

students’ sociocultural competence is of great importance 

because the specific feature of their future work is based on 

communication with people. They must know the way of life, 

patterns of behavior of people of different cultures. Being not 

socio-culturally competent, the students may fail in 

communication with the representatives of another culture. 

Incorporation of Culture into the Class and 

Extracurricular Activities 

In the ideal foreign-language class the teaching of culture is an 

integral, organized component of the course content. Why is 

the culture component so crucial in foreign-language teaching? 

1. The ability to interact with speakers of another language 

depends not only on language skills but also on 

comprehension of cultural habits and expectations. 

2. Intercultural understanding is one of the basic goals of 

education in a modern independent world community of 

nations. 

3. The students are extremely interested in the people who 

speak the language they are studying. 

     Various methods teachers can use to present cultural 

information in 

foreign-language classes are the following: 

    4. The culture aside is an unplanned, brief, culture comment 

(e.g. eating habits). 

5. Lecture presentations in which some characteristics of the 

foreign culture are discussed, (e.g. similarities and 

differences of Christmas holiday celebration). 
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6. A “slice-of-life” technique for teaching culture. The 

teacher chooses a small segment of life from the foreign 

culture that is presented to the students, (e. g. a foreign 

language calendar.) 

7. Culture assimilators consist of three parts: a) a short 

passage demonstrating an intercultural exchange in which a 

misunderstanding occurs, b) four possible interpretations of 

what transpired, c) feedback for the students as to the 

correct answer. This type of activity has the potential to help 

create insight into and tolerance of cultural diversity (e.g. 

courtesy phrases). 

8. A cultural capsule is a brief description of one aspect of 

the foreign culture followed by a discussion of the contrasts 

between the cultures (e.g. post-elementary education in the 

other cultures). 

9. A culture cluster is a related series of culture capsules 

dealing with a central theme, (e.g. wedding ceremonies: the 

civil, the religious ones, finally an enactment of a wedding 

is presented). 

10. Minidramas or miniskits help the students visualize 

culture content, incorporate the culture being learned into 

their actions as they perform in selected situations (e.g. 

arranging a meal in restaurant). 

11. Visual aids (films, slides, photographs, newspapers, 

magazines) can make a contribution to the stimulation of 

students' interest. They are as important for their cultural 

content as for their factual content. 

12. Involve the students in a group solution to a situational 

problem (e.g. to identify the “blunder” in the sociocultural 

interaction). 

13. Music and dance of the foreign culture can be related to 

the people’s moods, interests and way of life [6]. 

Learning activities focusing on culture need not be restricted 

to the classroom: e.g. Pen pals and tape exchanges (personal 
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contacts, letters); summer camps; student exchange and travel / 

study abroad; special programs and events (cultural touring 

groups); regional and state language festivals; community 

resources (native speakers, museums and art galleries, 

theatres); travelogue films. 

     At the English lessons we propose to analyze both culture in 

the whole and its separate parts (ideas, cultural products, 

cultural behaviour). There are three main groups of exercises, 

which help us to do it: 

Exercises that help to develop the sense of cultural context 

and give students’  background knowledge: recognizing 

cultural images and symbols, working with cultural products 

(souvenirs, money, headlines, poems, etc.), exploring values 

and attitudes, exploring song lyrics, analyzing associations and 

cultural artifacts, determining contextual clues.  

Exercises that help students  learn to read visual signs. 

These tasks help students to read and interpret cultural signs in 

foreign products, analyze stereotypes, decode messages, 

understand non-verbal means of communication [12]. 

The most important are tasks where students are proposed to 

compare cultural experience of the country of studied language 

and the one of their own culture. Such exercises presuppose 

making cultural commentaries, analyzing of the spiritual and 

commercial values of both countries, comparing connotative 

meanings of the sign in different cultures, explaining cultural 

behaviour, etc. 

The comparative strategies are proved to be very productive 

for teaching cross-cultural understanding. At this stage cross-

cultural awareness of the students is formed on the basis of 

comparison with other nations’ communicative behavior 

(verbal and non-verbal) resulting in forming their national self-

identification, understanding differences and working out 

tolerance to different communicative models of behavior. 

Among the most productive and successfully used tasks the 
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following should be named: making suppositions on different 

nation’s communicative behavior at the pre-reading or pre-

listening stage and comparing the results after reading the text 

or listening to the dialog; jigsaw reading  comparing the 

information of the two texts during a whole group discussion; 

comparing information of the two tables and graphs presenting 

different nations and trying to find common features and 

differences; small groups discussions of the differences. The 

tasks based on comparing the students’ own culture, system of 

values and standards of communicative behavior are 

considered to be the most important for the process of training 

cross-cultural understanding. The students should be asked to 

have an impartial and critical look at their national norms of 

behavior to comment impressions on Ukrainian communicative 

behavior made by representatives of other nations and cultures. 

Case studies are successfully used for explaining 

communicative failures and making suggestions as for 

realization of the speaker’s pragmatic task. At the initial stage 

the students are given cards with suggestions from 

professionals in the sphere of cross-cultural communication on 

how to manage the problem situation. Later the students are 

given tasks based on solving case studies’ problems connected 

with Ukrainian communicative norms and make independent 

suggestions as for these problems solving. 

In the process of teaching English considerable attention 

should be paid to the study of cultural codes and their semiotic 

analysis. It will help students to acquire proper sociocultural 

competence, background knowledge and communicate 

successfully with representatives of other cultures. At the 

lessons the students take part in guided discussions, role-plays, 

solving intercultural incidents, doing exercises on critical 

thinking, presentations of projects. These techniques enable the 

students to: 

- understand the concept of intercultural awareness; 
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- recognize the origins of their own cultural values, 

assumptions and attitudes and the way in which their values 

affect their perception of others; 

- identify causes of intercultural misunderstandings; 

- explore how their perception of their own character, 

attitudes and behavior might influence their cultural learning; 

- recognize personal skills affecting their ability to adapt to 

living and working abroad; 

- develop attitudes and strategies which will help adapt to 

life in a foreign country and operate autonomously in that 

country; 

- observe, monitor and report on their own cultural learning 

[14]. 

Making the language and culture connection is one more 

rewarding strategy used in culture learning. This strategy 

means that the teacher is always aware of cultural implications, 

ready to supply brief explanations or guidance, and cognizant 

of the cultural implications in the instructional content. It is 

especially important in vocabulary development. Proverbs, 

sayings, superstitions, positive and negative evaluative 

statements, metaphors, humor, all involve language and all 

carry heavy cultural connotations. 

The use of media units can be very effective as well. This 

technique involves the use: of films, television programmes, or 

other visual devices that provide information, generate 

questions, and develop cultural hypotheses. It can be 

particularly useful in demonstrating nonverbal communication, 

in analyzing intercultural variations and in providing culture-

specific information. 

Therefore, Kovel City Gymnasium  students should get 

sufficient knowledge and skills in cross-cultural 

communication in order to adjust properly to a new culture or 

multicultural environment, to be able to establish interpersonal 
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relations within the culturally different community, and to 

behave adequately in some cross-cultural situations. 

Developing Culture Awareness through writing research 

papers. Each language has its own rules of usage as to when, 

how, and to what degree a speaker may impose a given verbal 

behavior on his or her conversational partner. For instance, in 

North American culture, paying a compliment to someone 

obligates that person to answer “Thank you,” whereas in 

another culture such a response might be both inappropriate 

and embarrassing. Norms of imposition vary also according to 

the social and personal habits of the speakers. Silence or withdr

awal on the part of some students may make others feel impose

d upon to speak more than they nor mally would. 

Scholars define socio-cultural competence as the ability to 

behave appropriately in the specific situations, to choose an 

appropriate form of social etiquette, to decode the social code 

of the partner, to use different vocabulary, to understand the 

meanings of the words in the definite context, etc. 

Language and culture are closely inter-linked. The 

difference between culture and language-systems, literary 

traditions and norms are the reasons for using different 

additional information [11]. For example take lingustic 

component of socio-cultural knowledge. The source of the 

explicit information can equally be contained in the text itself, 

or in a textual situation, or may be drawn from an outside 

source, that is our overall knowledge of the world at large. 

Thus lexical explicit component of English verb to give is 

generally semantically weak verb but semantically rich verb in 

Ukrainian. Ukrainian translators generally choose a more 

specific and less frequent verb in translation. Not because there 

are no verbs in Ukrainian of more general character. The 

Ukrainian verb давати (‘передавати від однієї особи до 

іншої; дарувати що-небудь; відзначати ’) almost stands on 

the same level of generality as the English verb to give (‘to 
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present voluntarily and without expecting compensation; 

bestow; to hand to someone; to grant to someone'). According 

to the Ukrainian stylistic peculiarities less frequent verbs are 

preferred instead of other verbs: He gave a lecture. Він 

прочитав лекцію. English verb to give is translated into 

Ukrainian прочитати. I gave them dinner. Я пригостила їх 

обідом. English verb to give - Ukrainian verb пригостити. 

He was given command of the regiment. Йому доручено 

командувати військом. The English verb to give – The 

Ukrainian verb доручити. They are given a flat- warming 

party. Вони влаштовують входини. The English verb to give 

– The Ukrainian verb влаштовувати. Who’ll give us a song? 

Хто нам заспіває пісню The English verb to give – The 

Ukrainian verb заспівати. 

In these examples cases of the specification of English verb 

to give show more specific more concrete meaning. The source 

for the creation additional meanings is in the interpretation of 

the actual situations of the texts, the interpretation of the 

relations between heroes, their positions, etc [11]. 

    In order to maintain a successful “dialogue between 

cultures” and avoid misunderstanding, communicative 

mistakes and social conflicts we encourage students to write 

research papers on such topics as: “Communicative, pragmatic 

and extra-cultural peculiarities of praise utterances”, 

“Confrontational speech genres”, “Socio-pragmatic 

peculiarities of a compliment as an element of the language 

etiquette”, “The language of a smile in the process of 

communication”, “Structural, semantic, communicative and 

pragmatic peculiarities of disrespect utterances” etc. The 

material of research papers is taken from a large number of text 

fragments. The methods that were used while writing the 

papers are as follows: the descriptive and comparative method, 

the pragmatic and contextual analyses and questionnaires. 
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Students’ personal contribution lies in designing a 

questionnaire that is a research instrument consisting of 

questions for the purpose of gathering information from 

respondents. The questions were designed both for American 

and Ukrainian respondents for statistical analysis in order to 

find out ethno-cultural peculiarities of praise, disrespect, 

compliment utterances, confrontational speech genres in 

American and Ukrainian. While writing a research paper 

students not only practice their oral and writing skills but also 

show awareness of and caring about other people’s feelings. 

This reveals socially correct speaker’s behaviour. 

In modern linguistics, exploration of social essence of 

language use (language in action) has been traditionally 

confined to two main aspects. The first is speech interaction of 

interlocutors, which provides the material for conversational 

analysis. The second is the interactional nature of utterances 

viewed in isolation or as a part of sequences of utterances. 

These facets of language use are studied in speech-act theory, 

discourse analysis and text linguistics. 

The objects of these papers are the utterances of disrespect, 

compliment, praise, functioning in dialogical unities in Modern 

English discourse. The subject matter of the research papers is 

semantic, structural, pragmatic and ethno cultural peculiarities 

of utterances of disrespect, compliment, praise. The goal of our 

research is complex analysis of utterances of disrespect, 

compliment, praise.  

The practical value of the paper is determined by the fact 

that its results can be used in further research on utterances of 

evaluation. Language is a form of behavior, and it is governed 

by rules. Linguistic communication is seen as 

conventionalized, its minimal unit being the speech act, i.e. “an 

utterance that serves a function in communication”. The idea of 

language being a behavior is the key to understand how 

language functions in a social context. Appropriate social 
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behavior patterns, as they are perceived in Western societies, 

are built on the norms which constitute polite behavior. 

Language is a form of behavior, and it is governed by rules. 

Linguistic communication is seen as conventionalized, its 

minimal unit being the speech act, i.e. “an utterance that serves 

a function in communication”. The idea of language being a 

behavior is the key to understand how language functions in a 

social context. Appropriate social behavior patterns, as they are 

perceived in Western societies, are built on the norms which 

constitute polite behavior. 

There are a lot of things we can do with words. We can 

make requests, ask questions, give orders, make promises, give 

thanks, pay compliments, praise or show disrespect and so on. 

Moreover, almost any speech act is really the performance of 

several acts at once, distinguished by different aspects of the 

speaker’s intention. 

In general, speech acts are acts of communication. To 

communicate is to express a certain attitude, and the type of 

speech act being performed corresponds to the type of attitude 

being expressed. 

Take the case of the utterance of disrespect. If you utter, 

“You, fool, did a bad job!” and intend this as criticism you are 

expressing your evaluation, in this case you are saying 

something unpleasurable about the addressee’s ability to do 

such a job. Disrespect is a speech act which hurts, damages, 

neglects, embarrasses, or threatens someone, their actions, 

appearance or property. Disrespect should be seen as 

communicative, because it is intended to be taken as expressing 

a negative attitude to a person or his/ her action. While doing 

research paper “Structural, semantic, communicative and 

pragmatic peculiarities of disrespect utterances” we conducted 

a questionnaire in order to analyze utterances of disrespect in 

American and Ukrainian cultures. 
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We questioned 74 people of different occupation, age and 

sex (students, their parents, university students, teachers, 

members of different families etc.) We found out that even 

though disrespect is defined as a negative speech act, it is still 

widely used in our everyday life and can play different roles in 

communication. Analyzing the answers we found out that 

Americans view disrespect as discouragement and lack of care 

to the addressee, while Ukrainians view it as a personal offence 

and use it to express their arrogance and irritation. 

Ukrainians in comparison with Americans are much more 

specific towards accepting disrespect. They view it more like a 

personal offence while Americans suppose it to be a sign of 

misbehavior or being ill-bred. Ukrainians express it for 

someone’s lack of moral values, hypocrisy, lies, arrogance and 

aggressive behavior, while Americans tend to see and express 

disrespect in a less wide variety of aspects. So the main 

question is: ’’Why do people show disrespect and how can we 

cope with this problem?” There are different thoughts, but my 

American friend Michael Cortez says that no human is perfect; 

we all sometimes get mad and let out unnecessary rage towards 

others. So even if you have made the mistake of disrespecting 

someone, go ahead, step over your pride and try to make that 

person feel better! 

We state that disrespect is a destructive speech act which 

spoils people’s mood and makes them feel bad, making it 

harder for human individuals to cooperate effectively. So in 

order to annihilate the bad effects of disrespect we need to use 

the reverse action - respect each other, show interest in each 

other’s thoughts and look at any other person as an individual 

who is worth a good compliment and a nice word. People are 

born to bring love and peace to each other, so  we should treat 

others with as much tolerance and wise respect as possible! 

Culture has being taken an important place in language 

teaching and learning studies. It has been widely recorgnized 
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that culture and language are interrelated and that language is 

used as the main medium through which culture is expressed 

Being an integral part of the ELT social - cultural aspect 

includes both linguistic and non-linguistic components. 

Linguistic component is regarded as acquisition and proper 

usage of non-equivalent lexis (idioms) and awareness of the 

sociocultural conventions [14]. Non-linguistic component 

includes explicit information about English speaking countries 

and peculiarities of verbal and non-verbal interaction. 

The development of students’ cultural awareness leads them 

to more critical thinking as citizens with political and social 

understanding of their own and other communities. Fostering a 

certain degree of understanding of the target culture from 

outsider’s and insider’s perspective is an empathetic view that 

permits the student to accurately interpret foreign cultural 

behavior, to compare and contrast the other culture 

assumptions about reality. Identifying and exploring socio-

cultural peculiarities of the other cultures students should learn 

culturally prescribed norms intended to meet expectations or 

needs shared by members of a culture. They learn, for instance, 

that certain social occasion demand specific behaviors and 

speech acts. So the goal of teaching and learning this aspect is 

to become aware of verbal and non-verbal norms of behaviour 

culturally defined and varied. 

International Projects – Sharing Cultures. Cross-cultural 

interaction is important in language use in the real world. 

Students share their values and viewpoints, ways of acting and 

reacting, and their speech styles. They recognize the 

stereotypes they hold of speakers of the target language and of 

each other’s culture. This learning experience can be in a direct 

exchange of opinions or through initiation into the activities of 

another culture. Guided activities and projects that gradually 

lead students to successful cross-cultural encounters give 

students confidence for future cross-cultural interactions[14]. 
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Observing interaction between people from different cultures, 

becoming aware of one’s own reactions to other people, 

monitoring one’s own speech style, and practicing diverse 

interaction skills help students learn to cope successfully in 

another culture. 

There are a lot of opportunities for the students of  Kovel 

City Gymnasium to go global and to get invaluable cultural 

experience. They participate in different international programs 

that operate successfully at  Gymnasium. These are 

International Leadership program, Language and Culture 

program in the USA, Europe, grant programs for Education in 

the United States, Education and Culture Programs such as 

“Faith to Face”, “e-Twinning”, “Democracy for schools”, 

“Learning English through Arts”. Moreover, a lot of former 

students succeed in such international programs as Work and 

Travel, Global Undergraduate Exchange programs in the USA 

and Europe, Language Summer camps. 

The SSEP program, administered by American Councils for 

International Education, and sponsored by the U.S. Department 

of State, is an international exchange program with former 

countries of the Soviet Union.  It pairs schools from these 

countries with schools in the United States for the purpose of 

sharing our countries’ values of democracy, diversity, 

entrepreneurship and market economy, along with immersion 

into another culture. 

The main idea of this exchange was a joint project called 

“Volunteering is Caring.” We have been working on our joint 

project for fourteen years.  It is a new rewarding experience for 

teachers and students in Kovel. This  project helps us 

understand who we are, what responsibilities we have. It 

promotes mutual understanding, friendship and peace between 

our countries, gives us a rare chance to explore our values, get 

new experience and share ours. As a teacher I feel my goal is to 

help my students to become productive active citizens who are 
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interested in acquiring a quality education and making a 

difference in their community. 

Our collaborative work with other schools in the USA and 

Europe stimulates me to analyze my educational experience 

and broaden the sphere of my educational activities with my 

students. These new interests and skills led me to some unusual 

and very rewarding educational activities outside my regular 

teaching and routine. This program requires each school to 

send a group of nine students and two teachers to their partner 

school. Both the Ukrainian and American partner schools 

started to implement the joint project "Volunteering is caring". 

Funding from the US Department provided domestic and 

international travel, insurance, US visas, and a stipend. 

That time witnesses the value of students’ exchanges from 

the first hand experience. Also it has served to strengthen and 

consolidate the partnership between our two schools. 

Understanding similarities and differences in communication 

across cultures requires knowledge about how cultures differ. 

There are certain sets of cultural variables/dimensions that can 

be used to explain the differences in communication patterns of 

cultures. Our survey of research findings on this problem has 

put to the foreground the following cultural variables 

underlying communication patterns of American mainstream 

culture: 1) individualism (vs. collectivism); 2) low-context (vs. 

high context); 3) low uncertainty avoidance (vs. high 

uncertainty avoidance); and 4) small power distance (vs. high 

power distance). 

Using individualism vs. collectivism as the major dimension 

of cultural variability to explain cross-cultural differences in 

behaviour, scholars define American culture as individualistic 

where the interest of the individual prevails over the interest of 

the group. The personal identity is "I” (vs. "we”). The speakers 

tend to display openness and creativity in communication, 

reaffirm the autonomy of the individual. 
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American culture is a low-context culture, where the 

speakers tend to vest ’’the mass of information in the explicit 

(verbal) code", in the communication events themselves. The 

influence of historical background, the knowledge of the ethos 

is minimized as compared with high-context cultures. The 

speakers tend to communicate in a clear and direct fashion with 

little room for cultivation of ambiguity which expresses itself 

in such common .American sayings as "Say what you mean”, 

“Don't beat about the bush”, and "Get to the point"  [13]. 

Societies that are concerned about controlling the future and 

the extent to which behaviour should follow fixed rules are 

high in uncertainty avoidance. American culture tends to 

display low uncertainty avoidance, thus it tends to resist change 

less, has a lesser need for absolute truth and formal rules, 

ritualization of words, dress, and actions, and more tolerance 

for people or groups with deviant ideas or behaviour. 

Societies differ in the way they handle inequality. The USA 

is indicating orientation toward a small power distance society 

which promotes power equalization. Power distance is useful 

in understanding the behaviour of the American speakers in 

role relationships, especially those involving different degrees 

of power and authority. The knowledge and awareness of 

American cultural distinctions helps promote understanding in 

intercultural verbal interactions [6]. 

During our three week stay our Ukrainian students attended 

classes at Kane Area High School and North Charleston High 

School. School in the USA is an equal opportunity educational 

institution, which doesn’t discriminate on the basis of race, 

colour, national origin, or handicaps in its activities, programs, 

or employment practices. To provide a supportive learning 

environment in these schools, the administration sets 

expectations for attendance, discipline, and academic 

achievement to ensure that all students have an opportunity to 

develop their skills to the fullest potential. Despite strict 
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discipline, the atmosphere at schools was warm and friendly.  

We felt respect and a desire to make us feel at home. As 

students arrived at school every morning, the principal and 

vice-principal stood near the doors and greeted students with a 

smile and “Good morning!”  Throughout the building were 

signs with positive messages like “Think Positively”, “Take 

Your Time”, “Always Do Your Best”, “Keep Things Neat”, 

“Be Considerate of Others”, “Remember to Smile”, “Respect 

Others”.   

This kind of informational exchange is viewed as an 

extremely important means of communicating and sharing 

cultural values, to develop understanding and build bridges, not 

only between our schools, but our communities, and even our 

countries.  

Our joint European projects with Schools in Poland gave 

our students wonderful opportunities to share our cultures, 

values and traditions, and our experience on the joint projects 

“Democracy in Education” and “Leading is action”. We had a 

wonderful team of teachers, families and students and very 

experienced coordinators. The time of working together serves 

to strengthen our partnership between Kenty Lyceum and 

Kovel Gymnasium, and consolidates international 

understanding. 

The experience of our first exchange was very useful and 

fruitful. The ideas of our joint project were aimed at raising our 

students' awareness about effective leadership and democracy 

in Ukraine and Poland. Through interactive learning techniques 

students were shown that they truly could make a difference in 

their own communities and they were given the skills to enact 

this change. 

Ukrainian and Polish students participated in the leadership 

workshops exploring cultural diversity and values and 

collaborating in a cooperative project on “Leadership Skills 

Development”. 
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Students participated in the round table discussion on the 

issue “Students' Council”. They shared their ideas, experience 

and programs on how to make students' council more active 

and productive, how to take initiative in the communities to 

make schools the better place, to help others and ourselves, to 

see a problem and work to solve it, to listen to each other, to 

work together. The program for us was unique and very well 

prepared, the schedule was tight and interesting, our visit was 

filled with exciting activities and everything went according to 

plan. 

Kovel City Gymnasium students are privileged to 

participate in the Face to Faith Program, which is one of the 

many effective projects of the Tony Blair Faith Foundation. 

The core belief of the Foundation is that it is essential to 

promote understanding and respect between the world's major 

religions, in order to maintain secure continued peace. Face to 

Faith is a program that brings students of various religions and 

cultures together using different forms of modern technology, 

to connect schools in different parts of the world. It is vital that 

the younger generation of the 21st century collaborate to share 

concepts and exchange ideas, so as to work on shaping a 

brighter future and truly make a difference.  

The Face to Faith online community enables students 

worldwide to carry discussions and build strong ties with one 

another, through a secure website where they can interact under 

supervision. The Program features enabled video conferences 

where students discuss global issues from a variety of 

perspectives on beliefs and faith. Hence, students gain the 

required discussion skills to inhibit any sort of conflict by 

breaking the barriers of cultural and religious stereotypes. It is 

reinforced by established principles that guide students and the 

acronym R.E.S.P.E.C.T symbolizes this: Respect, Education, 

Safety, Perspective, Empathy, Celebration and Trust.  
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What has become obvious to us over the past couple of 

years since we launched is the willingness of young people to 

come together in a spirit of openness to learn from and with 

one another in discussions about one another’s faiths and 

beliefs and on issues such as malaria, human trafficking, 

women’s rights, the environment and wealth and poverty, just 

to name a few. 

Our young people often have creative approaches to solving 

some of these problems and they agree that there is a need to 

collaborate to share ideas and work practically to make a 

difference. The Face to Faith online community is a vital part 

of the experience for students, enabling them to carry on with 

their discussions, celebrating their cultures and building 

relationships with one another, outside the VC. 

This is a secure monitored community where students can 

chat and communicate safely. Each student has their own 

customizable homepage, and can participate in discussion 

forums, competitions, hot-seat debates, and most importantly, 

making new friends. 

Twinning offers a platform for staff (teachers, head teachers, 

librarians, etc.), working in a school in one of the European 

countries involved, to communicate, collaborate, develop 

projects, share and, in short, feel and be part of the most 

exciting learning community in Europe. eTwinning, from its 

very beginning, is about people and collaboration between 

teachers and between pupils. Collaboration involving school 

librarians, ICT coordinators, head teachers, parents, National 

Support Service staff and a myriad of other educationalists 

from thirty-three countries united in a common purpose: to link 

and learn together in the largest social network community for 

teachers in Europe. 

The Twinning action promotes school collaboration in 

Europe through the use of Information and Communication 

Technologies (ICT) by providing support, tools and services 
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for schools. The eTwinning Portal is the main meeting point 

and workspace for the action. It provides online tools for 

teachers to find partners, set up projects, share ideas, exchange 

best practice and start working together, immediately using 

various customized tools available on the eTwinning platform. 

Being involved in an eTwinning project can be a rewarding 

experience for both teachers and pupils.  

Students of Kovel City Gymnasium have a great opportunity 

 to share similar objectives and agreeing on a topic for 

your collaborative project; 

 to communicate regularly and openly; 

 to have comparable age, number and language level of 

pupils; 

 to have access to ICT equipment at school to allow for 

effective collaboration. 

We can begin our journey by meeting and sharing our ideas 

with these teachers through our eTwinning, look for a partner 

to work with in a collaborative project;  use eTwinning for our 

own professional development, in order to build upon and 

strengthen your existing pedagogical skills; apply to take part 

in a Professional Development Workshop or an online 

Learning Event. We can further develop ideas about the project 

route of eTwinning, see all the benefits for  as  teachers and for 

our pupils. It is an expansion of minds and horizons. We can 

choose talk about all the positive effects of working with 

colleagues in our school and beyond and speak of our journeys, 

our teaching methods, the motivation of our pupils, the support 

of colleagues and how we have made friends across Europe. 

eTwinning helps to make teaching and learning fun. 

Together with the Council of Europe and other partners we 

participate in the International program «Schools for 

Democracy» to promote democratic citizenship, human rights 

and intercultural understanding, democratic culture in school 

communities to prevent hate speech and violent extremism in 
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school across Europe. The main goal of participating  in this 

Program is to develop a real democracy and democratic values 

at  schools. This Program has been launched in Ukraine by the 

European  Wergeland  Centre (a European resource centre on 

education for intercultural understanding, human rights and 

democratic citizenship) and the Ministry of Education and 

Science of Ukraine, and supported by the Ministry of Foreign 

Affairs of Norway.  

A whole school approach due to this program is to 

democratize and decentralize school governance and encourage 

national dialogue and social cohesion between different regions 

of Ukraine and Europe and between different regions of 

Ukraine. The result of the project should be democratic 

transformation initiatives at schools and in local communities.   

Our assumption is that the aims of education should be oriented 

towards preparing young people to be full and active 

participants in all aspects of democratic life. The skills and 

dispositions needed to actively participate in all aspects of 

democratic life include: the ability to think critically, a sense of 

efficacy, a commitment to compassionate action, and a desire 

to actively participate in political life by engaging in local 

decision-making processes, lobbying, voting, etc., as well as 

the basic need to be able to read, write and do arithmetic. Our 

students have  learned  organization and clarity and  respect for 

different points of view and   how to analyze issues, come up 

with solutions and their own initiatives, persuade and listen.   

CONCLUSIONS Sociocultural competence has become a 

significant part of foreign language teaching. There are a 

number of different theories of sociocultural competence, 

which mostly reveal the interdependence of culture and 

language and draw some implications for language teaching.  

Sociocultural competence can be defined as the students’ 

ability to accomplish proper cross-cultural communication. A 

person with some degree of sociocultural competence is 
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someone, who is able to see relationships between different 

cultures and is able to mediate, that is interpret each in terms of 

the other, either for themselves or for other people. It is also 

someone who has a critical or analytical understanding of their 

own and other cultures, someone who is conscious of their own 

perspective, of the way in which their thinking is culturally 

determined, rather than believing that their understanding and 

perspective is natural. To form student’ sociocultural 

competence it is necessary to develop  the following attitudes 

and skills: observing, identifying and recognizing; comparing 

and contrasting; negotiating meaning; dealing with or 

tolerating ambiguity; effectively interpreting messages; 

limiting the possibility of misinterpretation; defending one's 

own point of view while acknowledging the legitimacy of 

others; accepting difference. 

Achieving sociocultural competence requires that one 

lowers his/her defenses, takes risks, and practices behaviors 

that may feel unfamiliar and uncomfortable. It requires a 

flexible mind, an open heart, and a willingness to accept 

alternative perspectives. Sociocultural competence helps not 

only to survive but achieve success in an increasingly 

interdependent global society. A major challenge that 

expatriate students face in the increasingly globalized world is 

how to function successfully in a new cultural environment, in 

a country with different values, sociocultural rules, and norms 

of behavior. Hence, one of the main features of a successful 

person nowadays is the skills in intercultural communication. 

The study of data resulted from this research showed that if 

language learners learn about target language culture, teaching 

the new language would be an easier task. Culture learning is 

more than getting over culture shock or getting used to life in a 

new country. It is the process of personal growth and 

transformation. The obtained results revealed that students 

like travelling abroad, prefer to listen to foreign songs and 
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watch movies, have difficulties with vocabulary and grammar, 

understand the value of sociocultural awareness and enjoy 

learning it. We found out that teaching culture in language 

classes boosts socio-cultural competence and the teaching 

process becomes more influential by increasing learners’ 

efficiency and saving the instruction time. Surfing Wikipedia 

(Free Internet Encyclopedia) and Google (The Most Popular 

Search Engine) give students a lot of opportunities to gain all 

necessary information.  The results show an increase in 

students’ information about English speaking countries’ history 

and culture and because they felt more optimistic about 

language learning process they did better in class, and also 

because less effort is required by both teachers and students, 

they asked fewer questions, did the tasks faster, a lot of time 

was saved.  

The use of effective methods and technologies are described 

for incorporation of culture into the class and extracurricular 

activities, developing culture awareness through writing 

research papers and International projects.  

We proved that the best way to develop sociocultural 

competence is to immerse in the natural language environment 

and communicate with native speakers. Through the study of 

educational material the student acquires a particular 

competence – specific  knowledge, skills  and gains experience 

and thus demonstrates  perseverance, self-reliance and 

responsibility. 

We should emphasize the role of sociocultural competence 

for achieving proficiency in a foreign language. Special 

attention should be given to the formation of  learners’ 

communication skills, cultural competence and positive 

attitude towards another culture It enables to understand the 

context in which the language is used by native speakers and 

choose language forms to achieve a desired communicative 

effect. We will continue our research to discover to what extent 
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the textbooks we use to teach students in Kovel City 

Gymnasium incorporate sociocultural competence. All levels 

of the Student's Books and Workbooks (including Student's 

and Class CDs) will be analyzed in detail. The results will be 

taken into consideration to choose textbooks which  

incorporate sociocultural competence to a significantly great 

extent.  
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описати особливості процесу формування соціокультурної 

компетентності учнів гімназії. На досягнення мети 

поставлені наступні завдання: з’ясувати , як навчання про 

культуру країн, мову яких учні вивчають, на уроках 

іноземних мов сприяють формуванню соціокультурної 

компетентності гімназистів; виявити рівень 

сформованості соціокультурної компетентності учнів, з 

цією метою провести опитування гімназистів, 

результати якого дають змогу проаналізувати ставлення 

учнів до автентичних матеріалів та їх використання; 

провести дослідження з проблеми, а саме, як знання 

країнознавчого матеріалу допомагає заощадити час під 

час пояснення нового матеріалу та підвищити 

ефективність роботи учнів на уроці.  Проаналізовано 

результати дослідження щодо рівня сформованості 

соціокультурної компетентності в учнів. Дійшли до 

висновку, що учні усвідомлюють цінність краєзнавчого 

матеріалу, віддають перевагу інтернет-ресурсам; знання 

країнознавчого матеріалу допомагає заощадити час під 

час уроку та підвищує ефективність їхньої роботи. 

Розкрито шляхи розвитку соціокультурної 

компетентності, які реалізуються через навчальну 

діяльність на уроках та позакласну роботу, міжнародну 

співпрацю, міжнародні програми шкільних 

обмінів;міжнародні проекти; участь учнів у 

Всеукраїнських і міжнародних науково-практичних     

конференціях, online конференціях;  громадські проекти; 

міжнародні та Всеукраїнські творчі  конкурси. Описано 

власний досвід з формування соціокультурної 

компетентності учнів, головні методи, технології та 

форми роботи для розвитку міжкультурних вмінь та 

навичок. 

Ключові слова:  соціокультурна компетентність, 

дослідження, міжнародна співпраця,  європейські  
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ЧТО РАЗВИВАЕТ У СТУДЕНТОВ СОЦИАЛЬНО ˗  

КУЛЬТУРНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

 

Аннотация. В статье раскрыто значение формирования 

у учащихся социокультурной компетентности как 

неотъемлемого элемента межкультурной коммуникации, 

необходимой для эффективного участия в диалоге 

культур. Цель статьи - описать особенности процесса 

формирования социокультурной компетентности 

учащихся гимназии. На достижение цели поставлены 

следующие задачи: выяснить, как учение о культуре 

стран, язык которых ученики изучают на уроках 

иностранного языка способствует формированию 

социокультурной компетентности гимназистов; 

выяснить уровень сформированности социокультурной 

компетентности учащихся, с этой целью провести опрос 

гимназистов, результаты которого позволяют 

проанализировать отношение учащихся к аутентичным 

материалам и их использованию; провести исследования 

по проблеме, а именно, как знания страноведческого 

материала помогают сэкономить время во время 

объяснения нового материала и повысить эффективность 
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работы учащихся на уроке. Проанализировав результаты 

исследования уровня сформированности социокультурной 

компетентности учащихся. Пришли к выводу, что 

ученики осознают ценность краеведческого материала, 

отдают предпочтение интернет-ресурсам; знания 

страноведческого материала помогает сэкономить время 

во время урока и повышает эффективность их работы. 

Раскрыты пути развития социокультурной 

компетентности, которые реализуются через учебную 

деятельность на уроках и внеклассную работу, 

международное сотрудничество, международные 

программы школьных обменов, международные проекты; 

участие учащихся во Всеукраинских и международных 

научно-практических конференциях, online˗конференциях; 

общественные проекты; международные и Всеукраинские 

творческие конкурсы. Описан собственный опыт по 

формированию социокультурной компетентности 

учащихся, главные методы, технологии и формы работы 

для развития межкультурных умений и навыков. 

Ключевые слова: социокультурная компетентность,  

исследования, международное сотрудничество,  

европейские проекты, взаимодействие, компетентности, 

многогранностьдемократическая культура, европейские и 

национальные культурные ценности, европейская 

интеграция. 
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ЧАСОВИХ УЯВЛЕНЬ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ В ЗОБРАЖУВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Анотація. Проблема часопросторової орієнтації 

надзвичайно різнопланова і має універсальне значення для 

всіх сфер діяльності людини, пронизуючи різні боки її 

взаємодії з дійсністю. 

Оволодіння дитиною просторово-часовими уявленнями 

в належній мірі сприяють успішному оволодінню нею 

різними видами діяльності, розвитку творчості. Однак 

категорії «простір» і «час» є й найскладнішими для 

розуміння і сприймання дітьми дошкільного віку. У 

статті, за результатами теоретичного аналізу й аналізу 

практики дошкільної освіти, розкривається  вплив 

сформованості уявлень дитини про простір і час на 

успішне оволодіння нею образотворчою діяльністю та 

специфіка відображень її просторово-часових уявлень у 

малюнку, ліпленні, конструкції. Просторові уявлення дітей 

є основою формування художніх здібностей дитини. Різні 
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види творчої діяльності дошкільників містять значні 

потенційні можливості для засвоєння ними просторових і 

часових категорій. 

Ключові слова: простір, час, просторово-часові уявлення, 

просторові категорії, часові категорії, дошкільна освіта, 

дитина дошкільного віку, діяльність, творчість. 
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Постановка проблеми. Сучасне суспільство 

характеризується динамічним розвитком і вимагає від 

людини зосередженості, діловитості, здатності доцільно 

організовувати власну діяльність, орієнтуватись у 

потужному інформаційному просторі. Специфічними 

рисами життя людини є нестача часу, відчуття 

«зменшення» життєвого простору, насамперед у великому 

місті. Разом з тим, людина вчиться цінувати час, більш 

чітко регламентувати власну діяльність, засвоює нові 

простори життєдіяльності. 

Просторова організація світу представлена людині в 

трьох основних складниках: реальний простір 

навколишнього, аналогічні до нього уявлення про простір 

у «внутрішньому» плані й так званий «квазіпростір», що не 

має аналогів у реальному світі, але який  може накладатися 

на реальність і навіть підмінювати її. Сприймання 

простору включає сприймання:  відстаней, на які предмети 

розміщені від спостерігача та один від одного; напрямків, 

у яких вони містяться; розмірів і форм предметів. 

Сприймання часу трактують як процес відображення 

тривалості й послідовності подій, які відбуваються в 

об’єктивному світі. При цьому, безпосередньому 

сприйняттю підлягають тільки досить короткі часові 

відрізки. Коли йдеться про триваліші часові відрізки, то 

науковці говорять не про сприйняття, а про просторово-
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часові уявлення. Отже, сприймання включає минулий 

досвід людини у вигляді уявлень і знань. Чим багатший 

життєвий досвід людини, тим легше  їй орієнтуватись у 

часі й просторі, пізнавати навколишній світ, досягати 

успіху в різних видах діяльності. Загалом просторово-

часові уявлення зараховують до базових складників 

розвитку особистості. 

Уявлення — це відтворення у свідомості суб'єкта 

чуттєвих образів, що ґрунтується на основі попереднього 

сприйняття предметного світу, минулих враженнях, 

відбитки яких зберігаються в пам'яті. Уявлення виникають 

як на основі пригадування, так і на основі продуктивної 

уяви. Як і сприймання, уявлення мають власні 

характеристики.  На відміну від сприймань, які завжди є 

одиничними, уявлення можуть бути як одиничними 

(утворюються на основі сприймання одного об'єкта і 

відображають одиничний предмет), так  і загальними 

(відображають низку подібних предметів і стосуються їх 

групи). Крім того, сприймання  відбувається тут і зараз, а 

уявлення можуть бути спрямовані і в минуле, і до 

майбутнього.  

У період дошкілля дитина засвоює великий обсяг 

інформації. Емпіричне, тобто чуттєве пізнання світу – 

головна особливість і здатність дитини дошкільного віку. 

Результатом діяльності її органів чуття є образи 

сприймання – своєрідні «картинки» реальності, які дитина 

відтворює у своїй діяльності, насамперед, образотворчій – 

малюнку, зліпку, конструкції та музичній. Дитина починає 

власний індивідуальний розвиток зі сприймання та 

засвоєння елементів навколишнього матеріального 

середовища в їх просторовому розміщенні, тобто 

локалізуючи предмети, які оточують її стосовно себе, 

свого тіла, яке перебуває нерухомо чи рухається в 

просторі. Початкові рухи дитини спрямовуються 
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предметами – метою цих рухів слугують способом 

орієнтування в просторі й відправною точкою формування 

конкретних перших просторових уявлень. 

     Дізнаючись більше про предмети та явища 

навколишнього, дошкільник прагне творчо втілити здобуті 

знання, уявлення, враження у різних видах діяльності. 

Творча активність виникає на основі бажання дитини 

розкрити власні думки, ідеї, показати власне ставлення до 

різноманітних предметів і явищ, які її цікавлять. Власне 

ставлення до навколишнього дитина втілює, передусім, у 

малюванні – найулюбленішому виді продуктивної 

діяльності дошкільників. 

Образотворча діяльність формує інформаційний простір 

дитини, з якого вона отримує інформацію й переробляє її в 

знання та уявлення про навколишній світ, його красу, 

мінливість і різнобарвність; про культуру та художню 

спадщину, людину-творця; про себе та власні можливості 

щодо створення моделі світу в художніх образах і набуває 

досвіду чуттєво-емоційного, художньо-образного, 

естетичного ставлення до дійсності.  

  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливість 

просторово-часової організації діяльності дитини 

зазначена в численних дослідженнях. Сучасні науковці, 

вивчаючи феномен дитинства,  звертають увагу на 

проблему пізнання дитиною простору й часу, взаємодію 

з ними та особливості її самовідчуттів у процесі їх 

пізнання (В. Бондар, В. Кудрявцев, Є. Субботський та 

ін.). Дослідженнями Б. Ананьєва, Л. Венгера, М. 

Вовчик-Блакитної, О. Запорожця, П. Лесгафта, Г. 

Люблінської, В. Моргуна, М. Поддьякова, О. Усової 

встановлено, що уміння орієнтуватись у 

навколишньому, виокремлювати і засвоювати 

найсуттєвіші моменти дійсності є необхідною умовою 

оволодіння різними видами діяльності. Дитина пізнає 
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простір поступово, оволодіваючи ним. Просторові 

уявлення – це уявлення про просторові та просторово-

часові властивості  й ставлення, величину, форму, відносне 

розміщення предметів. Сприймання простору й часу 

відносять до складних видів сприймання. Це слід 

враховувати педагогу в процесі ознайомлення дитини 

дошкільного віку з простором і часом.  

У процесі свого життя людина активно включається в 

усі аспекти простору і часу, адаптується до них і асимілює 

їх, намагаючись організувати, змінити їх та оволодіти 

ними. Простір і час є універсальною, базисною 

категорією у пізнанні людиною предметного, 

природного і соціального середовища. Сприймання 

простору і часу є одним з найважливіших складників 

онтогенезу, що залежить від соціально-економічних умов 

життя, від стану культури і прагнення людини до 

самопізнання. Але  механізм розвитку просторових і 

часових уявлень є непростим. Відомий психолог Б. 

Ананьєв у своїх працях обґрунтував надзвичайну 

складність механізму розвитку просторових уявлень, 

підкреслюючи, що цей процес складається із взаємодії 

різних аналізаторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища людського організму й виникає  не в 

результаті споглядання, а дієвого ставлення до 

навколишнього [1]. 

Формування просторових уявлень розпочинається ще в 

ранньому дитинстві, відбувається поступово та пов’язане з 

використанням різним систем орієнтації в просторі 

(реальному та уявному). Основними особливостями 

сприймання дошкільниками часу і простору є 

опосередкованість, зміщення просторово-часових 

понять, відсутність точності у мовленнєвому 

позначенні цих категорій, узгодженості власних дій у 

часі й просторі. Просторове орієнтування здійснюється 
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на основі безпосереднього сприймання простору і 

словесного позначення просторових категорій 

(місцеперебування, віддаленість, просторові ставлення 

між предметами). Однак, незважаючи на те, що 

просторові розрізнення виникають досить рано, вони є 

складнішим процесом, ніж розрізнення якостей предмета. 

Просторові уявлення людини, які формуються в період 

дошкільного дитинства,  включають такі аспекти: уявлення 

про форму предметів і їх розміри, здатність розрізняти 

предмети в просторі, оцінювати відстані розміщення 

предметів та об’єктів стосовно людини та один одного, 

напрямків їх віднайдення.  

Формування часових уявлень у дітей відбувається 

пізніше і має власну специфіку. Сприймання часу є одним 

із найскладніших видів сприймання саме через його 

специфічні особливості. Так, інтерес дитини дошкільного 

віку привертає все конкретне, видиме: вона із 

задоволенням прагне обстежити різні предмети, іграшки, 

«випробувати» їх можливості, порівняти їх між собою. Час 

не має наочної основи, його не можна побачити, 

торкнутись і тому він сприймається опосередковано на 

основі діяльності  чи особливого предмета – годинника. 

Час злитий з життєвими подіями, тече в одному напрямку, 

його не можна повернути чи зупинити. Позначення 

часових відрізків завжди відносне: те, що мало б бути 

завтра (майбутнє), стало сьогодні (теперішній час) і т.п. 

Тому діти довго не можуть збагнути логіку часових 

відношень і протягом усього дошкільного дитинства не 

сприймають надтривалі часові періоди.   

Пізнання навколишнього в дитини починається з 

відчуттів і сприймання: вона прагне обстежити різні 

предмети, що потрапляють до її рук, випробувати їхні 

можливості.  Таке безпосереднє ознайомлення з об’єктами 

та явищами навколишньої дійсності дозволяє дитині 
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досить повно досліджувати й пізнавати їх властивості та 

ознаки, сприяє накопиченню її сенсорного досвіду. Відтак, 

сприймання простору залежить від того, як збагачується 

чуттєвий досвід дитини, поглиблюються та 

вдосконалюються її знання про навколишній світ, 

збагачуються різні види її практичної діяльності.  

В оновленому Базовому компоненті дошкільної освіти 

особливу увагу приділено сенсорному розвитку дитини. 

Зокрема, освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному 

просторі» передбачає формування доступних дитині 

дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають 

ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів 

навколишнього світу. Показником сформованості цих 

уявлень є здатність особистості застосовувати здобуті 

знання у практичній діяльності (ігровій, трудовій, 

сенсорно-пізнавальній, математичній тощо), володіння 

способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-

дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. 

Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на 

інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей 

пошуково-дослідницьких умінь, елементарних 

математичних уявлень, цілісної картини світу, 

компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях. 

Автори Базового компонента дошкільної освіти 

наголошують на потребі включати завдання сенсорного 

виховання в різні види діяльності дітей, акцентуючи увагу 

на забезпеченні неодмінної умови успішного розумового і 

логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку ˗ 

застосуванні діяльнісного підходу, за якого дитина активно 

пізнає світ у різних видах діяльності – грі,  спілкуванні, 

самостійній художній діяльності, навчанні, спрямовані на 

створення для дитини можливості набути чуттєвий досвід, 

що є привілеєм дошкільного дитинства, уміння 

орієнтуватись у найрізноманітніших властивостях 
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навколишніх предметів, виховання в неї культури 

сприймання; розвиток спостережливості, уважності до 

довкілля, здатності емоційно відгукуватися на події та 

явища навколишньої дійсності [2]. 

Мета: висвітлення специфіки відображення просторово-

часових уявлень дітьми дошкільного віку в 

зображувальній діяльності.  

Завдання:  

˗ вивчення впливу сформованості уявлень дітей 

дошкільного віку про простір і час на  успішність їх  

продуктивної діяльності. 

˗ визначення специфічних особливостей відображення 

дошкільниками простору й часу  в зображувальній 

діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження психологів 

і педагогів довели, що оволодіння просторовим 

сприйняттям, уявленнями та орієнтуванням у просторі 

підвищує результативність і якість пізнавальної діяльності 

та продуктивної діяльності дитини. Відтворюючи об’єкти 

навколишнього в продуктивній діяльності, дитина 

намагається втілити в малюнку, конструкції, ліпленні 

власні уявлення про його властивості, тобто відобразити 

його «реальним». Однак дослідження Г.О. Люблінської 

довели, що діти не тільки дошкільного, але й молодшого 

шкільного віку ще не вміють виокремлювати в предметі, 

який сприймають, головне й суттєве від другорядного. 

Тобто образ предмета є «розмитим», нечітким і злитим 

(недиференційованим) [3]. Одним з найулюбленіших і 

доступніших видів творчої продуктивної діяльності 

дитини є малювання, у якому вона намагається передати 

враження від побаченого, почутого, втілити бажане, 

очікуване. Дитині дошкільного віку досить складно 

спочатку передавати у малюнку форму й величину 

предметів, а відтворення в зображенні віддаленості 
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предметів один від одного, їх просторове 

взаєморозміщення викликає найбільші труднощі.  

Педагогу слід враховувати, що в процесі малювання 

дитина певним чином демонструє рівень пізнання 

навколишнього. Чим краще в неї розвинені сприймання, 

спостережливість, чим ширший запас уявлень, тим 

повніше і точніше вона відображає дійсність у своїй 

творчості, тим багатші, виразніші її малюнки. Малювання 

має синтетичну структуру, виражаючи особливості 

зорового сприймання та уявлення дитини, розвитку її 

рухів, мислення та ставлення до дійсності. 

Дошкільник у своїй зображувальній діяльності 

відображає такі специфічні особливості свого мислення, як 

конкретність, образність. Його зображувальна діяльність 

пов'язана не лише з окремими психічними функціями 

(сприймання, пам'ять, мислення, уява), а й з особистістю 

загалом. Ще В. Бехтерев стверджував, що дитячий 

малюнок є об’єктивним свідком проявів і розвитку дитячої 

психіки. 

    Джерелом задуму дітей є навколишній світ: соціальне і 

предметне довкілля, світ природи, художня література, 

телебачення тощо, але сприймання навколишнього світу в 

дітей дошкільного віку є поверховим:  вони звертають 

увагу передусім на зовнішній бік предметів, явищ, які 

згодом відтворюють у продуктивній діяльності. Якість 

малюнка, його естетична виразність насамперед 

визначається композиційною будовою, симетрією, 

ритмічністю чергування елементів. Для дітей  дошкільного 

віку є властивими численні спроби спочатку повторювати 

знайдений у малюнку, ліпці, конструюванні вдалий образ, 

а також намагання знайти інші варіанти його втілення. У 

процесі такого вправляння дитина не тільки вдосконалює 

способи зображення чи створення виробу, але й власні 

знання про властивості предмета: його форму, колір, 
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структуру тощо. Тому вихователю необхідно забезпечити 

правильне сприйняття предметів дитиною, у процесі якого 

уточнюються й доповнюються уявлення про їх ознаки, 

властивості та художні переваги. Для цього треба 

збагачувати сенсорний досвід дитини в процесі 

спостережень, екскурсій, прогулянок.  Слід пам’ятати про 

те, що чим повніші, досконаліші уявлення дітей про різні 

образи, тим успішнішим буде втілення дітьми їх задумів у 

зображенні. У різних видах образотворчої діяльності мета 

обстеження буде різною, але перед будь-яким видом 

діяльності вихователь звертає увагу дітей на форму, 

розмір,  положення в просторі, а вже перед самим 

зображенням виділяють контур, частини предмета, 

уточнюють колір. При цьому педагогу важливо розуміти, 

що впізнавання на підґрунті узагальнених, соціально 

зафіксованих систем  ознак предмета, об’єкта, явища, 

ситуації здійснюється дитиною швидше, ніж на підґрунті 

перцептивного навчання.  

Процеси сприймання предметів, об'єктів, явищ 

перебувають під контролем мети, що поставила сама 

дитина або педагог. Таким чином спрямовані та 

змотивовані процеси сприймання набувають характеру 

перцептивних дій, які забезпечують свідоме виокремлення 

того чи іншого аспекту чуттєво заданої ситуації, а також 

перетворення сенсорної інформації, яке веде до побудови 

образу, адекватному  предметному світу і завданням 

діяльності. Завдяки перцептивним діям відбувається 

постійне порівнювання сприймання з оригіналом, 

перевірка та корекція образу. Подальший розвиток 

перцептивних дій супроводжується значним скороченням 

моторних компонентів і набуває форм одномоментного 

акту «бачення». Ці зміни зумовлені формуванням у дитини 

розгалужених систем сенсорних еталонів та оперативних 

одиниць сприймання, які дають змогу перетворити 
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сприймання з процесу «побудови образу» на 

елементарніший процес «упізнавання» [4]. 

 При цьому сприймання не є пасивним копіюванням 

миттєвого впливу ˗ це живий, творчий процес пізнання 

дійсності, природного й предметного довкілля, творів 

мистецтва та спосіб самовизначення. 

Для відображення просторових властивостей 

застосовуються різноманітні способи, які в більшій чи 

меншій мірі відображають певні просторові відношення. 

Серед них перспектива ˗ лінійна та повітряна. Однак слід 

враховувати те, що точна передача просторових 

властивостей різних об’єктів і відношень між ними  на 

площині неможлива і цьому слід вчити дитину – у 

малюнку вона може відобразити їх лише умовно. Саме 

лінійна перспектива є одним зі способів зображення 

предметів на площині у зв’язку з уявними змінами їх 

величини та форми, викликаних розміщенням цих 

предметів у просторі та їхньою віддаленістю від 

спостерігача. 

У зображувальній діяльності діти, створюючи різні 

образи, не лише відтворюють їх структуру, але й 

виражають власне ставлення до них, передають їхній 

естетичний характер за допомогою кольору, фактури, 

форм. 

Для формування уявлення про предмет на основі 

сприймання зразка дитині необхідно здійснити цілу 

систему складних дій: обстежити предмет, дослідити його 

властивості (форму, колір, пропорції, розміщення в 

просторі тощо), тобто дуже важлива практична діяльність 

дитини з конкретними предметами. Для вільного й 

творчого втілення задумів діти повинні мати досить гнучкі 

просторові уявлення. Вихователю важливо навчити дитину 

бачити предметний світ у всьому його розмаїтті, у зв’язках 

і відношеннях між предметами для збагачення 
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образотворчості. При цьому слід пам’ятати, що збагачення 

сенсорного досвіду дитини є підґрунтям розвитку не лише 

інтелектуальних, але й художніх здібностей дитини.  

Сприймання дитиною дійсності, краси, мистецтва та 

себе в інтегрованому просторі й часі завжди 

супроводжується емоціями, певними зовнішніми та 

внутрішніми мотивами. Процеси сприймання предмета, 

об’єкта, явища перебувають під контролем мети, що 

поставлена самою дитиною або педагогом. У такому 

вигляді, тобто спрямовані та вмотивовані  процеси 

сприймання, набувають характеру перцептивних дій. Вони 

забезпечують свідоме виокремлення того чи іншого 

аспекту чуттєво заданої ситуації, а також перетворення 

сенсорної інформації, яке веде до побудови образу, 

адекватного предметному світу та завданням художньої 

діяльності. Завдяки перцептивним діям відбувається 

постійне порівняння сприйнятого з оригіналом, перевірка 

та корекція образу. Так, наприклад, малювання в жанрі 

«натюрморт» передбачає введення дитини у світ краси 

предметів, розвиток категоріального світосприймання 

(форми, кольору, величини, простору, часу), осягання 

закономірностей просторових зв’язків предметів і розвитку 

предметного реалістичного малюнка. Без урахування 

просторових характеристик предметів неможливо 

отримати реалістичне зображення і саме на це слід 

звертати увагу  педагогу, а не просто знайомити дитину з 

різними зображувальними техніками. Створення образу є 

просторово-часовим процесом (створення задуму, його 

втілення), а в зображенні обов’язково відтворюються 

просторові й часові характеристики його об’єкта. 

Просторові уявлення дітей є також основою для 

формування художніх здібностей дитини. У процесі 

малювання в різних жанрах  дуже важливо формувати в 

дітей уявлення про такі властивості предмета, як колір, 
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просторове розміщення, величина, маса, рух, які згодом 

допоможуть дитині створити це зображення на площині та 

в об’ємі.  Так, у процесі роботи над композицією малюнка 

вихователі спрямовують дітей на пошук засобів створення 

художнього образу: визначення формату аркуша, центру, 

добір і підпорядкування його другорядних частин у 

гармонійне ціле, супідрядності та групування форм задля 

досягнення виразності й пластичної цілісності твору.  

Загалом, слід зазначити, що передавання форми предмета 

й уміння надати зображенню певної форми становлять 

основу образотворчості. У живопису головним засобом 

створення форми в зображенні є кольорова пляма, у 

графіці – формоутворювальна лінія. Добираючи кольори 

для втілення задуму в зображувальній діяльності, 

змішуючи їх для отримання нових кольорів та їх відтінків, 

діти вчаться осмислювати колір як засіб виразності в 

різних видах художньої практики. 

В образотворчій діяльності поняття «величина» 

набуває значення для виразності зображення і 

композиційного рішення. Особливістю оволодіння 

еталоном величини є те, що величина не має 

«абсолютного» значення, тому її визначають за допомогою 

умовних мір. Предмет може бути «великим» порівняно з 

іншим предметом, який буде в цьому випадку 

«маленьким», але й навпаки: може бути меншим щодо ще 

одного предмета. Отже, як еталони величини виступають 

уявлення про співвідношення між предметами за 

величиною. І ці уявлення можуть позначатися словами, що 

вказують на місце предмета серед інших: «великий», 

«найбільший», «маленький», «найменший». Діти  

поступово починають розуміти, що віддалені предмети в 

малюнку потрібно зображувати зменшеними, а зображення 

переднього плану – збільшеними. Так у дошкільників 
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формується уявлення щодо передавання простору, 

глибини, перспективи в малюнку [4].  

Формоутворення в ліпленні відбувається через 

створення форм (циліндр, куля) та видозміну їх для 

реалізації задуму. Одним з видів формоутворення в техніці 

аплікації є силуетне витинання.   

Досить специфічними є відображення дітьми часових 

уявлень. Молодшим дошкільникам важко оволодіти 

спеціальними часовими термінами, вони, в міру розвитку 

мови, починають користуватися часовими відтінками 

дієслів теперішнього, минулого, майбутнього часу. Діти 

старшого дошкільного віку вже чіткіше здатні 

локалізувати в часі події, що мають особливі, якісні 

ознаки. Вони починають розрізняти частини доби, 

пов’язуючи їх зі звичними для цих відрізків поділами, 

відносячи  до певного часу і певні події, добре знайомі й 

емоційно привабливі: «Весною  поїдемо на дачу» тощо. 

Аналіз дитячих малюнків свідчить, що дошкільники 

більше полюбляють зображувати пори року, ніж події, які 

відбуваються в різні частини доби. Ще рідше вони 

зображують події, які відбувались у минулому, або будуть 

у майбутньому.  

У численних дослідженнях час розглядається як 

культурно-історична цінність, тому уявлення про час 

пропонується формувати через об’єкт культури 

(мистецтво, предмети) і характер взаємодії дітей один з 

одним за типом суб’єкт-об’єкт-суб’єкт. Теорія й практика 

дошкільної освіти свідчать, що в дітей викликають 

труднощі розуміння слів, які позначають часові 

відношення, через їх відносний характер, що означає і в 

чому відмінність, слів «тепер» чи «сьогодні», «вчора», 

«завтра». Мистецтво, а насамперед живопис, фіксує цей 

момент часу – соціального, історичного, культурного, 
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особистісного, оперуючи наочними образами, а література 

це позначає словом.  

Розглядаючи ілюстрації картин, твори народної 

культури, дитина пізнає сенс художніх образів, 

представлених у художньо-часових відношеннях. У 

процесі споглядання творів мистецтва дитина не тільки 

навчається бачити навколишній світ у колористичному 

багатстві, але й набуває початкових історичних знань, 

пізнаючи особливості, цінності й сенси життя людей, що 

існують поза часом й простором.  Також дитина вчиться, 

що дуже важливо, співвідносити мистецтво та реальну 

дійсність. Так, дитина вчиться усвідомлювати, що 

зображені на картині предмети, елементи одягу, декору 

вже не існують, не є актуальними, а тоді вважалися 

необхідними, модними, красивими. Однак педагогу 

важливо вчити дитину відчувати не тільки красу 

зображеного, але й розуміти, співчувати зображеному.  

Для цього необхідно спиратися на безпосередній 

емоційний досвід дитини або власний досвід педагога для 

віднайдення «схожості» зображених подій з подіями в 

житті дитини. Тому сприймання творів мистецтва є 

унікальним для кожної дитини, оскільки зумовлене її 

емоційним станом, життєвим досвідом.  

Висновки з даного дослідження і перспективи.  
Сформовані уявлення дітей дошкільного віку про простір і 

час впливають на успішність їх продуктивної діяльності 

так: сприяють удосконаленню знань дітей про об’єкти та 

явища навколишнього, а відтак і розвитку предметного 

реалістичного малюнка, успішному втіленню їх задумів у 

зображувальній діяльності. Відображення дошкільниками 

простору і часу в зображувальній діяльності мають такі 

специфічні особливості: спочатку (у молодших і середніх 

групах) ˗ здебільшого поверхневість зображення; 

поступово, у процесі уточнення знань про ознаки та 
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властивості предметів, постійне порівнювання сприймання 

з оригіналом, перевірка та корекція образу, намагання 

зображувати предмети на площині у зв’язку з уявними 

змінами їх величини та форми, викликаних розміщенням 

цих предметів у просторі та їхньою віддаленістю від 

спостерігача;  щодо часових відношень ˗ зображення 

переважно пір року, ніж подій, що відбуваються в різні 

частини доби, у минулому, або будуть у майбутньому. 
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SPECIFICITY OF SPATIAL AND TEMPORAL 

REPRESENTATIONS DISPLAY BY PRESCHOOL 

CHILDREN IN THE PICTORIAL ACTIVITY 

 

АBSTRACT. The problem of temporal and spatial orientation 

is extremely diverse and has a universal meaning for all 

spheres of human activity, overarching various aspects of its 

interaction with reality. 

Proper mastering of spatial and temporal concept 

contributes to successful acquisition of various activities and 

creativity development by a child, though space and time 

categories are most complicated for understanding and 

perception by preschool children. Given the results of 

theoretical and preschool education practice, the article 

reveals the effect of the quality of the child's views of space and 

time on successful mastery of his/her pictorial activity as well 

as specificity of the space-time concepts representations in 

drawing, modeling, design. Children`s spatial concepts are a 

basis for artistic skills formation. Different types of creative 

activity of preschool children contain a significant potential for 

their understanding of spatial and temporal categories. 

Key words: space, time, spatial and temporal concept, spatial 

categories, temporal categories, preschool education, activity,  

preschool child, creativity. 
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СПЕЦИФИКА ОТОБРАЖЕНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. Проблема времяпространственной 

ориентации необычайно разноплановая и имеет 

универсальное значение для всех сфер деятельности 

человека, пронизывая разные стороны его взаимодействия 

з действительностью. 

Овладение  ребенком пространственно-временными 

представлениями в должной мере способствует 

успешному овладению ею разными видами деятельности, 

развитию творчества. Однако категории 

«пространство» и «время» являються и наиболее 

сложными для понимания и восприятия детьми 

дошкольного возраста. В статье, по результатам 

теоретического анализа и практики дошкольного 

образования, раскрывается влияние сформированности 

представлений ребенка о пространстве и времени на 

успешное овладение им изобразительной 

деятельностью й специфика отображения его 

пространственно-часовых представлений в рисунке, 

лепке, коснтрукции. Пространственные представления 

детей являються основой для развития их 
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художественных способностей. Разные виды 

творческой деятельности дошкольников содержат 

значительные потенциальные возможности для 

освоения ими временных категорий. 

Ключевые слова: пространство, время, пространственно-

временные представления, пространственные категории, 

временные категории, дошкольное образование, ребенок 

дошкольного возраста, деятельность, творчество.   
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ПРОВІЗОРІВ У 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

 

Анотація. У статті висвітлено актуальні питання 

розроблення методичних основ організації магістерської 

підготовки провізорів на національному рівні, розглянуто 

методи та їх вплив на якість освітнього процесу у вищих 

навчальних закладах України. Проаналізовано сучасний 

стан і методологію вдосконалення магістерської 

підготовки у фармацевтичній галузі. За результатами 

констатувального експерименту визначено чинники 

виникнення труднощів у професійній діяльності за 

результатами опитування та анкетування практикуючих 

магістрів фармацевтичної галузі, їх професійної адаптації 

та майбутніх магістрів у процесі підготовки у вищих 

навчальних закладах. 

Ключові слова: магістерська підготовка, якість 

фармацевтичної освіти, професійна компетентність, 

професійна адаптація. 
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Вступ. Прискорений розвиток фармацевтичної галузі 

України в умовах євроінтеграції зумовлює нові виклики 

розвитку системи вищої фармацевтичної освіти. 

Спрямованість реформування системи вищої 

фармацевтичної освіти визначають також тенденції 

розвитку фармацевтичного ринку та ринку праці, оскільки 

сучасний фахівець фармацевтичної галузі повинен бути 

компетентним і конкурентоспроможним. Саме тому 

модернізація й оптимізація системи підготовки 

фармацевтичних кадрів є однією з інтегрованих, 
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актуальних науково-практичних проблем сьогодення. 

Удосконалення організації магістерської підготовки у 

вищих навчальних закладах України неможливе без 

вивчення і системного аналізу передового світового 

досвіду розвитку фармацевтичної галузі і фармацевтичної 

освіти. Отже, розроблення методичних основ організації 

магістерської підготовки провізорів на національному 

рівні є науково-практичною проблемою, яка потребує 

першочергового розв’язання. 

Аналіз останніх досліджень із означеної проблеми. 

Дослідженням розвитку фармацевтичної освіти присвячені 

наукові праці А.С. Немченко, Д.С. Волоха, М.Л. Сятині, 

В.М. Толочко, А.О. Якуби, В.П. Черних, Б.П. Громовика та 

ін.  

Історія розвитку фармації України на всіх етапах 

висвітлена в науковій праці М.Л. Сятині [1], у якій серед 

іншого розглянуто питання формування фармацевтичної 

освіти з урахуванням впливу різноманітних чинників: 

історичних, економічних та суспільно-політичних.  

На основі здійсненого аналізу встановлено, що 

фармацевтична галузь України динамічно розвивається і 

зазнає позитивних зрушень. Україна має власне 

фармацевтичне виробництво, розвинуту дистриб'юторську 

мережу та розгалужену аптечну мережу усіх форм 

власності. Фармацевтична галузь посідає значне місце і в 

економіці України, оскільки є важливим сегментом 

національного ринку, багато в чому визначає національну і 

оборонну безпеку країни, відрізняється великою 

наукоємною і розвиненою кооперацією. На сучасному 

етапі вітчизняний ринок фармацевтичних препаратів 

характеризується широким асортиментом лікарських 

засобів, високими цінами та, на жаль, відсутністю 

виробництва препаратів згідно зі стандартами GMP. 

Характерною ознакою є також висока матеріаломісткість 
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фармацевтичного виробництва, яка значно перевищує 

середні показники у промисловості України. Оскільки 

фармацевтичне виробництво відрізняється широтою 

асортименту і номенклатурою вихідної сировини, 

основних і допоміжних матеріалів і обумовлює досить 

високу іммобілізацію грошових коштів у створення 

виробничих запасів, дослідження сучасного стану цієї 

галузі та динаміки її розвитку є актуальним [2, с.72]. 

Стратегічними напрямами розвитку фармацевтичного 

виробництва як найближчими роками, так і на 

довгострокову перспективу повинні стати: оптимізація 

його структури на основі здійснення її перебудови, 

реалізація інноваційної моделі економічного зростання, 

прискорений розвиток високотехнологічних 

конкурентоспроможних виробництв, підвищення рівня 

якісних параметрів розвитку виробництва. Виходячи з 

основних напрямів науково-технічного прогресу у 

фармацевтичній промисловості, можна дійти такого 

висновку: розвиток нових технологій вимагає концентрації 

зусиль як на державному, так і регіональному рівнях 

завдяки утворенню інтегрованих науково-виробничих 

комплексів [3; 2; 4]. 

На фоні розвитку фармацевтичної галузі в розвитку 

освітнього процесу підготовки провізорів постають деякі 

загрози, найважливішими з яких є кризові явища у 

вітчизняній економіці, негативні демографічні тенденції, 

недосконалість фінансового законодавства та 

невідповідність чинної номенклатури спеціальностей 

вимогам фармацевтичної практики [5]. 

Згідно з дослідженнями Н.О. Ткаченка та Б.П. 

Громовика, у зв’язку з перетвореннями на 

фармацевтичному ринку, жорсткими конкурентними 

умовами, трансформуванням управлінської культури 

загострюється проблема не завжди відповідної 
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компетентності фармацевтичних фахівців, тому це питання 

зумовлює необхідність принципових змін у системі 

підготовки, що пов’язано з формуванням професійних 

компетенцій [5; 6]. 

На думку дослідників наукової школи Д.С. Волоха, 

сьогодення вимагає особливої уваги до галузі 

комп’ютерного моделювання ліків, комп’ютерного 

тестування хімічної та біологічної активності, розвитку 

ліків із запрограмованою доставкою діючих речовин до 

біологічних мішеней, менеджменту, якості, доказової 

фармакотерапії, фармаконагляду, клініко-економічного 

аналізу, формулярної системи тощо. 

Сучасна фармацевтична освіта має двояке висвітлення в 

науковій літературі. Наприклад, той факт, що за останні 15 

років кількість вишів, які готують фахівців за напрямом 

«Фармація», зросла щонайменше всемеро (від 3 до 22) 

одними авторами позиціонується як сильний бік, що 

значно поліпшує доступність населення до 

фармацевтичної освіти. Інші ж дотримуються думки, що 

велика кількість новостворених факультетів не здатні 

забезпечити належний професорсько-викладацький склад і 

якість організації навчального процесу і, як наслідок, 

погіршують якість фармацевтичної освіти України в 

цілому. 

Мета: проаналізувати сучасний стан і якість 

магістерської підготовки провізорів, визначити методи 

організації даного процесу та пошук розв’язання проблем, 

що постають під час навчання. 

Завдання:  
˗ здійснити аналіз сучасного стану магістерської 

підготовки провізорів в системі вищої освіти України;  

˗ обгрунтувати методичні основи вдосконалення 

організації викладання спеціальних дисциплін 
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магістерської підготовки провізорів у вищих навчальних 

закладах України. 

Виклад основного матеріалу. Узагальнюючи 

теоретичний аналіз проблеми, необхідно акцентувати 

увагу на  перевагах і певних утрудненнях існуючої системи 

організації магістерської підготовки у вищих навчальних 

закладах України.  

Сильними боками в процесі магістерської підготовки 

провізорів визначають на сьогоднішній день: 

упровадження принципів безперервної освіти, зростання 

кількості докторів і кандидатів фармацевтичних наук, 

наявність відомих наукових шкіл, видання нових 

підручників і методичних розробок, регулярне проведення 

конференцій регіонального, загальнодержавного та 

міжнародного значення тощо. Щодо слабких боків, то 

сюди відносять недостатній рівень навчання і підготовки 

випускників низки вишів, низький рівень кадрового і 

матеріально-технічного забезпечення навчального 

процесу, підготовка фармацевтичних фахівців у 

непрофільних навчальних закладах, невідповідність 

програм профільних навчальних дисциплін до вимог 

сьогодення, значна кількість предметів, які не причетні до 

фаху, обмеженість фінансових ресурсів та ін. Але між 

цими чинниками, на думку науковців  (Н.О. Ткаченко, Б.П. 

Громовик), ще можна виділити таку окрему категорію як 

наприклад: інтернаціоналізація та інтеграція вищої освіти, 

(входження університетів у світовий простір та активного 

розвитку в його межах участь у грантах, міжнародних 

проектах, створення об’єднаних університетів), 

диверсифікація професійної освіти (здатність реагувати на 

зміни в кон’юнктурі ринку праці), розвиток концепції 

неперервної освіти, проведення конкурсів на отримання 

грантів на наукові дослідження, інформатизація вищої 
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освіти, розвиток інформаційних технологій, зокрема on-

line технологій дистанційної освіти [6]. 

У зв’язку з перетвореннями на фармацевтичному ринку, 

жорсткими конкурентними умовами, трансформуванням 

управлінської культури загострюється проблема не завжди 

відповідної компетентності фармацевтичних фахівців, 

тому це питання зумовлює необхідність принципових змін 

у системі підготовки, що пов’язано з формуванням 

професійних компетенцій. Відповідно до принципів 

належної практики фармацевтичної освіти та ефективного 

функціонування системи світової вищої освіти в третьому 

тисячолітті в основі модернізації сучасної фармацевтичної 

освіти повинна бути закладена висока відповідальність, 

професійна компетентність, етика професії, цілісність 

особистості та світосприйняття, фармацевтична культура і 

свідомість [6].  

Тому науковцями на певних етапах здійснювався 

системний аналіз, експертне оцінювання та анкетування, 

унаслідок яких було відокремлено найважливіші чинники 

в процесі підготовки провізорів з точки зору експертів: 

залучення ВНЗ до процесу працевлаштування випускників 

за фахом, залучення науковців до практичної діяльності 

(практичне стажування викладачів), уходження 

університетів у світовий освітній простір та активний 

розвиток у його межах, наявність у студентів мотивації до 

професійної та наукової діяльності, а також чітке 

визначення конкретної професійної ролі відповідних 

функцій і звітності, за які провізор несе пряму 

відповідальність [7; 6; 8; 4]. 

Під час експерименту та впровадження навчальної 

дисципліни основи педагогіки було враховано процеси 

євроінтеграції, реформування вітчизняної вищої освіти, 

необхідність майбутніх фахівців у постійній самоосвіті, які 

зумовили актуальність викладання даної дисципліни для 
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майбутніх фахівців фармацевтичного профілю. Під час 

занять розглядалися специфіка проблем і завдань вищої 

школи, особливості інноваційних освітніх процесів і 

педагогічної діяльності, унаслідок чого формуються 

вміння та навички планування самоосвітньої діяльності та 

іншої педагогічної компетентності майбутнього фахівця 

фармацевтичного профілю. Прогресивний розвиток 

суспільства вимагає від фахівця оперативності ухвалення 

рішень, самостійних дій, прояву творчості тощо. 

Самостійність стає необхідною якістю у професійному 

становленні та розвитку фахівця. Тому самостійне 

виконання професійних обов’язків ґрунтується саме на цій 

якості особистості. У результаті даних досліджень серед 

експериментальних груп було визначено достатній рівень 

уміння навчатися самостійно, використання методів, 

засобів навчання і виховання, здійснення самоконтролю і 

самокорекції та самоорганізації в навчанні [6, c. 300]. 

Cеред інших сегментів системи охорони здоров’я 

інноваційні фармацевтичні препарати відіграють критично 

важливу роль у покращенні здоров’я населення та 

основних показників життя. Якщо розглянути міжнародну 

практику, чітко помітно, що інноваційні лікарські засоби є 

основним чинником підвищення очікуваної тривалості 

життя, тобто на цей чинник припадає 73% сукупного 

поліпшення в 30 країнах OECР за період 2000–2009 рp. [3, 

c. 11].  

Інноваційна та технологічна інфраструктура й розвиток 

освіти є макрофакторами для розвитку 

високотехнологічних галузей економіки. Інноваційна 

спрямованість розвитку фармацевтичної галузі,  

фармакотехнологічних і біофармацевтичних досліджень 

вимагає в процесі професійної підготовки сучасних 

магістрів фармації інтегрованого застосування системного, 

компетентнісного, діяльнісного та особистісно 
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орієнтованого підходів до організації магістерської 

підготовки та самоорганізації в навчанні й професійному 

розвитку [9]. 

Варте особливої уваги обґрунтоване науковцями 

застосування морально-етичного підходу до навчання. 

Необхідно також значно розширити програму викладання 

біоетики, а також розробити та ввести в дію додаткові 

програми, що дозволили б пізнати особливості етичних 

рішень при вивченні конкретних проблем у межах 

післядипломної фармацевтичної освіти [3].   

В інших джерелах значення надається інтегрованому 

навчанню. Воно призначене для забезпечення 

взаємозв’язку між фундаментальними і фармацевтичними 

науками, що дуже важливо для формування в майбутніх 

провізорів мотивації та інтересу до базових спеціальних 

дисциплін через призму застосування здобутих знань до 

розв’язання конкретної фармацевтичної проблеми. 

Інтегроване навчання допомагає майбутнім провізорам, на 

підставі зібраних у низку фактів, отримати повну картину 

про фармацевтичну ситуацію і розробити цілісний підхід 

до відповідних рекомендацій [4, c. 210].  

У процесі констатувального експерименту нами 

досліджено й проаналізовано чинники виникнення 

утруднень у професійній діяльності магістрів 

фармацевтичної галузі, їх професійної адаптації, також у 

науково-педагогічній діяльності, які беззаперечно 

підтверджують необхідність удосконалення організації 

магістерської підготовки у вищих навчальних закладах 

України на шляху євроінтеграції.  

Чинниками виникнення утруднень у професійній 

діяльності за результатами опитування й анкетування 

практикуючих магістрів фармацевтичної галузі є: 

відсутність професійного зв’язку в процесі магістерської 

підготовки з майбутніми роботодавцями, недостатнє 
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матеріальне забезпечення дослідницької діяльності в 

процесі магістерської підготовки та неналежна взаємодія з 

лабораторіями промислової фармації для формування 

готовності до прикладної наукової діяльності в галузі, 

недостатній розвиток іншомовних комунікацій, недостатня 

обізнаність щодо специфіки обслуговування певних 

контингентів населення в аптечних установах, недостатня 

взаємодія із сімейними лікарями та розробленість стратегії 

розвитку професійно-комунікативної компетенції магістрів 

фармацевтичної галузі. Виокремлені чинники є 

домінуючими за визначенням 87% опитаних та 

анкетованих респондентів. 

За результатами анкетування майбутніх провізорів 

фармацевтичної галузі в процесі підготовки у вищих 

навчальних закладах домінуючими чинниками виникнення 

утруднень у майбутній професійній діяльності є: 

професійна невизначеність специфіки майбутньої  

професійної діяльності; відсутність професійного зв’язку в 

процесі магістерської підготовки з майбутніми 

роботодавцями, технологічне забезпечення дослідницької 

діяльності в галузі  та недостатня сформованість 

готовності до науково-педагогічної діяльності, 

невідповідність сформованої професійної мотивації і 

можливості реалізації на ринку праці; відсутність 

можливості вивчати зарубіжний досвід стажування на 

фармацевтичному виробництві. Виокремлені чинники є 

домінуючими за визначенням 85% опитаних та 

анкетованих респондентів. 

У зв’язку з цим нами розроблено і впроваджено 

методичний посібник «Методичні основи 

біофармацевтичних досліджень» у навчальний курс 

«Методологія і логіка наукових досліджень» для 

вдосконалення фахової підготовки магістрів 

фармацевтичної галузі.  
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Висновки. На основі здійсненого аналізу сучасного 

стану магістерської підготовки провізорів в системі вищої 

освіти України встановлено, що важливими аспектами, що 

сприятимуть покращенню організації магістерської 

підготовки провізорів є інтеграція фармацевтичної освіти у 

європейський простір, залучення до наукових досліджень 

студентів, введення необхідних дисциплін, які дозволять 

покращити якість освітнього процесу для магістрантів, 

формування у майбутніх фахівців належних якостей та 

професійної компетентності.  

Обгрунтовано методичні основи вдосконалення 

організації викладання спеціальних дисциплін 

магістерської підготовки провізорів у вищих навчальних 

закладах України. Доведено, що у процесі підготовки 

провізора-магістра важливу роль відіграють чинники, від 

яких залежить спрямованість наукових досліджень, 

фармацевтичного виробництва, стратегії розвитку 

фармацевтичної галузі та вищої фармацевтичної освіти. 

Саме тому вдосконалення методичних основ 

біофармацевтичних досліджень є важливим у формуванні 

професійної компетентності, а у подальшому професійної 

адаптації до дослідницької та науково-педагогічної 

діяльності. 

Перспективами подальших розвідок у досліджуваному 

напрямі є напрацювання методичних розробок змістових 

модулів за тематикою біофармацевтичних досліджень.  
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their influence on the quality of the educational process in 

higher educational institutions of Ukraine. The current state 

and methodology improvement of Masters’ training in the 

pharmaceutical industry have been analyzed. 

The analysis made shows that the pharmaceutical industry 

of Ukraine is developing dynamically and undergoing 

improvements. Ukraine has its own pharmaceutical 

production, distribution network and developed an extensive 

pharmaceutical network of all forms of ownership. The 

pharmaceutical industry occupies an important place in the 

economy of Ukraine as an important segment of the national 

market, largely determines national security, defense of the 

country and features a large and well-developed intensive 

scientific cooperation. The characteristic feature is a high 

consumption of materials and pharmaceutical production that 

by far exceeds the industrial average in Ukraine. 

Important aspects that contribute to the improvement of 

Masters’ Training of pharmacists are: the integration of 

pharmaceutical education in the European space, involving 

research work; the introduction of the necessary disciplines 

that will improve the quality of the educational process for the 

undergraduates; the formation of future specialists of 

appropriate skills and professional competence.  

In preparation of Masters of Pharmacy there are also 

important factors that affect the direction of scientific research, 

such as: pharmaceutical production strategies of the industry 

and higher pharmaceutical education. That is why the study of 

methodological foundations of biopharmaceutical researches 

is important in the formation of professional competence, and 

further adaptation to professional and scientific research and 

educational activities. 

Given the results of the ascertaining experiment, the factors 

of difficulties in the professional activity have been determined 

building on the results of a survey and questioning of 
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practicing masters of the pharmaceutical industry, their 

professional adaptation, and future masters in the process of 

preparation in higher educational institutions. 

Key words: master training, quality pharmaceutical education, 

professional competence, professional adaptation. 
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Аннотация. В статье отражены актуальные вопросы 

разработки методических основ организации 

магистерской подготовки провизоров на национальном 
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уровне, рассмотрены методы и их влияние на качество 

образовательного процесса в высших учебных заведениях 

Украины. Проанализировано современное состояние и 

методология совершенствования магистерской 

подготовки в фармацевтической отрасли. По 

результатам констатирующего эксперимента 

определены факторы возникновения затруднений в 

профессиональной деятельности по результатам опроса и 

анкетирования практикующих магистров 

фармацевтической отрасли, их профессиональной 

адаптации и будущих магистров в процессе подготовки в 

высших учебных заведениях. 

Ключевые слова: магистерская подготовка, качество 

фармацевтического образования, профессиональная 

компетентность, профессиональная адаптация. 
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МОДЕЛЬ ВНУТРІШНЬОСІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ В 

УКРАЇНСЬКІЙ КАЗЦІ 

 

Анотація. У статті охарактеризовано етапи  розвитку 

сучасної сім’ї  через добірку українських казок, в змісті 

яких розкрито моделі внутрішньосімейних стосунків на 

кожному з них.  

Автор представила українські казки, що розкривають 

сутність взаємодії між членами сім’ї та близькими 

родичами й створюють позитивну атмосферу життя 

дитини.  

Метою дослідження був пошук моделі 

внутрішньосімейних стосунків, яка буде забезпечувати 

повноцінний розвиток особистості дитини дошкільного 

віку.  

Спрогнозовано перспективу подальшого дослідження до 

створення міні-хрестоматії українських казок з метою 

формування цінностей людських взаємин у сім’ї з 

дошкільного дитинства.  

mailto:karnauhova_antonina@mail.ru
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Глибинні смисли казок дають можливість дорослим 

(батькам, насамперед) знаходити відповіді на запитання, 

які виникають у житті: як ставитися до дитини, як за 

нею доглядати, що можна дозволяти, як виховувати 

моральні цінності, як будувати стосунки в сім’ї, яку 

залишили діти.  

Рекомендовано широке використання українських казок 

у роботі з дітьми дошкільного віку та для сімейного 

читання, адже це сприятиме формуванню сімейних 

цінностей і розумінню їхньої значущості в житті кожної 

людини з наймолодшого віку.  

Ключові слова: внутрішньосімейні стосунки, українська 

казка, діти дошкільного віку, батьки, бабуся, дідусь.  
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Вступ. Актуальною проблемою сучасної сім’ї 

залишається складна проблема формування внутрішньо 

сімейних взаємин та вироблення й узгодження між 

батьками моделі виховання дітей на різних вікових етапах. 

Ця проблема ускладнюється ще й між поколінними 

взаєминами в сім’ї: стосунками між батьками і 

прабатьками, між прабатьками і онуками, між родичами, 

тощо. На різних стадіях свого розвитку сім'я виконує різні 

функції, в ній закладається фундамент нової особистості, 

відбуваються початкові стадії соціалізації дитини, 

формуються моральні відносини, а внутрішньосімейні 

стосунки є своєрідною проекцією суспільних відносин. 

Вирішуючи питання сімейного виховання, науковці 

рекомендують застосовувати різні технології та засоби. 

Одним із ефективних засобів зазвичай визначають 

українську казку, що сьогодні переживає часи актуалізації 

та широкого використання.  
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Однак, проблема  вивчення  внутршньосімейних 

стосунків в українській казці залишається  ще  недостатньо

 вивченою. Саме в українській казці відображено світогляд 

українського народу, його морально-етичні та естетичні 

принципи, багатовіковий досвід виховання підростаючих 

поколінь. Питання дослідження внутрішньосімейних 

стосунків в українській казці потребує аналітичного 

підходу і наукового обґрунтування з точки зору жанрових 

особливостей та вивчення їх педагогічної цінності в плані 

навчання, виховання та повноцінного розвитку особистості 

дитини дошкільного віку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Психолого˗п

едагогічні  проблеми  морального виховання  в  сім’ї дослі

джують Л. Артемова, І. Бех,  Л. Бойко, Л. Драчук, В. Краве

ць,  І. Кошлань,  Г. Наумчук,  Л. Сінютка. Теоретико-

педагогічні основи  сімейного  виховання 

розглядають Т. Алексеенко, В. Іова, Л. Красномовець, Л. П

овалій, В. Постовий. Формуванню  сімейних  взаємин  і  пе

дагогічної культури  батьків  присвятили  свої  праці  Л. 

Кіенко-Романюк,  І. Савченко, І. Трубавіна,  Т. Ушеніна. 

Незважаючи на те, що сім’я є однім із основних інститутів 

будь-якого суспільства, соціологічні дослідження сімейних 

ролей є надзвичайно рідким явищем. Перевагу у 

дослідженнях сім’ї займають питання вивчення 

індивідуально-психологічних особливостей подружжя та 

проблеми міжособистісних взаємин. В цьому напрямку 

плідно працюють О. Бондаренко, Л. Бурлачук, С. 

Кратохвіл, С. Максименко, С. Мінухін, І. Семьонкіна, Ч. 

Фішман, Б. Хеллінгер та інші.  У вирішенні питань 

налагодження внутрішньо сімейних взаємин може бути 

використана казка, як засіб виховного впливу на 

особистість. Аналіз досліджень ролі казки як засобу 

виховного впливу на особистість дозволяє стверджувати, 

що в доступній для дитини формі казки розкривають 
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національні та загальнолюдські цінності, які народ плекав і 

передавав нащадкам про непереможність добра, правди, 

про щасливе життя, сімейну злагоду, тощо. Дослідження 

казки як феноменальної моделі проектування сімейних 

стосунків дозволяє вважати її одним із найдієвіших засобів 

впливу на реальну взаємодію між дорослими та дітьми. 

.Аналіз наукових досліджень дозволив констатувати, що 

теоретичні основи роботи із казкою заклав В. 

Сухомлинський. Специфічною особливістю цього жанру 

народної творчості він вважав те, що казка допомагає 

дітям зробити “перший крок від яскравого, живого, 

конкретного до абстрактного”, сприяє моральному 

розвитку, без якого “не можливі шляхетність душі, 

чутливість до людського нещастя, горя, страждання” [1, с. 

372]. Спираючись на визначені концепти, ми розглядаємо 

можливість використання української казки в питаннях 

дослідження внутрішньо сімейних взаємин. 

Мета: пошук моделі внутрішньосімейних стосунків, яка 

буде забезпечувати повноцінний розвиток особистості 

дитини дошкільного віку. 

Завдання: 

˗ підібрати літературно-художній матеріал (українські 

казки) відповідно стадіям розвитку сучасної сім’ї; 

˗ охарактеризувати та простежити внутрішньосімейні 

стосунки на основі аналізу української казки. 

Результати досліджень. Звернення до української 

казки, це ще один крок до дослідження 

внутрішньосімейних стосунків сучасної сім’ї. Українська 

казка пропонує свою модель внутрішньосімейних 

стосунків, бо саме в українських казках дуже гарно 

представлена українська сім’я, яка має особливу цінність. 

Частіше за все українська казка починається з визначення 

«сімейного стану» героя. Наприклад: «Жили чоловік та 

дружина, дітей у них не було», «Жили собі чоловік та 
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дружина, і було у них троє синів», «Жила собі жінка, у якої 

було сім дочок». Внутрішньосімейні стосунки виступають 

в українській казці предметом особливої уваги. На 

сьогодні психологи дуже часто звертаються до казки як до 

метафори, щоб запропонувати батькам шляхи вирішення 

виниклих проблем. 

З точки зору психології, сім’я – це система, яка 

проходить у своєму розвитку ряд стадій. Дослідники 

наголошують, як мінімум, на семи стадіях розвитку сім’ї 

[2, с. 35]: 

1. неодружена молода людина; 

2. подружжя без дітей; 

3. підготовка до виховання; 

4. сім’я з дітьми; 

5. сім’я, залишена молодими дорослими дітьми; 

6. сім’я з моменту, коли остання дитина залишає дім; 

7. хтось із подружжя залишається один після смерті 

іншого. 

В кожній розкривається специфіка внутрішньосімейних 

стосунків та вирішуються певні завдання. У психології вже 

побудована модель внутрішньосімейних стосунків, в полі 

зору специфіка завдань та проблем, котрі вирішує сім’я на 

кожній стадії свого розвитку, система внутрішньосімейних 

стосунків, кордони та рівні диференціювання членів сім’ї, 

можливості розвитку кожного, їхні здібності 

співпрацювати один з одним. 

Кожна стадія розвитку сім’ї знайшла відображення в 

українській казці. 

Перша стадія – неодружена молода людина. Юнакові 

або дівчині, потрібно диференціювати себе від сім’ї 

(батьківської), розвивати близькі стосунки з людьми свого 

оточення, робити професійну кар’єру, засвоювати 

дорослий стиль життя. 
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В українській казці наголошується на тому, що цей 

процес може відбуватися з різним ступенем успіху. 

Наприклад, у казці «Три брати»: «Було собі три брати. От 

найменший усе робить не так, як люди. То ті брати на 

нього все кажуть: дурень! Дурень та й дурень – так уже 

всі його звуть. Розумні брати в хазяйстві порядок дають, а 

дурня посилають свиню пасти. 

От посіяли ті брати лан пшениці. Зійшла та пшениця, 

почала рости. І внадилося щось у ту пшеницю: що ніч, то 

так і витовче. Старший брат і каже: 

– Піду я на ніч у поле, може, впіймаю те, що толочить. 

Ото пішов. Прийшов, сів на межі… Дожидав, дожидав 

– нікого нема… та й заснув. Прокинувся вранці, глянув на 

поле, аж знову шкода. Пішов він додому без нічого, 

думає: «Хіба ж його вловиш, коли таке, що й не 

побачиш?» 

На другу ніч уже середульший брат каже: «Я піду». 

Пішов, сів на межі… Дожидав, дожидав – нікого нема, він 

і заснув. Прокидається вранці, глянув на поле – 

витолочене знову. Пішов і цей брат додому без нічого. 

«Де ж його, – думає, – впіймати?». 

А найменший брат каже: 

– Ану я піду, чи не вловлю! 

Брати в сміх, аж за животи беруться: 

– Коли ми не вловили, то де тобі, дурню, впіймати?» 

[3].  

«Наречена купина» – казка, в якій зазначено про те, які 

випробовування можуть трапитися на шляху молодого 

чоловіка в пошуку другої половини. Наприклад: «В 

одному селі жили три брати. Два були розумні, а третій – 

дурний. Задумали вони оженитися. Старші брати 

сподобали собі багацьких дівок, послали старостів, і 

весілля скоро загуділо на ціле село.  
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Дурень три роки ходив до багатих і бідних, але кожна 

дівчина відверталася. Казали, що у нього в голові сім днів 

не метено. Зажурився парубок, ходить, як сновида. Одного 

дня сів собі на пень і похилив голову ще нижче. 

Несподівано хтось заговорив:  

– Чого зажурився, легіню?  

– Своєю бідою, – відповів нещасник. – А хто мене 

питає?  

– Що, ти не добачаєш? Я, купина.  

– Хіба купина вміє говорити?  

– Інші не вміють, а я вмію» [3]. 

Друга стадія – подружжя без дітей. Одружившись, 

молоді люди повинні створювати гармонійний шлюб. На 

цьому етапі є дуже важливим перехід подружжя від 

ідеалізованого погляду на партнера до інтимності, дуже 

важливо вписатися в систему родичів. Наприклад, у казці: 

«Царівна-Жаба», стосунки між подружжям в українській 

казці є рівними. Довіра один до одного – головна основа 

таких стосунків. Наприклад: «А це якось цар забажав: яка 

з невісток уміє краще рушники ткати. Загадує: «Щоб на 

завтра, на ранок, рушники виткали і принесли показати: 

яка з них краща ткаля?». 

Іван-царенко йде додому та й плаче, а жаба вилізла 

назустріч, питає: 

– Іване-царенку, чого ти плачеш? 

– Та як же мені не плакати, що так і так: загадав наш 

батько, щоб на завтра, на ранок, кожна невістка йому 

рушник виткала. 

– Не плач! Усе гаразд буде: лягай та спи!» [3].  

Третя стадія – підготовка до виховання. Це основна 

стадія розвитку сім’ї, тому що батьки готуються до 

народження дитини та приймають на себе роль 

вихователів. Наприклад, у казці «Телесик»: «Жили собі 

дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід 
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та баба: «Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей 

нема?». 

От баба й просить діда: 

– Поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку та 

зробимо колисочку, то я покладу деревинку в колисочку 

та й буду колихати; от буде мені хоч забавка! 

Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. 

Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив 

колисочку. Поклала баба ту деревинку в колисочку –

 колише й пісню співає: 

– Люлі-люлі, Телесику, 

Наварила кулешику, – 

І з ніжками, і з ручками 

Буду тебе годувати! 

Колихала-колихала, аж поки полягали вони увечері 

спати. Встають уранці – аж з тієї деревинки та став синок 

маленький. Вони так зраділи, що й не сказати! Та й 

назвали того синка Телесиком» [3].  

Або у казці «Кривенька качечка»: «Був собі дід та баба, 

та не було у них дітей. От вони собі сумують; а далі дід і 

каже бабі: 

– Ходім, бабо, в ліс по грибки! 

От пішли; бере баба грибки, коли дивиться – у кущику 

гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. 

От вона дідові: 

– Дивись, діду, яка гарна качечка! 

А дід каже: 

– Візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. 

Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка 

переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, 

зробили їй гніздечко, обложили його пір’ячком і посадили 

туди качечку, а самі знов пішли по грибки. 

Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано, 

хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів: 
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– Хто це? Хто це? 

Ніхто нічого не знає. 

Другого дня знов пішли дід і баба по грибки. Приходять 

додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть 

на віконці Вони знову до сусідів: 

– Чи не бачили кого? 

Кажуть: 

– Бачили якусь дівчину, від криниці водицю несла. 

Така, – кажуть, – гарна, тільки трішки кривенька» [3].  

Четверта стадія – сім’я з дітьми, яку можна 

розподілити на: 

- сім’я, що виховує дітей від народження до 3 років. 

Батькам рекомендують заохочувати розвиток дитини, 

встановлювати сімейні стосунки, що задовольняють і 

виховують як батьків, так і дитину; відкоректувати 

стосунки з родичами та друзями; 

- сім’я з дітьми дошкільного віку від 3 до 6˗7 років. 

Завдання сім’ї з дитиною дошкільного віку – адаптація до 

потреб дитини в підтримці процесу її зростання. Для 

батьків – відмова від особистого життя та акцентуація на 

особистісному розвитку власної дитини; 

- сім’я з дітьми молодшого шкільного віку від 6˗7 до 11 

років. Тут виникають інші проблеми: заохочувати 

досягнення дитини у навчанні, розподілити 

відповідальність за соціалізацію із зовнішніми 

інститутами, розвивати індивідуалізовані ролі, які на 

даному етапі переважають за сімейну відповідальність; 

- сім’я з підлітками від 11 до 15 років. Найголовніше на 

цьому етапі, збалансувати волю та відповідальність, 

збільшити гнучкість сімейних меж для того, щоб діти 

могли прийти та піти, коли вони захочуть, розвивати 

партнерство та ідентичність у сім’ї та поза нею [1, с. 39]. 

З джерел народної педагогіки нам відомо, що виховні 

завдання в сім’ї з дітьми корелюють з їхнім віком. Але в 
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українській казці ми можемо мати загальну уяву про вік 

дитини. Наприклад, чи може дитина допомагати батьку 

або матері по господарству? Так, у казці «Котигорошко»: 

«Росте та й росте той син, як з води, – не багато літ, а вже 

великий виріс. Одного разу батько з сином копали 

колодязь, – докопались до великого каменя. Батько побіг 

кликати людей, щоб допомогли камінь викинути. Поки 

батько ходив, а Котигорошко узяв та й викинув» [3]. 

П’ята стадія – сім’я, залишена молодими дорослими 

дітьми. Головним, що характеризує цю стадію, є те, що 

батьки повинні відпустити дитину, але зберігати підтримку 

у стосунках «батьки – доросла дитина».  

Сучасні батьки, читаючи казку дітям, можуть бути 

впевненими в тому, що дитина самостійно подолає 

труднощі, які будуть виникати на її шляху. Діти 

опиняються в сучасному світі і розуміють, що не все 

складається тільки з добра. Звичайно, у світі є зло, але ми 

віримо беззаперечно, що обов’язково є сили, що 

допоможуть дитині. Діти повинні бути уважними та з 

повагою ставитися до дорослих, що зустрічаються в них 

на шляху (бабусі, дідусі, птахи, звірі, що потребують 

допомоги). Наприклад, у казці «Ненькова сопілка й 

батіжок»: «Жив собі бідний чоловік і жінка. Вони мали 

трьох синів. Два були розумні, а третій – не дуже. Звали 

його Офермою. Минули роки, чоловік і жінка зістарілися, 

а сини повиростали, стали легенями, як дуби. Перед 

смертю чоловік покликав їх і каже: 

– Як умру, щоб по одному приходили на мою могилу 

ночувати – кожний один тиждень. 

– Добре, неньку, – відповіли хлопці».  

Або в казці «Названий батько»: «Зосталися три брати 

сиротами – ні батька, ні неньки. І дома нема нічого – ні 

хазяйства, ні хати. Ото й пішли вони всі втрьох 

найматися. Аж іде дід старий-старий, борода біла. 
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– Куди це ви, дітки, йдете? 

А вони кажуть: 

– Найматися. 

– Хіба в вас свого хазяйства нема? 

– Нема, – кажуть. – Якби до доброго чоловіка в найми 

попасти, то ми б йому по правді робили, по щирості 

слухалися і за рідного батька його мали б» [3].  

Шоста стадія – сім’я з моменту, коли остання 

дитина залишає дім. Батькам доводиться 

переналаштовувати матеріальні та міжособистісні 

стосунки, відігравати роль «старшого покоління», 

включаючи перехід головної ролі до старших дітей, зміна 

моделі «сімейного будинку». 

На цій стадії поряд з дідусем та бабусею живуть онуки. 

Наприклад, у казці «Чому в лісі пташки не співають» [3]. 

Цікаво, що в казці детально не описано стосунки батьків і 

дітей. Наголошується в казці на стосунках дідусів, бабусь і 

їхніх онуків.  

Сьома стадія – хтось із подружжя залишається 

один після смерті іншого. На цій стадії подружжю 

потрібно боротись із втратою та життям наодинці. 

Наприклад, у казці «Бабина дочка й дідова дочка»: «Був 

собі дід та баба, і мали вони дочку. Ото чи довго пожила 

баба, чи ні, та й задумала вмерти; а як умирала, то своєму 

чоловікові казала: 

– Як я умру, чоловіче, а ти будеш женитися, то гляди – 

не бери тої удови, що біля нас живе з дочкою, бо вона тобі 

буде жінкою, а нашій дитині не буде матір’ю! 

– Добре, – відказав чоловік, – не буду брати не то її, а й 

ніякої, – і женитися не буду. 

Заховав дід бабу і похорон відправив та й живе собі 

сам. А трохи згодом ішов раз селом та й зайшов до тієї 

удови, що жінка не веліла її брати. То чоловік казав: «Не 

буду женитися ні з якою», а то й забув, що казав, забіг, 
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побалакав і удову до себе просив. Тоді вдова з великих 

радощів і сказала: 

– Я вже давно цього ждала! 

От усю худобу забрала і до діда жити з дочкою 

помандрувала. 

Ото живуть усі вкупі – дідова дочка й бабина. Дуже 

баба не любила дідової дочки: сказано, як мачуха, – все 

гризе голову, та й діти між собою часто сваряться – надто 

бабина дочка: звичайно, у них ніколи ласки нема» [3].  

Ми розглянули сім стадій розвитку сучасної сім’ї та 

дібрали до кожного з них українську казку, у змісті якої 

зашифровано глибинний зміст побудови 

внутрішньосімейних стосунків, що убезпечують членів 

сім’ї від конфліктів, розчарувань і недовіри. 

Висновки. Добір літературно-художнього матеріалу з 

українських казок показав необхідність розширення 

тематики саме тих казок, у змісті яких розкриваються 

моделі внутрішньосімейних стосунків. Проаналізувавши 

зміст діючих програм розвитку, навчання і виховання дітей 

дошкільного віку (розділ «Літературна скринька» 

(«Дитина»), розділ «Художньо-мовленнєва діяльність» 

(«Дитина в дошкільні роки»), розділ  «Художня 

література» («Українське дошкілля»), підрозділ «Художня 

література і фольклор» («Соняшник»), ми з’ясували, що 

матеріал необхідно доповнити українськими казками, 

орієнтуючись на наявність внутрішньосімейної домінанти: 

стосунки батьків і дітей, життя сім’ї без дітей, стосунки 

між дітьми в одній сім’ї тощо.  

Характеристика внутрішньосімейних стосунків в 

українській казці засвідчила, що саме соціально-побутові 

казки мають актуальне значення для виховання дітей у 

сім’ї як на різних стадіях її розвитку, так і на різних 

вікових етапах розвитку самої дитини. Незважаючи на те, 

що зміст українських казок характеризується деякою 
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зовнішньо-побутовою архаїчністю, представлений  

внутрішній світ людських стосунків надзвичайно глибокий 

і позачасовий. Саме такі глибинні смисли дають 

можливість дорослим (батькам, насамперед) знаходити 

відповіді на запитання, які виникають у житті: як 

ставитися до дитини, як за нею доглядати, що можна 

дозволяти, як виховувати моральні цінності, як будувати 

стосунки в сім’ї, яку залишили діти.  

Рекомендовано широке використання українських казок 

у роботі з дітьми дошкільного віку та для сімейного 

читання, адже це сприятиме формуванню сімейних 

цінностей і розумінню їхньої значущості в житті кожної 

людини з наймолодшого віку.  

Проблема, що розглядається нами в даній статті, 

потребує подальших досліджень, що, на наш погляд, 

можуть бути достатньо плідними. Ми плануємо добірку у 

вигляді міні-хрестоматії українських казок з метою 

формування цінностей людських взаємин у сім’ї з 

дошкільного дитинства. Основними завданнями 

використання цієї хрестоматії має стати глибинний аналіз 

змісту казки для визначення її головного смислу для 

розвитку сімейних стосунків і популяризація українських 

казок. 
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A MODEL OF FAMILY RELATIONS IN UKRAINIAN 

FAIRYTALE  

 

ABSTRACT. The article describes stages of the modern family 

through the selection of Ukrainian fairy tales, which disclosed 

the content model intrafamily relationships in each of them.  

The author presented the Ukrainian tales that reveal the 

essence of the interaction between family members and close 

relatives and create a positive atmosphere of life.  

The aim of the study was to find a model interfamily 

relationships, which will provide full development of the child 

of preschool age.  

Predicted the prospect of further research to create a mini-

anthology of tales Ukrainian values to form human 

relationships in families with preschool children.  

The message of fairy tales enables the grown-ups (parents 

firstly) to find responses to issues that appear in real life: what 

is the way of treating and attending the child; what parents 

should permit; how to implant moral values and arrange the 

relationship inside the family after children left it.  

A broad usage of Ukrainian fairy tales in treating 

preschoolers and also – for family readings is recommended, 

since it would contribute to shape family values and conceive 

its significance in the life of everyone beginning from the early 

age.   

Key words: interfamilial relations, Ukrainian fairy tale, 

preschool children, parents, grandma, grandpa. 
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МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕСЕМЕЙНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНСКОЙ СКАЗКЕ 

 

Аннотация. В статье охарактеризованы этапы развития 

современной семьи через подборку украинских сказок, в 

содержании которых раскрыто модели внутрисемейных 

отношений на каждом из них.  

Автор представила украинские сказки, раскрывающие 

сущность взаимодействия между членами семьи и 

близкими родственниками и создающие положительную 

атмосферу жизни ребенка.  

Цель исследования ˗ поиск модели внутрисемейных 

отношений, которая будет обеспечивать полноценное 

развитие личности ребенка дошкольного возраста. 

Спрогнозировано перспективу дальнейшего 

исследования к созданию мини-хрестоматии украинских 

сказок с целью формирования ценностей человеческих 

взаимоотношений в семье с дошкольного детства.  

Глубинные смыслы сказок дают возможность 

взрослым (родителям, прежде всего) находить ответы на 

вопросы, возникающие в жизни: как относиться к 

ребенку, как за ним ухаживать, что нельзя позволять, как 

воспитывать нравственные ценности, как строить 

отношения в семье, которую оставили дети. 

Рекомендуется широкое использование украинских 

сказок в работе с детьми дошкольного возраста и для 

семейного чтения. Ведь это будет способствовать 

формированию семейных ценностей и пониманию их 

значимости в жизни каждого человека с самого раннего 

возраста. 

mailto:karnauhova_antonina@mail.ru


198 
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БАЗОВА МОВА ПРИ ВИВЧЕНІ СТУДЕНТАМИ 

АЛГОРИТМІЗАЦІЇ І ПРОГРАМУВАННЯ 

 

Анотація. У статті розглянуто проблему вибору базової 

мови програмування при вивченні студентами дисципліни 

“Алгоритмізація та програмування” у першому семестрі 

першого року підготовки інженерів-програмістів. 

Проаналізовано використання мов Pascal і С як базових з 

врахуванням можливостей цих мов і рівня шкільної 

підготовки студентів-першокурсників.  

Вказано особливості мови програмування С, які на 

початкових етапах відволікають студентів від 

опанування основ алгоритмізації і вироблення хорошого 

стилю програмування. 

Аналіз можливостей спеціальних навчальних мов 

програмування і мови системного програмування С як 

першої навчальної показав, що використання спеціальної, 

вже класичної, навчальної мови Pascal (нову навчальну 

мову, яка б повніше відповідала сучасним вимогам, ще не 

розроблено) не потребує багато часу на її засвоєння, 
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сприяє зосередженню на алгоритмізації, від неї легко 

переходити до вивчення інших сучасних рейтинговіших 

мов програмування. Використання мови програмування С 

як базової на початкових етапах викликає ряд труднощів, 

пов’язаних з особливостями її синтаксису і відсутністю 

контролю помилок при виконанні програми, відволікає від 

алгоритмізації, і тому не є доцільним. 

Ключові слова: підготовка інженерів-програмістів, 

алгоритмізація, базова мова, мова програмування Паскаль, 

мова програмування С, структурне програмування. 

 

© КУБЛІЙ Л.І., 2017 

 

Вступ. Від якості й результативності роботи 

програмістів залежить ефективність функціонування як 

конкретної фірми чи підприємства, так і рівень розвитку 

всіх сфер людської діяльності й країни в цілому. У зв’язку 

з цим потрібна якісна професійна підготовка майбутніх 

програмістів.  

Щоб стати хорошим програмістом не досить вивчити 

якусь одну чи кілька найпопулярніших мов програмування. 

Насамперед треба навчитися програмувати — розробляти 

оптимальні алгоритми і коректно їх подавати. Для цього 

процес навчання має бути організований так, щоб 

зацікавити студентів, щоб вони прагнули більше навчитися, а 

головне, щоб з перших днів навчання їм було все 

зрозуміло. Важливу роль при цьому відіграє вибір базової 

мови програмування при вивченні дисципліни 

“Алгоритмізація та програмування”. 

Протягом багатьох років на програмістській 

спеціальності, де я викладаю, першою мовою (лише 

перший семестр, щоб зрівняти знання і вміння тих, хто 

вивчав, до речі, на різному рівні, і не вивчав програмування 

в школі) була мова Pascal; у другому семестрі студенти 
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вивчали С і Асемблер. З цього навчального року вивчення 

алгоритмізації і програмування в першому семестрі за 

рішенням кафедри (ініціатива і абсолютна більшість була з 

боку молодих викладачів; основний аргумент — 

непопулярність мови Pascal) проводиться на базі мови С.  

Аналіз останніх досліджень показав, що питання 

вибору мов програмування, з яких варто починати 

вивчення основ програмування в системі шкільної освіти 

залежно від віку учнів, розглядається в багатьох роботах 

науковців і вчителів. Питання ж вибору першої мови 

програмування для навчання основ програмування 

майбутніх інженерів-програмістів у вишах практично 

залишається поза увагою дослідників.  

На важливість проблеми вибору мови програмування при 

навчанні вказано в роботі [1]: “Правильний вибір системи 

програмування, а отже, і алгоритмічної мови, відіграє 

чималу роль в ефективності майбутнього курсу 

інформатики”. Слушною також є позиція автора роботи 

[2]: “Поряд з базовими навичками алгоритміки й керування 

взаємодією програмних об’єктів важливим є вміння 

швидко опановувати нові мови і середовища 

програмування… Виправданим і бажаним є 

використовувати на різних етапах вивчення основ 

програмування різні середовища і навіть мови 

програмування”. У більшості випадків вибір мови 

програмування залежить від кваліфікації вчителів і від 

забезпеченості шкіл обчислювальною технікою. Як 

підсумок проведеної на сторінках журналу “Комп’ютер у 

школі та сім’ї” (номери 7 і 8 за 2013 [3, 4]) дискусії, де в 

основному на перше місце ставилися критерії доступності 

середовища програмування і його сумісність з сучасними 

операційними системами, В.В. Лапінський (V.V Lapinskyi), 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних 

наук України, враховуючи думки переважної більшості 
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(близько 80%) фахівців, вважає, що за нинішніх реалій 

мовою навчання програмування може бути переважно 

Pascal, але не виключає можливості застосування інших 

мов, залишаючи право вибору за вчителем, залежно від його 

готовності до викладання [5]. В.А. Ребрина (V.A. Rebryna), 

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, вказує на низький рівень підготовки 

вчителів [2]: “Вхідне діагностування вчителів інформатики 

протягом останніх трьох років показало занадто низький 

рівень компетентностей вчителів з розв’язування задач як 

у консольному, так і у візуальному варіантах… 

Кваліфіковано вибирати мову програмування можуть не 

більше 25-30 відсотків”. Така ситуація негативно впливає 

на учнів — вони або взагалі втрачають інтерес до 

програмування, або переоцінюють свої знання і, будучи 

студентами, вважають, що все знають.  

Вартим уваги є дослідження Л.В. Гришко (L.V. 

Gryshko), яка на основі проведеного ґрунтовного аналізу 

рівня знань студентів-першокурсників вказує, що в системі 

вищої освіти при підготовці інженерів-програмістів з 

метою розв’язання проблеми адаптації студентів до умов 

навчання у вищій школі і підвищення рівня знань зі 

шкільного курсу інформатики, пропонується до процесу 

навчання основ програмування включити пропедевтичний 

(вступний) курс, у якому передбачено навчання основ 

алгоритмізації і програмування з використанням мови 

програмування високого рівня Pascal, а з міркувань 

перспективності застосування програмування у 

професійній діяльності в курсі з основ програмування 

треба навчати студентів програмувати мовою С [6].  

Якщо ж в Інтернеті пошукати відповідь на запитання, 

яку мову краще вивчати початківцеві, то більшість порад 

від “експертів” звучать приблизно так: “Якщо хочете 

працювати безпосередньо з залізом, писати драйвери й 
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додатки з максимальною продуктивністю, то підійдуть 

тільки C чи C++; якщо додатки для мобільних пристроїв, 

то Java, Objective C, C#; для веб-серверів — Go, Python і 

PHP; для веб-додатків — JavaScript” тощо. Або: “Якщо 

опиратися на свій досвід, то найкомфортнішою є мова С#, і 

з неї я б почав”, або ще: “Треба врахувати такі фактори, як 

ринок праці, довготривалі перспективи…” [7]. Можливість 

використання в навчанні мови Pascal вони категорично 

відхиляють, аргументуючи це передусім тим, що мова вже 

мертва (певною мірою це впливає й на ставлення студентів 

до неї). Але ці “експерти” мабуть забули, що 

професіоналами вони стали не одразу, а починали 

опановувати програмування на основі простих спеціальних 

навчальних мов, наприклад, Basic чи Pascal. І тільки зрідка 

можна натрапити на конструктивні думки [8]: 

“Початківцям в першу чергу треба не вчити саму мову, а 

вчитись правильно складати алгоритми, а вже потім 

незалежно, яку мову той чи інший обрав, — складати 

програми”, “Треба починати з легшого: швидкі результати 

в початківців мотивують їх боротися з проблемами далі”.  

Мета: обґрунтувати переваги використання мови Pascal 

і недоцільності використання мови С як першої в навчанні 

інженерів-програмістів.  

Завдання:  

˗ визначити рівень підготовки студентів-

першокурсників з програмування;  

˗ на основі офіційних статистичних даних виявити на 

фоні популярності інших мов тенденцію використання 

мови Pascal у світі й Україні;  

˗ проаналізувати можливості спеціальних навчальних 

мов програмування і мови системного програмування С як 

першої навчальної;  

˗ вказати труднощі, які виникли на початкових етапах 

вивчення алгоритмізації і програмування на базі мови С. 
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Результати досліджень. За даними внутрішнього 

анкетування, проведеного на початку 2015-16 і 2016-17 

навчальних років, 32,5% (27 із 83 опитаних студентів-

першокурсників) і 30,6% (30 із 98 опитаних) у школі чи 

самостійно зовсім не вивчали програмування, 10,8% (9 

студентів) і 29,6 % (29 студентів) лише ознайомилися (це 

суб’єктивна оцінка студентів) з однією чи кількома мовами 

програмування, 0% і 2,04% (2 студенти) відповідно вільно 

програмують. У попередні роки проводилося звичайне 

опитування, яке показувало, що мови програмування в 

школі вивчали від третини до половини студентів у кожній 

групі. Таким чином для багатьох студентів вивчення 

програмування починається тільки у виші. Як показав 

багаторічний досвід, багато тих, хто вивчав у школі 

програмування, мають поверхові, не систематизовані 

знання, програмують хаотично, хоч вважають, що вони 

програмують добре (багатьох з них навчити алгоритмізації 

і навчити, а по суті перевчити, програмувати за 

принципами структурного підходу набагато важче, ніж 

тих, хто починає вивчення предмету з нуля). 

За даними досліджень рейтингів мов у світі відповідно 

до TIOBE-індексів (визначають на основі пошукових 

запитів щодо назви мови за припущення, що між кількістю 

знайдених веб-сторінок і кількістю користувачів існує 

кореляційний зв’язок) [10], рейтинг Delphi/Object Pascal від 

лютого 2014, коли він був найнижчим, по 2017 (дані взято 

за лютий кожного року) поступово зростає (0,522% від 

загальної кількості запитів (20 місце), 1,574 (11), 2,163 (10), 

2,479 (9); у березні 2017 — 2,544 (9); це свідчить про те, 

що мова не зовсім мертва), а рейтинг мови С спадає, 

залишаючись все одно високим (18,334% (1 місце), 16,488 

(1), 15,594 (2), 8,445 (2); у березні 2017 — 7,742 (2)). 

Відповідно до TIOBE-індексів протягом останніх 15 років 

найпопулярнішими мовами програмування є Java і C. 
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Опитування українських програмістів (2014-2017) [11] 

щодо використання мов програмування дали дещо інші 

результати: частка розробок мовою Pascal/Delphi 

зменшується (1,35% (11), 1% (12), <1% (13), <1% (16)) і 

мовою С теж зменшується (1,65% (9), 1,4% (9), 1,3%(9), 

1,1% (12)). В Україні програмісти найчастіше (з 2010) 

використовують мови Java, C#, PHP.  

Як засіб навчання алгоритмізації і як першу мову 

програмування для початківців (з орієнтацією на 

непрограмістів) спочатку було розроблено багатоцільову 

мову символічних інструкцій Basic (1963). Щоб 

задовольнити вимоги структурного програмування, у 

подальшому було розроблено версії Turbo Basic, Quick 

Basic, Power Basic. Сучасними похідними мовами є Visual 

Basic, VBA, Visual Basic.NET. Але для тих, хто звик 

програмувати мовою Basic, перехід до інших мов викликає 

певні труднощі (зокрема простота динамічного виділення 

пам’яті під масиви в Basic).  

Відповідно до принципів структурного програмування і 

з метою вироблення у студентів-програмістів хорошого 

стилю програмування Ніклаус Вірт (програміст і теоретик 

програмування) розробив навчальну мову Pascal (1970). У 

цій мові впроваджено жорстку перевірку типів, що дає 

змогу виявляти багато помилок на етапі компіляції. 

Програміст легко може описувати свої типи даних. 

Синтаксис мови Pascal простий і легко запам’ятовується, 

має достатньо засобів для розв’язування класичних завдань 

і опанування алгоритмізації. Програмний код легко 

читається, його можна передавати від одного програміста 

до іншого для вдосконалення й супроводу; у зв’язку з цим 

у багатьох випадках у літературі мову Pascal чи наближену 

до неї використовують як метамову для подання 

алгоритмів. Мова Pascal не потребує багато часу на 

вивчення, що дає можливість змістити акценти з її 
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синтаксичних і семантичних особливостей на вивчення 

методів побудови й аналізу алгоритмів, зосередитися на 

реалізації своїх структур даних. Крім того, Pascal є базою 

для вивчення ряду інших мов, оскільки отримані навички 

дають змогу легко перейти на будь-яку сучасну мову 

програмування. У роботі [5] відслідковується перехід на 

основі навичок, одержаних при вивченні мови Pascal, до 

об’єктно-орієнтованого програмування: “Найбільш 

природним і строгим перехід від процедурного 

програмування до ООП вбачається з використанням мови 

Pascal, з використанням ланцюжка понять: типи — 

процедури — передавання даних — запис (структура як 

властивість) — об’єкт (структура як властивість + 

процедура як метод)”. 

На основі мови Pascal було розроблено об’єктно-

орієнтований Object Pascal (Delphi), останні версії якого 

розраховані на розробку кросплатформних додатків для 

Windows 10, Mac OS, iOS, Android (версію Delphi 10.1 

випущено в 2016 [9]). Протягом багатьох років Pascal 

широко використовувався не тільки для навчання, а й при 

розв’язуванні різноманітних прикладних задач. У наш час 

він значно втратив свою популярність як мова 

програмування і зовсім необґрунтовано втрачає 

популярність як мова навчання у вишах.  

Мова програмування С (1972) розроблена не як 

навчальна мова і навіть не як мова загального 

призначення, а як мова системного професійного 

програмування. Проте нею можна написати практично 

будь-яку прикладну програму, і вона використовується для 

розв’язування найрізноманітніших задач. Продовженнями 

мови С є такі популярні у наш час мови, як С++, Objectiv-

C, C#, Java. Мова С — це мова програмування середнього 

рівня, вона об’єднує кращі риси мов високого рівня з 

можливостями Асемблера. Як мова середнього рівня С дає 
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можливість маніпулювати бітами, байтами й адресами, 

тобто тими базовими елементами даних, з якими працює 

комп’ютер. Проте на відміну від більшості мов високого 

рівня, в С майже повністю відсутній контроль помилок при 

виконанні програми. Наприклад, не перевіряється 

порушення границь масивів. Відповідальність за такі 

помилки повністю покладається на програміста. Синтаксис 

мови С досить складний. Також С не вимагає суворої 

сумісності формальних параметрів і аргументів функцій на 

відміну від мов програмування високого рівня, де, як 

правило, треба, щоб тип аргумента відповідав типу 

параметра. У мові С аргумент може мати майже будь-який 

тип, якщо його можна розумно перетворити на тип 

параметра. Компілятор С автоматично виконує всі види 

перетворень. 

При використанні мови програмування С (на відміну від 

Pascal) як базової при вивченні курсу “Алгоритмізація та 

програмування” на початкових етапах виникло ряд 

труднощів, пов’язаних з її особливостями (середовище 

Microsoft Visual Studio): студенти повинні пам’ятати багато 

нюансів, відволікаючись при цьому від головного — 

алгоритмізації. Розглянемо найосновніші з них. 

1. Оскільки всі функції при програмуванні мовою С є 

бібліотечними, то треба слідкувати за тим, щоб відповідні 

бібліотеки були підімкнуті командою препроцесора 

#include. Крім того, для використання числових констант 

(числа  , е і пов’язані з ними величини) бібліотеки math 

треба препроцесорові вказати директиву #define 

_USE_MATH_DEFINES ще до директиви підмикання 

бібліотеки #include <math.h>. У мові Pascal більшість 

функцій стандартні і не потребують підмикання бібліотек; 

числу   відровідає константа pi, е — exp(1).  

2. У програмах мовою С дуже важливим є правильне 

використання форматів вводу й виводу при зверненні до 
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функцій scanf і printf. Від цього залежить і правильність 

обчислень, у яких беруть участь вхідні дані, і правильність 

візуалізації результатів — програма може порахувати все 

правильно, а виведення за невідповідним до типу 

одержаного значення форматом відобразить зовсім інший 

результат; наприклад, printf("%d", 5.) і printf("%f", 5) 

дадуть результат 0, printf("%с", 5.) — пробіл, printf("%с", 5) 

— символ , printf("%s", 5.) — нульовий вказівник (null), а 

printf("%s", 5) — аварійно закінчить виконання програми. 

Крім того, оскільки формати виведення вказуються на 

відстані (у першому параметрі — рядку формату) від 

аргумента (змінної чи виразу), то не завжди вистачає 

уважності швидко виявити помилку. У Pascal формати при 

введенні не використовуються, а при виведенні не 

обов’язкові, їх можна вказати для красивого оформлення 

результатів, і формат міститься зразу після виразу. 

3. Математичні функції бібліотеки math, залежно від 

типів, мають різні імена (стандарт C99). Так, для типу 

double використовуються “математичні” імена функцій, а 

для типів float і long double імена містять постфікси f і l 

(наприклад, double sin(double x), float sinf(float x), long 

double sinl(long double x)). Також часта помилка у 

студентів — сплутують використання функцій fabs(x) 

(результатом є дійсне число) і abs(x) (результатом є ціле 

число; дробова частина відкидається). На відміну від С у 

мові Pascal деякі функції можуть працювати з даними 

різних типів, наприклад, функція abs для цілого аргумента 

дає цілий результат, а для дійсного — дійсний; студенти 

тільки часом сплутують функції sqrt — квадратний корінь і 

sqr — піднесення до квадрата. 

4. У програмі мовою С обчислюється будь-який вираз 

(включаючи ділення на 0, знаходження кореня з від’ємного 

числа тощо — результат відповідно буде INF і NAN; 

переповнення також дає INF). При програмуванні 
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математичних виразів треба перед обчисленнями 

перевіряти, чи значення аргумента є допустимим. У 

частині студентських програм було порушено порядок дій: 

спочатку обчислювалося значення виразу, а потім 

перевірялася коректність обчислень і в разі необхідності 

видавалося повідомлення про недопустиме значення. При 

цьому основним твердженням було: “Але ж програма 

працює”. Щоб довести студентові, що програма некоректна, 

хоча щось і виконує, треба докласти багато зусиль. У даній 

ситуації Pascal-програма видала б повідомлення про 

ділення на нуль, від’ємне значення під коренем, 

недодатній підлогарифмічний вираз, про переповнення і 

аварійно закінчила б роботу.  

5. Для подання складних умов, наприклад, )8;5[x  

треба скористатися логічним виразом (x>=-5 && x<8). 

Якщо умову записати з використанням подвійної -5<=x<8 

нерівності, то компілятор не вкаже на помилку — цей 

вираз буде обчислюватися як (-5<=x)<8: спочатку 

обчислиться вираз (-5<=x), і результатом залежно від 

значення х буде 0 чи 1, а потім 0<8 чи 1<8, кожен з яких 

дасть значення 1 (“істина”). І знову аргумент: “Але ж 

програма працює”. У Pascal це була б синтаксична 

помилка. 

6. При використанні операції ділення в мові С треба 

пам’ятати, що ділення цілих величин дає цілий результат 

(відкидається дробова частина, навіть якщо вона близька 

до 1). Тому, щоб зрозуміти, що при обчисленні значення 

виразу результат не відповідає очікуваному, треба 

паралельно провести розрахунки, наприклад, в електронних 

таблицях Excel. У мові Pascal для цілочисельного і дійсного 

ділення використовуються різні операції (відповідно div і 

/). 

7. Змішування типів даних в одному виразі компілятор 

мови С, на відміну від компілятора Pascal, не вважає 
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помилкою. Наприклад, у виразах можна вільно змішувати 

змінні символьного і цілого типів. При обчисленні виразів, 

у яких змішано дані різних типів, компілятор автоматично 

виконує неявне перетворення типів за спеціальними 

правилами. Це може бути як зручним, так і небезпечним, 

якщо змішування типів є випадковим. Тому при 

використанні мови С як базової обов’язково спочатку 

треба розібратися з перетворенням типів даних, оскільки 

нерозуміння цього може призвести до непередбачуваних 

результатів виконання коду. У ряді випадків неможливо 

обійтися без явного перетворення типів. Наприклад, при 

виконанні фрагменту double f; int b=32767; 

f=100*(float)b*b; без перетворення змінної b до типу float 

буде втрачено результат, оскільки значення 100*b*b 

більше від максимально можливого значення даних типу 

int. 

8. Порівняно з іншими мовами у мові С є досить велика 

кількість операцій (більше 35). Різні операції позначаються 

тими самими символами або їхнім подвоєнням. 

Наприклад, * позначає множення, вказівник, 

розіменування вказівника. Часто при програмуванні 

логічних виразів замість операції порівняння == студенти 

записують операцію присвоювання =, і таку помилку 

досить важко виявити. 

9. Після розгляду на лекціях нестандартних 

можливостей використання оператора for, пов’язаних з 

тим, що for-цикли не обмежуються тільки випадком 

арифметичної прогресії, студенти старалися 

запрограмувати весь вміст тіла оператора в полі умови чи 

полі збільшення параметра, не зважаючи на те, що при 

поданні матеріалу наголошувалося, що включати в 

заголовок циклу обчислення, які не мають відношення до 

ініціалізації й збільшення чи зменшення значення 

параметра циклу, вважається поганим стилем, знижує 
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читабельність програмного коду, призводить до 

збільшення помилок.  

Таких на перший погляд незначних труднощів при 

програмуванні мовою С виникає ще досить багато. Вони 

відволікають від алгоритмізації. Щоб програма, написана 

мовою С, правильно і надійно працювала, потрібно 

глибоко занурюватися в деталі мовних засобів. Звичайно, 

можна в першому семестрі при реалізації навчальних 

алгоритмів скористатися якоюсь досить обмеженою 

підмножиною мови С. Наприклад, розглядати тільки типи int 

і double і відповідно тоді буде менше проблем з форматами 

введення й виведення і перетворенням типів, не розглядати 

нестандартні можливості циклу for тощо. Але в подальшому 

все рівно доведеться повернутися до глибшого вивчення 

базових понять мови С. 

Для початківців мова Pascal — це ніби каліграфія, а 

мова С — стенографія з багатьма умовними позначеннями. 

Головне, щоб студент не зневірився у своїх силах і не 

втратив бажання вчитися взагалі.  

Першою навчальною мовою при вивченні 

алгоритмізації і програмування обов’язково має бути мова 

з простим синтаксисом, щоб студенти могли зосередитися 

на головному — алгоритмізації. На основі проведених 

досліджень можна зробити такі ґрунтовні висновки: 

— проведені анкетування й опитування показали, що 

досить великий відсоток  студентів (майбутніх інженерів-

програмістів) у школі не вивчали програмування; 

— на основі статистичних даних (TIOBE-індексів) у 

світі виявлено зростання протягом останніх трьох років 

рейтингу об’єктного розширення мови Pascal — 

Delphi/Object Pascal, хоч в Україні за даними багаторічних 

досліджень популярність Pascal/Delphi серед програмістів 

дуже низька і спадає;  
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— аналіз можливостей спеціальних навчальних мов 

програмування і мови системного програмування С як 

першої навчальної показав, що використання спеціальної, 

вже класичної, навчальної мови Pascal (нову навчальну 

мову, яка б повніше відповідала сучасним вимогам, ще не 

розроблено) не потребує багато часу на її засвоєння, 

сприяє зосередженню на алгоритмізації, від неї легко 

переходити до вивчення інших сучасних рейтинговіших 

мов програмування;  

— використання мови програмування С як базової на 

початкових етапах викликає ряд труднощів, пов’язаних з 

особливостями її синтаксису і відсутністю контролю 

помилок при виконанні програми, відволікає від 

алгоритмізації, і тому не є доцільним. 
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the capabilities of these languages and the level of school 

knowledge of the first-year students.  

The C programming language peculiarities distracting 

students from mastering the basics of algorithmization and 

developing good programming style at the initial stages have 

also been pointed out.  

Сapacity analysis of special teaching programming 

languages and C system programming language has shown 

that special classic teaching Pascal language (a new teaching 

language which would better meet modern requirements has 

not yet designed yet) does not tube much time to master 

facilitates algorithmization and study of other modern 

programming languages with higher rating. 

The use of C programming language as basic one at the initial 

stages creates a number of difficulties related to its specific 

syntax and absence of error control during the fultiment of a 

programme, prevents algorithmization and therefore is not 

advisable. 

Key words: training of software engineers, algorithmization, 

basic programming language, Pascal programming language, 

C programming language, structured programming. 
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БАЗОВЫЙ ЯЗЫК ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТУДЕНТАМИ 

АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема выбора 

базового языка программирования при изучении 

студентами дисциплины "Алгоритмизация и 

программирование" в первом семестре первого года 

підготовки инженеров-программистов. Проанализировано 

использование языков Pascal и С как базовых с учетом 

возможностей этих языков и уровня школьной подготовки 

студентов-первокурсников.  

Указано особенности языка программирования С, 

которые на начальных этапах отвлекают студентов от 

постижения основ алгоритмизации и выработки 

хорошего стиля программирования.  

Анализ возможностей специальных учебных языков 

программирования и языка системного программирования 

С как первых учебных показал, что использование 

специального уже классического, учебного языка Pascal 

(новый учебный язык, который полнее отвечал 

современным требованиям, еще не разработан) не 

требует много времени на его усвоение, способствует 

сосредоточению на алгоритмизации, от него легко 

переходить к изучению других современных с большим 

рейтингом языков программирования. Использование 

языка программирования С как базового на начальных 

этапах вызывает ряд трудностей, связанных с 

особенностями его синтаксиса и отсутствием контроля 

ошибок при выполнении программы, отвлекает от 

алгоритмизации, и поэтому не является целесообразным. 

Ключевые слова: подготовка инженеров-программистов, 

алгоритмизация, базовый язык, язык программирования 

Паскаль, язык программирования С, структурное 

программирование. 
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Доведено, що порівняльні аспекти та історико-

філософський складник розвитку здоров’язбереження в 

освіті поглиблюють актуальність системного вивчення 

майбутніми педагогами медико-біологічних дисциплін, 

сприяють упровадженню компетентнісного підходу в 

професійну підготовку студентів у вищих педагогічних 

навчальних закладах і забезпечують реалізацію важливого 

напряму гуманізації освіти ˗ формування, збереження та 

зміцнення здоров’я підростаючого покоління. 

Ключові слова: здоров’язбереження, медико-біологічна 

підготовка, учасники педагогічного процесу, психолого-

педагогічні особливості. 

 

© КІЙКО Т.Б., МІНЕНОК А.О., 2017 

 

Актуальність. Запити українського суспільства у 

ХХІ ст. зумовлюють професійну підготовку компетентного 

вчителя, здатного ефективно реалізувати фахові 

компетенції в умовах освітніх реформ, передусім, ідеї 

навчання та виховання здорового підростаючого 

покоління. Так, одним з основних документів, що визначає 

шляхи реалізації ідей навчання та виховання здорового 

підростаючого покоління, є міжнародний проект 

«Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні», 

запроваджений в Україні з 1998 року. Основною метою 

проекту є відпрацювання моделей такої діяльності в 

закладах освіти, яка б сприяла збереженню та зміцненню 

здоров’я учасників педагогічного процесу через створення 

відповідних умов, цілеспрямованої роботи щодо 

формування валеологічної свідомості, мотивації на 

здоровий спосіб життя [1]. 

Отже, актуальності набуває проблема професійної 

підготовки студентів у вищих педагогічних навчальних 

закладах, в якій особливу роль відіграє формування 
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професійних компетентностей, оскільки майбутня 

педагогічна діяльність передбачає на високому фаховому 

рівні здійснювати просвітницько-виховну, профілактично-

оздоровчу роботу в навчальних закладах усіх рівнів 

акредитації, чим якісно поліпшити соціокультурне 

середовище, в якому будуть зростати наші діти та молодь. 

Відтак актуалізується потреба у обґрунтуванні 

особливостей психолого-педагогічних засад організації та 

вдосконалення викладання медико-біологічних дисциплін 

у вищих навчальних закладах. 

Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз медико-

біологічної підготовки студентів у сучасних вищих 

педагогічних навчальних закладах розкриває 

здоров’язбережувальний складник медико-біологічної 

підготовки сучасного вчителя в період розбудови 

української незалежної державності, використання 

педагогічного досвіду, реалізацію ідей здоров’язбереження у 

викладанні медико-біологічних і валеологічних навчальних 

дисциплін для студентів сучасних вищих педагогічних 

навчальних закладів, а саме нових напрямів розвитку 

медицини – радіаційної, кібернетичної, кардіології, 

офтальмології, авіаційної і космічної медицини, генетики, 

психофізіології, психогенетики, інноваційних засобів 

дослідження здоров’я людини, рекреаційної медицини, 

геронтології (М. Амосов, О. Богомолець, М. Стражеcко та 

ін.), які водночас доповнюють зміст медико-біологічної 

підготовки сучасного вчителя, у якому чільне місце має 

науковий доробок М. Амосова для індивідуального 

збереження здоров’я людини («Раздумья о здоровье»). 

Встановлено, що утвердження здорового способу життя 

підростаючого покоління, формування мотивації 

відповідального ставлення до власного здоров’я, а також 

уведення профілактичного оздоровлення в масову практику 

освітніх закладів є основоположними принципами 
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гуманізації і здоров’язбереження в освіті ХХІ століття [2; 1; 

3]. 

Значущість проблеми вдосконалення медико-

біологічної підготовки студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів, яка повинна бути оздоровчою за 

змістом і цільовим компонентом, формувати валеологічну 

культуру майбутніх учителів, зумовила появу наукових 

досліджень здоров’язберігаючого спрямування сучасних 

вітчизняних і зарубіжних освітян і науковців. Це, зокрема, 

праці М. Алексєєва, С. Амонашвілі, М. Амосова, 

Г. Апанасенко, І. Берднікова, Н. Бібік, Т. Бойченко, 

Ю. Бойчука, І. Брехмана, В. Войтенко, Г. Воскобойнікової, 

В. Горащука, М. Гончаренко, А. Дебареде, Б. Долинського, 

А. Міненок, Р. Овчарової, В. Оржеховської, Л. Попової, 

О. Савченко, Л. Татарнікової, Є. Хітущенко та ін.  

Сучасній людині в техногенно зміненому 

навколишньому середовищі, насиченому багатьма 

шкідливими для організму факторами фізичної, хімічної і 

біологічної природи, великим обсягом психоемоційних 

впливів, зберегти здоров’я непросто. Здоров’я людини 

зараховують до переліку глобальних проблем сталого 

розвитку людства, що мають життєво важливе значення, у 

яких найбільше загострені суперечності, що породжені 

сучасними й очікуваними в майбутньому соціальними 

ситуаціями, де диспропорційні стани досягли чи можуть 

досягти в оглядовій перспективі катастрофічних наслідків, 

зазначав М. Амосов [2]. 

Педагоги, батьки, учнівська молодь усе більше 

переконуються в тому, що здоров’я – фізичне, моральне, 

духовне, психічне – це не просто відсутність хвороб, а це 

якість найдорожчого, що має людина, – її життя. 

Поступово формується нова стратегія сучасної 

загальноосвітньої школи, у якій здоров’язбереження 

розглядається як необхідний компонент освіти за умови 
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впровадження компетентнісного підходу. Звідси, як 

важливе педагогічне завдання постає навчання і виховання 

компетентного школяра, здатного нести відповідальність 

за власне здоров’я [4]. 

Мета: обґрунтування психолого-педагогічних засад 

удосконалення організації викладання медико-біологічних 

дисциплін у вищих навчальних закладах. 

Завдання:  
˗ обґрунтувати структуру психолого-педагогічних 

особливостей вдосконалення організації викладання 

медико-біологічних дисциплін у вищих навчальних 

закладах на основі ідей здоров’язбереження та 

практичного досвіду науковців. 

Результати досліджень. Здоров’язбережувальна 

навчально-виховна діяльність в освітніх закладах 

розглядається як цілеспрямоване вдосконалення освітнього 

середовища і виховних систем, освітніх умов, за яких 

відбуваються процеси, пов’язані зі створенням, освоєнням 

і поширенням, упровадженням відповідних новітніх 

технологій (організаційних, управлінських, навчальних, 

економічних, соціокультурних) [5; 6]. 

У системі професійної підготовки вчителя-предметника, 

педагогічна діяльність якого охоплює компетенції 

навчання свого предмета і його інтегрованого 

валеологічного впливу або ж виключення негативного 

впливу, який не сприяє здоров’язбереженню учасників 

педагогічного процесу, педагогічний контроль і 

забезпечення охорони здоров’я, валеологічного виховання 

учнів у навчальних закладах і в позаурочний час 

(організація дозвілля, відпочинку та позашкільна освіта), 

має бути відповідна структура медико-біологічної і 

валеологічної підготовки на підґрунті освітньо-

кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-

професійної програми (ОПП) галузевих стандартів, 



223 
 

побудованих на основі впровадження компетентнісного 

підходу. 

Доповнення медико-біологічної підготовки студентів у 

сучасних вищих педагогічних навчальних закладах 

валеологічними дисциплінами зумовлено еволюційними 

змінами в суспільстві та освіті, інтегрованими потребами у 

здоров’язбереженні підростаючого покоління, які 

ґрунтуються на прогресивних ідеях розвитку медико-

біологічної підготовки студентів у вищих педагогічних 

навчальних закладах, що сформувалися в історичному 

поступі: 1) ідея єдності медичного й педагогічного впливу 

на особистість – системне вивчення анатомії, фізіології і 

гігієни дитини; 2) гуманістичне та оздоровче спрямування 

вищої педагогічної освіти для вдосконалення професійної 

підготовки вчителя, а також освітньо-виховного процесу в 

навчальних закладах; 3) ідея санітарно-гігієнічної просвіти 

населення – проведення профілактичних заходів у 

навчальних закладах і профілактично-санологічної 

просвіти населення в боротьбі з поширенням дитячих 

інфекцій і дитячої смертності; 4) удосконалення організації 

шкільництва в Україні з метою подолання масової 

безграмотності населення та профілактично-гігієнічної 

занедбаності і захворюваності дітей, удосконалення умов 

праці вчителя; 5) системні дослідження і вивчення 

закономірностей фізичного і розумового розвитку дітей 

дошкільного і шкільного віку, своєчасна психолого-

педагогічна корекція, профілактика виховної занедбаності 

та недбалого ставлення до соціалізації дитини; 6) ідеї 

морального та нового гуманістичного виховання; 7) 

новаторські ідеї колективного і трудового виховання, 

оздоровчого впливу раціонального поєднання праці, 

відпочинку, фізичного і розумового розвитку; 8) 

самоспостереження за індивідуальним здоров’ям, 

здійснення лікарсько-педагогічного контролю. 
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Наукові погляди та ідеї вчених, медиків і педагогів 

ХІХ˗ХХ ст. щодо необхідності медико-біологічної 

підготовки вчителя знайшли своє відображення у змісті й 

організаційній структурі педагогічної освіти сьогодення. 

Удосконалення організації викладання медико-

біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах має 

базуватися на певних психолого-педагогічних 

особливостях:  

˗теоретико-методологічні основи змісту дисциплін 

(моделювання дидактичного процесу відповідно до 

вікового розвитку школярів і збереження індивідуального 

здоров’я: розгляд і колективне розв’язання проблемних 

ситуацій педагогічної діяльності, тобто зорієнтувати 

майбутнього вчителя на правильне вміння користуватись 

алгоритмом дій під час педагогічної діяльності, що є 

раціональним зерном у формуванні навчальної діяльності. 

Виконання індивідуальних завдань і колективне 

обговорення. Наприклад, тематична дискусія «Сучасний 

дитячий сиротинець і суспільні проблеми сирітства й 

виховної занедбаності»); 

˗використання технологій (дистанційне навчання; 

інтерактивне проблемне навчання в контексті медико-

біологічної підготовки сучасного вчителя, виконання 

індивідуальних творчих завдань); 

˗раціоналізація педагогічного процесу (гуманістична 

спрямованість діяльності, що реалізується у створенні 

доброзичливих стосунків між учасниками педагогічного 

процесу, заснованих на повазі до людини, довірі, доброті, 

чуйності тощо, умінні наповнити педагогічною опікою та 

духовно-особистісною сутністю зміст кожної навчальної 

дисципліни; 

˗сприяння формуванню позитивних орієнтирів в 

особистісному житті учасників педагогічного процесу, що 

мають здоров’яформувальний виховний вплив (тренінгова 



225 
 

робота, забезпечення позитивної атмосфери, використання 

технік педагогіки успіху); 

˗перехід від авторитарних засад у підготовці майбутніх 

учителів до їхньої підготовки на засадах рівноправності 

викладача і студента: викладач організовує навчально-

виховний процес, а студент активно й творчо 

самореалізується в ньому; 

˗організація роботи студентів над колективними 

проектами, що сприятиме колективному та трудовому 

вихованню та реалізації їх творчих здібностей; 

˗проведення профілактичних заходів у навчальних 

закладах і профілактично-санологічної просвіти населення 

в боротьбі з поширенням дитячих інфекцій і дитячої 

смертності на уроках фізичного виховання в школі, 

загострення уваги держави до проблеми охорони здоров’я 

дітей як факторів впливу на розвиток суспільства. 

Розробка і проведення проблемного практичного заняття 

на тему: «Моніторинг факторів впливу на індивідуальне 

здоров’я школярів в освітніх закладах». 

Оздоровча парадигма навчання і виховання формується 

на єднанні традиційних та інноваційних підходів до 

збереження і зміцнення здоров’я учнів. Актуальними 

стають такі ціннісні орієнтації, як знання та вміння, котрі 

дозволяють вибрати моделі поведінки та компетенції в 

межах норм власної і суспільної безпеки. Важлива роль у 

розвитку суспільства відводиться валеологічній 

грамотності населення і, передусім, – валеологічній 

компетентності педагогів [7, с. 189; 5, с. 44]. 

Висновки. Ідеї здоров’язбереження та практичний 

досвід науковців підтверджують актуальність і 

необхідність удосконалення медико-біологічної підготовки 

сучасного вчителя і дозволяють нам окреслити основні 

напрями: 
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• систематизація змісту відповідно до нових наукових 

досягнень; 

• структурування модулів відповідно до формування пр

офесійної компетентності і компетенцій майбутніх 

фахівців; 

• формування професійних якісних ознак студентів у 

процесі вивчення медико-біологічних дисциплін. 

Обґрунтування психолого-педагогічних засад 

удосконалення організації викладання медико-біологічних 

дисциплін у вищих навчальних закладах сприятиме 

системному вивченню майбутніми педагогами блоку 

медико-біологічних дисциплін. В даному контексті варто 

зауважити на важливості впровадження компетентнісного 

підходу до професійної підготовки студентів у вищих 

педагогічних навчальних закладах для вдосконалення 

викладання медико-біологічних дисциплін, що забезпечує 

реалізацію важливого напряму гуманізації освіти – 

формування, збереження та зміцнення здоров’я 

підростаючого покоління, тобто формування у майбутніх 

учителів готовності до здоров’язберігаючої 

педагогічної діяльності, компетенцій науково˗педагогічної 

діяльності. Зокрема, впровадже-ння технологічного 

підходу забезпечує використання нових технологій 

психолого-педагогічного супроводу вдосконалення 

викладання медико-біологічних дисциплін, методів 

ведення проблемних дискусій і прийомів, які б відповідали 

таким вимогам ведення діалогу, сприяли прояву 

діяльнісно-творчого характеру студентами, надання 

студентам свободи в прийнятті рішень, вибору змісту і 

способів навчання, їх прагнення до самореалізації та 

саморозвитку. 

Перспективами подальших розвідок напряму 

досліджень є розробка та впровадження методичних 
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рекомендацій для викладання навчальної дисципліни 

методика навчання основ здоров’я. 
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HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 

 

ABSTRACT. The article rightly psychological and pedagogical 

bases of the organization of the improvement of teaching of 

medical and biological disciplines at the Universities.  

Health-care analyzed the ideas and expertise of scientists who 

confirm the urgency and the need to improve biomedical 

modern teacher training and allow us to outline the main 

areas: systematization content under new scientific advances; 

structuring modules under formation proficiency and 

competencies of future professionals; formation of professional 

quality characteristics of students in the study biomedical 

sciences.  

Health-care training and education paradigm emerging in 

defiance of traditional and innovative approaches to 

preserving and strengthening the health of students. 

Particularly relevant are the following values, as the 

knowledge and skills that allow you to select behaviors and 

competencies within the limits of their own and public safety. 

An important role in the development of society play 

valeological education of the population and most of all – 

valeological competence of teachers. 
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Improving the teaching of biomedical sciences in higher 

education based on certain psychological and pedagogical 

features, upgrading the theoretical and methodological 

foundations of content subjects modeling didactic process 

according to the age of the students and the preservation of 

individual health; the use of distance learning technologies; 

interactive problem-based learning in the context of 

biomedical modern teacher training, individual creative tasks; 

problem solving; rationalization of educational process; 

fostering a positive reference with health-care nurturing; 

transition from authoritarian to democratic principles in the 

preparation of future teachers; organization of students on 

collective projects that contribute to the realization of their 

creative abilities; preventive measures in schools. 

Technology improvement of teaching biomedical subjects 

involve the use of methods and techniques that meet such 

requirements as dialogue, action-manifestation of the creative 

nature of the students, giving students freedom in decision-

making, choice of content and methods of education, their 

desire for self-realization and self-development. 

Proved that the comparative aspects, historical and 

philosophical component of health-care education system 

deepen the relevance of future teachers studying biomedical 

sciences, contributing to the implementation of competence 

approach to training students in higher educational institutions 

and ensure the implementation of an important trend 

humanizing education formation, prevention and strengthen 

the health of the younger generation.  

Key words: health care, biomedical training, participants in 

the pedagogical process, psycho-pedagogical features. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРЕПОДАВАНИЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Аннотация. Психолого-педагогические основы 

организации совершенствования преподавания медико-

биологических дисциплин в высших учебных заведениях. В 

статье обоснованы психолого-педагогические основы 

организации для усовершенствование преподавания 

медико-биологических дисциплин в высших учебных 

заведениях. Доказано, что сравнительные аспекты и  
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историко ˗ философская составляющая развития здоровье

сбере-жения в образовании углубляют актуальность 

системного изучения будущими педагогами медико-

биологических дисциплин, способствующих внедрению 

компетентностного подхода в профессиональную 

подготовку студентов в высших педагогических учебных 

заведениях и обеспечивают реализацию важного 

направления гуманизации образования ˗ формирования, 

сохранения и укрепления здоровья подрастающего 

поколения. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, медико-

биологическая подготовка, участники педагогического 

процесcа, психолого-педагогичеcкие особенности. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ДО ЗДОРОВ’ЄЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ 

 

Анотація. У статті розглядаються методичні аспекти 

підготовки майбутніх соціальних працівників до 

здоров’язбережувальної діяльності.  

Представлено актуальні (з урахуванням особливостей 

здоров’язбережувальної діяльності соціальних працівників) 

методи навчання студентів спеціальності «Соціальна 

робота» в умовах вищої школи.  

Схарактеризовано філософські витоки, концептуальні 

засади, принципи й особливості використання таких 

методів викладання і навчання, як: метод аналізу випадку, 

навчання на основі інтеграції змісту і мови, метод 

спільних досліджень, критичного мислення, метод 

навчання на основі фактичних даних, навчання на основі 

проблеми. Встановлено результати застосування 

кожного методу в навчанні студентів спеціальності 

«Соціальна робота», представлені через основні 
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компетенції, пов’язані з контекстом збереження здоров’я 

клієнтів. Означені методи навчання і викладання 

підтвердили свою ефективність у підготовці до 

професійної діяльності майбутніх соціальних працівників 

за кордоном, а також в Україні. Як перспектива 

розглядається можливість упровадження інноваційних 

трансдисциплінарних, заснованих на розв’язанні проблем 

навчальних курсів у процесі підготовки майбутніх 

соціальних працівників до здоров’язбережувальної 

діяльності.  

Ключові слова: підготовка майбутніх соціальних 

працівників, здоров’язбережувальна діяльність, методичні 

аспекти професійної підготовки. 

 

© КЛОС Л.Є., 2017 

 

Вступ. Підготовка майбутніх соціальних працівників до 

здоров’язбережувальної діяльності є складником 

професійної підготовки фахівців соціальної роботи. Така 

підготовка спирається, передусім, на знання, уміння, 

навички й компетенції, засновані на цінностях і етичних 

нормах професії «Соціальна робота», а також специфічних 

компетенціях, визначених особливостями роботи у зв’язку 

із розв’язанням проблем здоров’я людини, що 

забезпечують формування компетентності соціального 

працівника в здоров’язбережувальній діяльності. У 

зарубіжному досвіді, зокрема в США, така діяльність 

соціального працівника пов’язана із практикою в медичних 

закладах, лікувальних, діагностичних, реабілітаційних 

установах, центрах здоров’я і профілактики захворювань, 

службах із надання інтегрованих послуг і догляду за 

здоров’ям удома, а також на робочих місцях, у системі 

закладів освіти, у місцях масового відвідування і 

відпочинку, у громадах, а також має пряму причетність до 
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роботи соціальних служб (державних і недержавних), 

міжгалузевої співпраці з метою зміцнення і збереження 

здоров’я, соціальної політики і політики охорони здоров’я 

для сприяння подоланню бар’єрів на шляху досягнення 

здоров’я найменш захищеними прошарками населення. 

Особливе значення в цій діяльності належить науковому 

складнику, що формує базу знань, заснованих на 

результатах емпіричних досліджень. Таку діяльність 

реалізують фахівці різної кваліфікації – від бакалавра 

соціальної роботи до магістра і доктора філософії в галузі 

соціальної роботи або суміжних спеціальностей, 

пов’язаних зі здоров’ям, як-от, громадської охорони 

здоров’я, охорони ментального здоров’я, соціального 

добробуту і соціального розвитку тощо. У США 

підготовка соціальних працівників для сфери здоров’я, як і 

загалом працівників соціальної сфери, є неперервним 

процесом, що триває впродовж усього професійного 

життя. Це обумовлено, з одного боку, стандартами 

професійної підготовки і професійної діяльності, а з 

другого – викликами часу, що динамічно формують нові 

чи змінюють давні проблеми людей і потреби щодо їх 

задоволення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 

якості підготовки у вищих навчальних закладах змушують 

шукати нові методи навчання, що не обмежуються 

традиційно визначеними у вищій школі. Кожному 

викладачеві ВНЗ доводиться зіштовхуватися з чотирма 

основними елементами навчального процесу: пропонувати 

і передбачати зміст навчання, вибирати відповідні методи 

навчання і викладання, оцінювати результати навчання, 

проводити оцінювання ефективності викладання / 

навчання.  

Зазвичай, у системі вищої освіти застосовуються два 

основні підходи – зосереджені на викладачеві або на 
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студентові, при чому викладач може повністю 

орієнтуватися на один з них або ж використовувати 

комбінацію обох підходів. Один з визнаних авторитетів 

сучасної західної педагогічної науки П. Рамсден акцентує 

на необхідності продуманих навчальних підходів лекторів, 

викладачів у роботі зі студентами. Альтернативною до 

традиційного, орієнтованого на вчителя підходу він вважає 

сучасніший особистісно-орієнтований підхід до навчання й 

описує це як «підхід на основі концептуальних змін і 

розвитку, пов'язаний зі заглибленням студента у навчання» 

[1].  

Д. Лоріллард описує орієнтоване на студента навчання 

як пошук способів «включення студента в наслідування 

учених, науковців» [2, с. 190]. При цьому ролі викладача 

змінюються від комунікатора, носія і передавача знань до 

ведучого, який підтримує розвиток мета когнітивних 

процесів (мислення, навчання) у студентів [3]. Тому 

творення і вибір нових способів наукового пізнання має 

сприяти аналізу реальних життєвих проблем студентами і 

водночас допомагати їм у процесі пошуку причин шляхів 

розв’язання, щоб таким чином побачити динамічний 

контекст соціальних явищ, передусім, якщо йдеться про 

здоров’я людей [1]. 

З особистісно-орієнтованим навчанням пов’язана 

парадигма соціального конструктивізму, що в стратегіях 

навчання заохочує студентів до участі у спільному досвіді, 

активному пошуку нової інформації та встановленні його 

зв’язків із попереднім знанням для того, щоб особисто 

побудувати нові знання. При цьому заходи з оцінювання 

можуть бути засновані на індивідуальних або групових 

процесах, що вимагають від студентів надавати докази 

виконання, наприклад, порт-фоліо, які можуть бути оцінені 

за допомогою певних контрольних переліків завдань або 

критеріїв ефективності до їх виконання [4].  
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Особистісно-орієнтований підхід включає мотиваційний 

контекст того, хто навчається, його активність, взаємодію з 

іншими людьми, добре структуровану базу знань, 

«занурення в навчання» [5]. Причому, на глибину 

«занурення студентів у навчання» впливають ступінь 

розробленості курсів, стратегії навчання та методи оцінки. 

У цьому контексті особливого значення набуває метод 

аналізу випадку, який має тривалу історію (від початку ХХ 

ст.) і в сучасній науці набуває ознак складної продуманої 

методології пошуку дослідником нових істин наукового 

пізнання. Методика аналізу випадку розвинулась у 

філософських напрямках еклектики і прагматизму [29]. 

Метод виявився ідеальним для глибокого вивчення і 

аналізу проблем бідності, безробіття та інших 

невідкладних проблем суспільства, зокрема, пов’язаних зі 

здоров’ям [7, с. 9]. 

Таблиця 1 

Сильні сторони й обмеження методу аналізу випадку 

[27] 

 

Переваги методу аналізу 

випадку 

Обмеження методу 

аналізу випадку 

Дає докладну, якісно цінну 

інформацію 

Результати досліджень 

не можуть бути 

застосовані до ширшого 

кола (груп) населення 

Дає розуміння для подальших 

досліджень 

Особисте ставлення 

дослідника до явища і 

стосунки з особою, 

справа якої 

досліджується, можуть 

вплинути на результати 

досліджень і висновки 
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Дозволяє моделювати реальні 

й нереальні ситуації  

Дослідження щодо 

аналізу випадку важко 

повторити 

Психологічно дозволяє 

досліднику дізнатися про 

ситуації, які неможливі в 

лабораторних умовах 

Метод аналізу випадку 

є радше предметом часу 

Метод використовується, щоб 

дізнатися про контекстні 

явища 

 

Дозволяє генерувати ідеї, які 

можна перевірити іншими 

методами досліджень 

 

Метод аналізу випадку має 

важливе значення для 

ілюстрування теорії та 

демонстрування різних, але 

взаємопов'язаних аспектів 

життя людини в суспільстві 

 

Метод є цінним в дослідженні 

психології, що розробляє 

цілісне розуміння особистості 

 

 

Мета: виявлення сучасних тенденцій та інновацій у 

методичному забезпеченні підготовки соціальних 

працівників до здоров’язбережувальної діяльності за 

кордоном і визначення умов їх використання в українських 

реаліях.  

Завдання:  

˗ Проаналізувати вітчизняну і зарубіжну джерельну базу 

з питання методики викладання соціальної роботи;  

˗ Виявити методи найбільш застосовувані у підготовці 

соціальних працівників сфери здоров’я за кордоном;  
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˗ Визначити можливості їх використання у підготовці 

майбутніх соціальних працівників до 

здоров’єзбережувальної діяльності у Львівській 

політехніці" 

Для досягнення мети використовувалися методи 

пошуку, відбору і систематизації джерел за проблемою 

дослідження; аналізу, порівняння, синтезу. 

Наукова новизна полягає в тому, що вперше 

здійснено аналіз та узагальнення передового досвіду 

зарубіжних шкіл соціальної роботи, застосування методів 

для вдосконалення, оновлення методичних і дидактичних 

підходів, прийомів, методик здоров’язбережувальної 

діяльності; подальшого розвитку набули прогнозування і 

проектування шляхів упровадження здобутих знань у 

практику професійної підготовки соціальних працівників 

до здоров’язбережувальної діяльності в Україні та 

поширення передового зарубіжного досвіду в науковому 

та освітньому середовищі. 

Виклад основного матеріалу. Процес професійної 

підготовки майбутніх соціальних працівників до 

здоров’язбережувальної діяльності в Україні ми 

розглядаємо як невід’ємний складник загально-

професійної підготовки, що, по суті, є спеціалізацією в 

соціальній роботі. Особливості змісту підготовки 

майбутніх соціальних працівників до 

здоров’язбережувальної діяльності в Національному 

університеті «Львівська політехніка» пов’язані з 

вивченням таких спеціальних дисциплін, як медико-

соціальні основи здоров’я, технології збереження здоров’я 

у соціальній сфері та здоров’язбережувальна діяльність у 

соціальній роботі, а також внесенням відповідних змін і 

доповнень у навчальні курси професійної («Вступ до 

спеціальності «Соціальна робота» і «Етика соціальної 

роботи», «Соціальна педагогіка», «Питання 
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неповносправності в соціальній роботі», «Соціальна 

робота з різними групами клієнтів», «Соціальна робота з 

групами, організаціями та громадами», «Соціальна робота 

з дітьми та сім’ями», «Методика викладання соціальної 

роботи») та практичної підготовки (ознайомча практика, 

навчально-дослідницький практикум І˗ІІ, практика 

соціальної роботи, практика за темою бакалаврської 

кваліфікаційної роботи, педагогічна практика, практика за 

темою магістерської кваліфікаційної роботи).  

На кафедрі соціології та соціальної роботи НУ 

«Львівська політехніка» вже є напрацювання методичного 

характеру, що сприяють ефективній підготовці майбутніх 

соціальних працівників. Проте специфіка 

здоров’язбережувальної діяльності потребує врахування 

особливостей сфери здоров’я, розуміння чинників і 

детермінант здоров’я, нерівностей і несправедливостей 

щодо здоров’я, бар’єрів, з якими зіштовхується велика 

кількість людей у процесі досягнення, збереження, 

зміцнення чи відновлення здоров’я. Тому вдосконалення, 

оновлення методичних і дидактичних підходів, прийомів, 

методик є затребуваним. Важливим ресурсом у цьому 

може стати досвід тих зарубіжних шкіл соціальної роботи, 

які здобули визнання в себе в країні або й за її межами у 

професійній підготовці соціальних працівників для сфери 

здоров’я.  

Метод аналізу випадку може бути застосований у 

нашому дослідженні для перевірки знань і їх розуміння, 

для вимірювання спеціальних навичок студентів 

(наприклад, вибору поведінкової стратегії для зміни 

девіантної поведінки підлітка, який зловживає алкоголем, 

на сприятливу для здоров’я); може застосовуватися для 

демонстрації інтеграційних здатностей студентів 

застосовувати теорії соціальних, гуманітарних та інших 

наук у практиці соціальної роботи, наукових 
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дослідженнях, спрямованих на зміцнення і розвиток знань 

(зокрема, вибір стратегії запобігання вторинним 

ускладненням у дітей з гіперактивним розладом в умовах 

інклюзивного навчання). 

Метод активно використовується нами у вивченні 

ключових дисциплін здоров’язбережувального 

спрямування на рівні магістратури. У «Технологіях 

збереження здоров’я в соціальній сфері» метод 

застосовується під час практичних занять: студентам 

потрібно здійснити пошук різних варіантів розв’язання 

проблеми як альтернативи до того, що був застосований у 

реальному житті; вказати на недоліки в конкретному 

випадку з діяльності соціальних служб чи громадських 

організацій, що надають послуги, пов’язані зі збереженням 

здоров’я. Найвигідніше зарекомендував себе метод аналізу 

випадку в застосуванні результатів досліджень, виконаних 

студентами. Це дозволяє моделювати розв’язання 

соціальних проблем людей похилого віку та людей з 

обмеженими можливостями, для поліпшення професійної 

діяльності через упровадження інноваційних соціальних 

послуг, що впливають на розвиток соціальної політики у 

сфері охорони здоров’я, у міждисциплінарній роботі – від 

національних до міжнародних перспектив. Застосування 

методу аналізу ситуації в навчанні студентів 

здоров’язбережувальної діяльності у соціальній роботі 

сприяє отриманню можливості ефективно спілкуватись і 

співпрацювати з клієнтами, колегами, політиками, 

засобами масової інформації, науковцями [7, c. 12; 8]. 

Цей комплексний спосіб набуття знань має 

характеристики мета моделі, що допомагає студенту 

розвинути як особисті, так і пізнавальні, аналітичні й 

соціальні компетенції [9]. Знайомство з певним явищем за 

допомогою методу аналізу випадку завжди несе певний 

соціально-культурний, економічний, освітній контекст, що 
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сприяє пізнанню можливостей застосування різних 

комбінацій методології і методів дослідження. Здобуття 

знань у такий спосіб розширює можливості пов'язати нові 

знання з раніше здобутими, дає сенс отриманню нових 

знань, а це збагачує загальні і спеціальні навички та 

компетенції майбутніх фахівців. Нові знання стають 

значущими, коли вони послідовно і системно 

взаємопов'язані, ідентифікуються в реальних життєвих 

ситуаціях і на теоретичному рівні, отже, стають 

професійним інструментом у розв’язанні соціальних 

проблем груп суспільства чи окремих індивідів. Активне 

застосування методу аналізу випадку в навчанні стає 

частиною особистого надбання та допомагає спеціалісту 

шукати оптимальні шляхи виконання завдань не тільки в 

професійній діяльності, а й у сфері особистого життя [7, c. 

13]. Тобто метод аналізу випадку заснований на 

сподіванні, що самонавчання сприяє професійному й 

особистісному розвитку, тому що студент, 

використовуючи попередній досвід і знання може 

моделювати майбутні кроки застосування нових 

очікуваних теоретичних знань. Це означає, що студенти 

вчаться заглиблюючись у попередній досвід, аналіз 

ситуації, оцінку обставини і планування дії, що 

застосовуються до конкретного випадку (за К. Ардалан) 

[10]. 

Метод аналізу випадку є одним з методів активного 

спрямування, коли студент повинен самостійно проявити 

ініціативу в пошуку шляхів розв’язання проблеми. 

Студенти, які застосовують цей метод у навчанні, 

розвивають такі навички: а) пов'язувати теорію з 

практикою, посилаючись на знання ситуації та її оцінки на 

теоретичному й практичному рівнях; б) конструктивно 

аналізувати ситуації в контексті визначення послідовності 

розв’язання проблеми; в) пошук і адекватна оцінка 
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альтернативних форм і методів соціальної допомоги; 

г) ухвалення оптимальних рішень у забезпеченні 

соціальної справедливості й соціального благополуччя 

людини з проблемою здоров’я; д) постійне прагнення 

досконалості в професійній сфері, розвиток критичного 

мислення, самопізнання і пізнання позитивного досвіду 

колег [7, c. 14; 11]. 

Застосування методу аналізу випадку сприяє розвитку 

процесів мислення (аналізу і синтезу навичок); 

розв’язанню складних конкретних і непередбачуваних 

ситуацій; розвитку здатності ухвалювати конструктивні й 

обґрунтовані рішення; здатності діяти в постійно 

мінливому середовищі; самоаналізу, формуванню 

відносин, впевненості в собі, почуття відповідальності; 

навичок міжособистісного спілкування, уміння 

спілкуватись і слухати; розвитку якостей сприйнятливості 

й розсудливості в застосуванні активних методів навчання; 

навичок міжкультурного спілкування, необхідних для 

переконливої комунікації; розвитку професійної 

ідентичності; толерантності до відмінностей. 

Найважливіше це в питаннях планування професійного 

втручання в ситуації, що супроводжуються проблемами 

здоров’я або пов’язані з його порушеннями.  

Прикладом застосування аналізу випадку як методу 

навчання в підготовці майбутніх соціальних працівників 

до здоров’язбережувальної діяльності є аналіз і опис 

реальних життєвих ситуацій відповідно до обраного 

сценарію. Студенти виконують тематичний аналіз випадку 

через вивчення результатів спостереження, записи 

інформації, що аналізується, планування і реалізацію ідей, 

які вони представляють у структурованому й 

узагальненому вигляді під час презентації завдань аналізу 

випадку. Тематичні дослідження можуть бути використані 

як незалежний метод навчання (інструмент аналізу й 
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обговорення процесу надання допомоги) або може бути 

інтегрований в інші методи, які сприяють доповненню і 

глибшому розумінню соціального або індивідуального 

контексту аналізованого явища. Наприклад такого, як 

встановлення шляхів запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу в 

середовищі ін’єкційних споживачів наркотиків або вибору 

профілактичних засобів у подоланні насильства серед 

школярів-підлітків. 

На практиці фахівці соціальної роботи зіштовхуються з 

реальними і часто екстремальними подіями, на які вони 

змушені швидко і конструктивно реагувати. Студенти не є 

прямими учасниками конкретних соціальних ситуації, 

вони спостерігають, отримують інформацію, ухвалюють 

рішення, тому застосування методу аналізу випадку часто 

потрібно для набуття здатності моделювати ситуацію або її 

окремі сегменти. Випадок, обраний для аналізу повинен 

бути інформативним, щоб його можна було ідентифікувати 

з позицій наукової теорії чи інших наукових досліджень, 

водночас, має стимулювати отримання знань про ситуацію 

з використанням різних перспектив (юридичної, освітньої, 

соціальної допомоги, охорони здоров'я тощо). Отже, 

студенти беруть активну участь не тільки в реалізації 

практичних рішень, але й у теоретичному пошуку й аналізі 

[7, c. 15˗16].  

Найдієвіший цей метод навчання із використанням 

ситуацій, що потребують міжкультурної компетентності, 

яка посідає критично важливе місце в питаннях подолання 

нерівностей і диспропорцій у досягненні здоров’я. Вона 

включає такі складники: ставлення (зацікавленість, 

відкритість, терпимість до інших культур, намагання 

поводитися відповідно до правил, прийнятих в іншій 

культурі у зв’язку із потребами здоров’я); знання про 

національні особливості соціальних груп власної та іншої 

культур (включає істотні елементи – символи, цінності, 
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приклади поведінки, пов’язані зі здоров’ям); навички 

інтерпретації та співвідношення (вміння пояснити події 

іншої культури, щоб зрозуміти їх зв’язок із проблемами 

соціального середовища і наслідками для здоров’я, 

наприклад, зв’язку між народжуваністю, віком матері та 

показником смертності немовлят); навички виявлення і 

взаємодії (здобуття нових знань про іншу культуру, 

суспільне життя в контексті здоров’я; гнучкість, розуміння 

того, що могло б допомогти зменшити стрес в іншій 

соціальній групі; застосовувати моделі поведінки, 

характерні для іншої соціально-культурної групи, 

намагаючись не образити їх своєю поведінкою, зокрема, 

зв’язку між розвитком певних захворювань (цукрового 

діабету, наприклад) і харчовими пріоритетами); критична 

культурна свідомість і політична освіченість (здатність 

критично оцінювати перспективи, практику і продукти 

діяльності щодо здоров’я; це пов’язано із формуванням 

профілактичних просвітницьких програм у контексті 

навчання здоров’я представників різних культурних груп з 

урахуванням певних культурних традицій) [12].   

Інноваційним і затребуваним у зв’язку з реорганізацією 

європейської вищої освіти, ініційованої Болонським 

процесом, є зростання інтернаціоналізації та 

міжкультурної співпраці. Це сприяє розвитку навчальних 

програм, що викладаються іноземними мовами (зазвичай, 

англійською) або реалізується через інтеграцію іноземної 

мови у вивчення окремих предметів. Метод навчання на 

основі інтегрування змісту і мови (далі ˗ НІЗМ) є 

одночасно гарною можливістю поліпшити знання 

іноземної мови [7, c. 27]. Цей метод полягає у 

використанні іншої мови, що не є найпоширенішою в 

певному регіоні, для викладання предмета або частини 

робочої програми з певної дисципліни для досягнення 

подвійної мети – навчити конкретного предмета й 
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іноземної мови. Термін НІЗМ (англ. Content and Language 

Integrated Learning) затверджений Європейською комісією 

1994 р. за поданням групи експертів (за Д. Марш) [13].  

Переважно у світі, зокрема в Литві, використовується 

англійська мова, хоча в інших європейських країнах може 

бути використана інша (французька, німецька, італійська, 

іспанська та інші мови як друга) [7, c. 28]. Застосування 

методу – це не просто викладання предмета іншою мовою. 

НІЗМ означає гармонію методики викладання предмета і 

мови, прагнення високих результатів в обох галузях. Тобто 

під час лекцій (інших форм аудиторних занять) 

застосування методу НІЗМ забезпечує викладання обох 

предметів – безпосередньо соціальної роботи й іноземної 

мови. Міністерство освіти і науки Литви 2006 р. визначило 

такі аспекти узгодження викладання іноземною мовою. 

По-перше, увага має бути зосереджена як на результатах 

викладання предмета, так і на процесі викладання мови, 

тому що викладання англійської мови характеризується 

спільністю процесу й результату, а викладання 

спеціальних навчальних дисциплін більше зорієнтоване на 

результат (зміст). Тому важливо, щоб викладачі предметів 

поліпшували і накопичували методичний матеріал зі своєї 

дисципліни англійською мовою, оскільки конкретні 

поняття в різних галузях досить складні (за Л. Андзіулієне, 

К. Келлі, А. Крікстапоніс та ін.) [7, с. 29]. Це, зокрема, 

стосується підготовки майбутніх соціальних працівників 

до здоров’язбережувальної діяльності, у контексті якої 

величезний масив базових понять і термінів запозичений 

саме з англійської мови, тому що досвід підготовки 

соціальних працівників до діяльності у сфері здоров’я 

значною мірою адаптований із напрацювань США.  

Зважаючи на досвід литовських фахівців у сфері 

підготовки соціальних працівників із застосуванням 

навчання НІЗМ у вищих навчальних закладах, розпочинати 
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застосування методу доцільно зі спільного проведення 

занять викладачем конкретної дисципліни разом із 

викладачем іноземної мови. При цьому можливі різні 

варіанти інтеграції навчальних робочих програм: 

мультидисциплінарна (та ж тема аналізується з погляду 

різних предметів); міждисциплінарна (інтегровані 

міждисциплінарні навички – грамотність, когнітивні 

вміння, наукова діяльність); трансдисциплінарна (зміст 

навчання організовується з посиланням на питання і 

проблеми, поставлені студентами, а діяльність 

переноситься на практичний рівень). НІЗМ не передбачає 

спрощенням змісту предмета, що вивчається англійською 

мовою. Ефективність методу полягає в синергії, коли при 

додаванні потенціалу двох компонентів – мови і предмета 

(зокрема, у контексті вивчення технологій збереження 

здоров’я у соціальній сфері), здобувається додана вартість 

[7, с. 29]. Такий спосіб навчання привабливий для 

студентів ВНЗ і для викладачів, оскільки сприяє 

самовдосконаленню, насамперед у питаннях знання 

англійської мови, коли вимогою дня є володіння 

іноземною на рівні В2 як для студентів˗магістрів, так і для 

викладачів.  

Застосування НІЗМ у системі вищої освіти має певну 

особливість, пов’язану, на думку Ф. Кости і Дж. Колеман 

[14], із використанням підходу «зверху вниз». Річ у тому, 

що університети обирають цей метод щодо стратегічно 

важливого підвищення рівня інтернаціональності, тобто 

для зростання кількості студентів, які навчаються за 

програмами обміну Erasmus чи подібних. У цьому випадку 

НІЗМ є ефективним засобом організації спільних занять 

для студентів країни, яка приймає і студентів Erasmus-

програми або для реалізації спільних міжнародних 

програм навчання. 
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Європейська комісія відзначила переваги методу 

навчання через інтеграцію змісту і мови: формування 

міжкультурних знань і розуміння; розвиток навичок 

міжкультурного спілкування; підвищення мовної 

компетентності й навичок усного мовлення; розроблення 

багатомовних інтересів і взаємин; забезпечення функції 

вивчення контенту за допомогою різних точок зору; 

надання студентам більших можливостей контактувати з 

цільовою мовою; не вимагає додаткових годин навчання; 

доповнює інші предмети, а не конкурує з ними; 

урізноманітнює методи й форми навчальної практики; 

підвищує мотивацію й упевненість учнів як у мові, так і з 

предмета вивчення. Загалом усе це ілюструє гнучкість 

методу, що легко налаштовується на ситуацію 

навколишнього середовища і допомагає розвитку навичок 

сприйняття мовного і предметного змісту (контексту), 

міжкультурних навичок, компетенції спільного навчання і 

роботи загальнішого характеру [7, c. 33]. 

Разом з цим, НІЗМ вимагає відповідної компетентності 

викладачів. За допомогою методу підсилюються 

компетенції: міжкультурна, мовна, застосування 

конструктивістських навичок навчання й співпраці, що 

характеризує сучасного мобільного викладача, який 

відповідає вимогам Болонської декларації та відзначається 

мультикультуралізмом, знанням європейських мов, 

здатностями до міжкультурної освіти і мета-навчання, 

інформаційною і комунікаційною культурою, умінням 

працювати з нетрадиційним студентом, здатністю до 

партнерства і європейської співпраці. Такий викладач 

здатний навчатися для розвитку власної професійної 

компетентності, створювати сприятливі 

здоровʼязбережувальні умови освітнього середовища [7, c. 

35]. 
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Труднощі практичного застосування методу можуть 

з'явитися в об'єднанні зусиль викладачів двох дисциплін – 

мови і конкретної дисципліни здоров’язбережувального 

спрямування. Для цього необхідно планувати співпрацю 

заздалегідь і встановити спільні цілі для навчання як 

предмета уваги в контексті підготовки майбутніх 

соціальних працівників до здоров’язбережувальної 

діяльності, так і мови. З метою запобігання подібним 

проблемам ми здійснюємо підготовчу роботу – 

налагоджено співпрацю з кафедрою іноземних мов, триває 

процес укладення адекватного термінологічного словника, 

формування змістового і методичного забезпечення 

лекційних і практичних занять з вивчення дисципліни 

«Технології збереження здоров’я у соціальній сфері» із 

застосуванням англійської мови (на основі НІЗМ), 

можливого подальшого спільного проведення занять [8].  

Як певне ускладнення в цьому процесі розглядається 

рівень підготовленості студентів до спілкування 

іноземною мовою. Тому на підготовчому етапі вивчаються 

потенційні запити і можливості студентів бакалаврської 

програми (кількість тих, хто планує продовжувати 

навчання в магістратурі; рівень їх готовності до навчання 

англійською мовою) із соціальної роботи щодо навчання 

здоров’язбережувальної діяльності, розподіл за групами 

готовності, а також обговорюється питання додаткових 

мовних занять для студентів із нижчим рівнем іншомовної 

компетенції. Ще одна особливість застосування НІЗМ у 

вивченні дисциплін здоров’язбережувального змісту є те, 

що соціальна робота у сфері здоров’я переважно 

зосереджена на клієнтові, що не завжди дозволяє 

студентам безпосередньо перевірити власні знання або 

повністю бути залученим у процес розв’язання проблеми, 

бо це пов’язано з високою ціною помилкового ухвалення 

рішень і етичних дилем. Студенти переважно є 
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спостерігачами, а не безпосередніми учасниками процесу 

рішення. У цьому випадку при виборі завдань для 

вивчення здоров’язбережувальних аспектів діяльності 

соціального працівника зосереджуємося на проектній 

діяльності загального характеру, а не на виконання 

конкретних завдань практики.  

Застосування методу ґрунтується на таких основних 

принципах: пізнання (навчання і розвитку мислення, 

навичок розв’язання проблем); змісту (відносини між 

змістом предмета вивчення і міждисциплінарністю); 

зв'язку (вивчення і використання мови, співпраця з 

однолітками); культури (міжкультурна співпраця, 

здатність розуміти дискурс навчання і зв'язки). Ці 

принципи вільно інтегруються в методологічні установки 

НІЗМ щодо знання (навчального змісту), засобів 

вираження (мова передачі і сприйняття знань) і соціальної 

взаємодії (спілкування з іншими в удосконаленні процесу 

навчання) [15]. 

Метод критичного мислення найактуальніший у зв’язку 

з акцентом на рефлексивній практиці соціальної роботи, 

важливості саморефлексії студентів і соціальних 

працівників, що вкрай необхідно в постійно мінливому 

сучасному світі, схильному до деполяризація різних 

світоглядів і культур, а також у зв’язку з необхідністю 

розвивати в майбутніх соціальних працівників, готових до 

здоров’язбережувальної діяльності, здатність 

застосовувати новітні знання, узгоджувати інтереси різних 

суспільних груп, використовувати можливості соціальної 

політики, діяти в невизначених ситуаціях, що характерно 

для контексту здоров’я [7, c. 61]. 

Критичне мислення допомагає пристосуватися до 

швидких змін у середовищі, об'єктивно оцінювати 

соціальне середовище й успішно навчатися [16]. Тому 

критичне мислення слід розглядати як одну з 
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найважливіших особливостей сучасного студента і його 

розвиток розглядати як один із пріоритетів підготовки до 

професійної діяльності в соціальній роботі на засадах 

здоров’єзбереження. Водночас критичне мислення – це не 

тільки застосування певних навичок, але й глибоке знання 

предмета. Тому нині частіше йдеться про концепцію 

інтегрованого критичного мислення, згідно з якою 

виділяють п'ять основних компонентів: навички 

критичного міркування; критичне ставлення; моральна 

орієнтація; знання концепцій критичного мислення; знання 

конкретної дисципліни [17]. 

У літературі найчастіше описують чотири методи 

навчання критичного мислення: універсальний 

(генералістичний), навіювання (інфузії), занурення 

(іммерсії) і змішування. Універсальний підхід у 

формуванні критичного мислення означає, що ці навички 

розроблені окремо від конкретного предмета вивчення, 

вони легко переносяться і використовуються в навчальних 

заняттях з різних дисциплін і в інших контекстах. 

Застосування підходу інфузії критичного мислення має на 

меті висвітлювати його можливості в кожній лекції чи 

практичному занятті з дисципліни. Підхід занурення у 

використанні методу стимулює студентів мислити 

критично, проте цілі і принципи методу не виразно 

оголошені або виділені. Змішаний підхід розвиває 

критичне мислення як окрему специфічну навичку під час 

занять саме з конкретного предмета. При чому, результати 

дослідження щодо зіставлення ефективності цих підходів 

показали, що саме змішаний приносить кращі результати, 

тим часом занурення є найменш ефективним [7, c. 64˗65; 

17]. 

На думку С. Джонс, автора книги з критичного 

навчання для студентів соціальної роботи, компетенції 

критичного мислення включають: постановку питань, 



252 
 

навички читання і письма, критичне мислення і критичну 

практику. Автор описує п’ять груп навичок, пов’язаних з 

критичним мисленням. Детальніше розглянемо їхні 

характеристики через призму підготовки до 

здоров’язбережувальної діяльності студентів соціальної 

роботи [18]. 

А. Критичні питання чотирьох типів: фундаментальні 

(стосуються основних ідей, знань, понять; наприклад: «Як 

ви розумієте холістичне трактування поняття «здоров’я»?), 

пов’язані (виявлення відносин, узгодження різних 

поглядів; наприклад: «У чому подібність 

біопсихосоціодуховного і екосистемного підходів у 

формуванні професійного втручання на засадах 

здоров’єзбереження?»), гіпотетичні (творчі, такі, що 

будують нові перспективи; наприклад: «Які з відомих 

поведінкових моделей втручання будуть дієвішими в 

роботі соціального працівника з людьми похилого віку?») і 

критичні (концептуалізації мікро- і макро-контекстів, 

підтримують думку в ухваленні рішень; наприклад: «Чи 

всі зовнішні ресурси в ситуації клієнта із алкогольною 

залежністю були залучені?»).  

Б. Критичне читання, під час якого безпосередньо ще 

не виражені думки і прихильності, оцінюються структура і 

зміст мови, визначаються стосунки, цільова аудиторія 

тексту і глибина й сенс ідей, що розглядаються (надаються 

передбачені навчальною програмою фрагменти текстів із 

художніх і публіцистичних творів, що зосереджені на 

описі ситуацій, пов’язаних із порушенням здоров’я або 

функціонування особистості в цьому контексті). 

В. Критичне письмо невіддільне від критичного читання 

як здатність чітко висловити основну ідею в письмовій 

формі, матеріалізувати аргументи, обговорити достоїнства 

і недоліки, забезпечити узгодженість і надійність тексту, 

дотримуватися вимог структури (підготовка і написання 
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плану професійного втручання в запропоновану ситуацію, 

що містить контекст порушення здоров’я клієнта або 

загрозу такого порушення).  

Г. Критичні міркування є здатністю застосовувати 

когнітивні навички вищого рівня до пояснення. Перехід 

від думок про факти, думок і передумов до 

«продукування» особистої думки або дискурсу з 

посиланням на отриману інформацію (аудиторна робота з 

аналізом окремого випадку).  

Д. Критична практика є діяльністю, що керується 

кращими можливими намірами, використовує новітні 

знання і юридичні основи, бере на себе відповідальність і 

підзвітність, слідує цінностям соціальної роботи 

(виконання рольових ігор із застосуванням критичного 

мислення). 

Застосування методу критичного мислення сприяє 

формуванню важливих навичок здоров’язбережувальної 

діяльності і якостей майбутнього соціального працівника. 

Зокрема, навичок: а) аналізу (детального вивчення 

отриманої інформації, встановлення пріоритету важливої 

інформації, визначення припущень, цінностей, 

прихильностей, що лежать в основі політичних ідеологій, 

як-от: ролі держави, стану клієнта, гендерних ролей, 

стереотипів тощо); б) творчого мислення (проблематизація 

«зрозумілих, очевидних» питань, урахування різних, 

нестандартних можливостей і підходів); в) розв’язання 

проблеми (розкладання проблеми і цілей на складові 

частини, формулювання правдоподібних гіпотез, 

прогнозів, висловлювання рішень, які можна відстояти); 

г) обґрунтування (зменшення помилок у мисленні і 

логічних потоках; ухвалення рішень точно, виразно, 

збалансовано, не «розмито», інтеграція інформації для 

визначення необхідних висновків; судження навмисне і 

цілеспрямоване); д) оцінювання (визначення мікро- і 
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макрофакторів контексту, що впливають на питання, 

оцінка інформації щодо мети) [7, c. 67]. 

Ставлення майбутнього соціального працівника до 

виконання завдань здоров’язбережувальної діяльності, що 

формуються завдяки застосуванню методу критичного 

мислення: а) неупередженість (готовність переглянути 

судження, визнання безлічі перспектив і можливості їх 

правильності, визначення перспективи клієнта); 

б) гнучкість (урахування тимчасового статусу знань, 

терпимість щодо двозначності, критичне оцінювання; 

скептичне мислення (ані цинічне, ані довірливе), 

обережність у прийнятті нових узагальнених істин); 

в) наполегливість (пошук необхідної інформації і 

намагання бути добре поінформованим, активний пошук 

доказів на підтримку і спростування власної думки, 

вивчення альтернативних варіантів); г) міжособистісна 

чутливість (повага до думку інших, до міждисциплінарних 

знань, розуміння власних упереджень); д) культурна 

чутливість (здатність бути недискримінаційним, поважати 

відмінності класу, культури, сексуальності і гендеру) [17]. 

Метод спільних досліджень, обґрунтований професором 

університету Шяуляй Г. Мажейкіс із позицій теорії та 

методології, пройшов успішну апробацію впродовж 

2006˗2008 рр. під час реалізації проекту «Розвиток кар'єри 

успішних студентів «Реалізація інноваційного методу 

спільних дослідженнь (KOOPERIA)», що здійснювався за 

підтримки Євросоюзу. Зокрема, активно використовувався 

і продовжує поширюватися серед вищих навчальних 

закладів, у яких здійснюють підготовку майбутніх 

соціальних працівників, насамперед, коли йдеться про 

майбутню професійну діяльність у зв’язку із проблемами 

здоров’я людей похилого віку та людей з інвалідністю. 

Суть методу спільних досліджень полягає в синтезі двох 

методів: навчання обслуговування і кооперованого 
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(спільного) навчання [19]. Поєднання цих методів стало 

можливим завдяки скеруванню іншого до власного 

досвіду, який при цьому постійно розширюється і 

змінюється з урахуванням проблем сучасного суспільства. 

Метод спільних досліджень є модифікованим методом 

навчання обслуговування, соціальних послуг в умовах 

інформаційного суспільства та глобалізації за участю 

динамічних творчих груп [6]. Навчання на основі спільних 

досліджень у Литві, як і в США, засноване на співпраці з 

громадами. Проведені наукові розвідки показали, що 

метод спільних досліджень пов’язаний із парадигмою 

християнської освіти, ідеями реконструктивізму, 

прагматизму, соціального конструктивізму і концепцією 

соціальної участі. Усі ці парадигматичні відносини 

безпосередньо пов'язані з історією, розвитком і філософією 

соціальної роботи. Тому очевидно, що для навчання 

соціальної роботи метод спільних досліджень найцінніший 

і з погляду здоров’язбережувального контексту [20].  

Практика застосування методу констатує його 

універсальність і найбільшу конгруентність у викладанні 

дисциплін, пов’язаних з управлінням соціальними 

програмами і проектами, моделюванням процесів 

професійної реабілітації, соціально-культурної участі в 

громаді або життєвого циклу і соціального конструювання 

при інвалідності. Найоптимальніші результати 

досягаються при застосуванні методу не частіше, ніж в 

одній навчальній дисципліні за семестр. Тому 

невіддільною умовою застосування методу є послідовне і 

системне узгодження всіх інших методів, що 

застосовуються в програмі протягом усього періоду 

навчання (за Г. Мажейкіс) [7, c. 50]. 

З досвіду підготовки майбутніх соціальних працівників 

до діяльності у сфері громадської охорони здоров’я у 

США, метод спільного дослідження має важливе значення 
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для засвоєння студентами спеціальності «Соціальна 

робота» значення соціальних, поведінкових і екологічних 

факторів як детермінант здоров'я. Соціальні працівники 

громадської охорони здоров'я все частіше є учасниками 

спільних досліджень на рівні громад у практичній 

діяльності (community-based participatory research). 

Американським агентством з вивчення охорони здоров'я і 

якості (Agency for Healthcare Research and Quality) такі 

дослідження визначено, як «спільний процес за участю 

дослідників і представників громадськості, членів 

спільноти, що використовує місцеві знання в розумінні 

проблем здоров'я і тому розробляє заходи, …виявляє 

інвестиції членів громади в процеси і продукти 

досліджень» [21]. Такі дослідження найкорисніші в 

популяціях, які часто відмовляються від звичайних 

досліджень (меншини, люди з низьким рівнем доходів, 

сільське і міське населення) через їх використання в 

попередніх, іноді неетичних, дослідженнях.  

Фактори, що сприяють використанню методу для 

поліпшення здоров'я громад, які перебувають у 

несприятливих умовах: по-перше, знання місцевих 

спільнот збільшує розуміння дослідником складних 

взаємодій економічних, соціальних і поведінкових 

факторів, що сприяють виникненню розбіжностей і їх слід 

використовувати при розробці заходів для зменшення цих 

відмінностей; по-друге, існує розрив між знаннями, 

виробленими в наукових дослідженнях і на практиці, у цій 

спільноті; по-третє, члени цих громад усе неохочіше 

беруть участь у дослідженнях і організації моніторингу, 

тому подібні залучення запобігають таким діям. Приклади 

застосування методу спільних досліджень включають 

проекти, спрямовані на: підвищення доступності 

високоякісних продуктів харчування в міських районах; 

вивчення екологічних факторів, що сприяють розвитку 
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астми в дітей; визначення залежності між соціально-

економічним статусом, фізичним середовищем і серцево-

судинними захворюваннями тощо [21, с. 1].  

Відповідно застосування методу спільних досліджень 

для підготовки майбутніх соціальних працівників до 

здоров’язбережувальної діяльності ґрунтується саме на 

використанні результатів подібних досліджень, 

проведених студентами старшого року навчання 

(випускниками магістерської програми) для вивчення 

студентами першого року магістратури. Деякі теми, до 

яких ми зверталися під час застосування методу спільних 

досліджень як навчального: «Особливості соціальної 

роботи з дітьми, які виховуються в сім’ях залежних від 

алкоголю батьків (на прикладі громади м. Львова)», 

«Методика і практика соціальної роботи з людьми із 

вадами зору», «Доступ людей з інвалідністю до 

громадських об’єктів», «Специфіка роботи з людьми 

похилого віку в умовах Територіального центру 

соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких 

громадян» тощо. Студентам пропонувалося виявити сильні 

й слабкі сторони роботи соціальних працівників у громаді, 

критично проаналізувати отримані результати й 

обґрунтувати програму заходів для розв’язання проблеми 

здоров’я в сучасних умовах з урахуванням можливостей 

втручання на всіх рівнях практики. При цьому вимагалось 

ураховувати соціальні детермінанти здоров’я, встановити 

чинники, що мають першочерговий негативний вплив на 

погіршення здоров’я і спроектувати рольові включення 

соціального працівника в процесі їх подолання на шляху 

досягнення, відновлення чи покращення здоров’я 

означеними категоріями клієнтів соціальної роботи.  

Концепція практики, базованої на фактичних даних, 

з'явилася 70-ми роками XX ст. в медицині, а пізніше була 

адаптована у сфері освіти в США (C. Одом та ін.) [22]. 
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Наприкінці ХХ ст. в різних дискусіях щодо реорганізації 

підготовки соціальних працівників у США було виявлено, 

що на практиці фахівці мають велику довіру до порад своїх 

колег і керівників, їх особистого досвіду, наукових 

публікацій авторитетних авторів (за Б. Корноер та ін.) [11, 

с. 798˗806].  

Зрештою, теоретичний аналіз освітньої практики і 

втручань встановили, що дослідження на основі фактичних 

даних з метою підвищення ефективності соціальної роботи 

і значення самої професії визнані важливими для 

ухвалення рішень як у процесі навчання, так і в практичній 

діяльності [24]. У наступному рішенні Ради з освіти в 

соціальній роботі та заяві Національної асоціації 

соціальних працівників США було визнано, що слід 

застосовувати засновані на фактичних даних знання як 

частину належної реалізації етичних зобов'язань у 

діяльності соціального працівника; задля подолання 

розриву між науковими дослідженнями і практикою їх слід 

використовувати в навчальному процесі [25].  

Заснована на фактичних даних практика (за 

Р. Сімпсоном) [26] може бути визначена як стратегія 

навчання, втручання або освітня програма, що дозволяє 

домагатися постійних позитивних результатів, які можуть 

бути підтверджені (за допомогою експерименту). Для 

застосування стратегій на основі фактичних даних у 

практиці необхідно постійне дослідження [22]. Поняття 

«постійні дослідження» в практиці спеціальної та 

соціальної освіти розглядається як планування досліджень, 

квазіексперименти або вивчення окремого випадку, коли 

дослідження виконується декілька разів, а результати 

опубліковані в наукових журналах [27].  

Освіта на основі фактичних даних спрямовується на 

забезпечення відповідності навчальних досліджень з 

науково обґрунтованими вимогами, досягнення високої 
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якості досліджень і безпосередньої причетності до 

практики, оскільки часто навчальний процес не відповідає 

практичним результатам [28]. У соціальній роботі 

навчання на основі фактичних даних акцентує не тільки на 

інтеграції доказів, отриманих під час досліджень, у 

практику, а й підкреслює важливість цінностей клієнта 

[28; 29]. Для здійснення заснованої на фактичних даних 

позитивної практики в рівній мірі важливий оптимальний 

вибір втручання в ситуацію клієнта з урахуванням впливу 

соціального середовища й оцінки ситуації самим клієнтом, 

його ціннісних установок і досвіду, цілей і побажань щодо 

отримання соціальних послуг або незгода з пропозицією 

чи заперечення потреби втручання соціального працівника 

тощо. Навчання з використанням базованої на фактичних 

даних практики дозволяє використовувати різні підходи та 

практику і в такий спосіб сприяє переміщенню роздумів 

студента про навчальний процес, освітню політику й 

навчальну діяльність у площину ухвалення професійних 

рішень і виявлення власних експертних навичок. 

Засноване на фактичних даних навчання вимагає 

володіння певними прийомами, як-от: рефлексії, 

самооцінка тощо. Разом з цим, дослідники методу 

вказують на різні результати, які можна осягти: від 

отримання досвіду пошуку доказів у наукових публікаціях 

і базах даних, мета навчання (ідентифікація перешкод, що 

реалізує на основі практики, базованої на фактичних 

даних, аналізу і створення систем практики); вироблення 

навичок створення і застосування планів виховної чи 

просвітницької діяльності, створення комунікаційних 

систем для вироблення рекомендацій щодо зміни 

навколишнього середовища або ситуації, що існує на 

практиці [30]. Компетенції й навички, які здобувають 

студенти завдяки цьому методу: спілкування рідною та 

іноземною мовами, неперервного навчання, культурні 
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знання і висловлювання, критичне мислення, креативність, 

розв’язання проблеми, оцінка ризиків, ухвалення рішення, 

управління почуттями. Крім того, метод має значення як 

мотивувальний фактор – сприяє самостійності, 

цілеспрямованості студентів, активній участі у навчанні, 

формує емоційно сприятливе середовище, показує 

практичне застосування навчання і визнання навчальних 

досягнень. 

Викладачам, які готують майбутніх соціальних 

працівників, потрібні інструменти оцінювання при 

застосуванні стратегій навчання, заснованих на фактичних 

даних, без цього неможливо впроваджувати навчальну 

програму [30]. Розглянемо питання, які мають підніматись 

у процесі подібних досліджень: Чи планує дослідження 

оцінити поведінку або стратегію? Чи є дані дослідження 

опубліковані в науковому журналі? Чи існують позитивні 

зміни при застосуванні стратегії, описаної в дослідженні? 

Чи дозволяє конкретна стратегія оцінити індивідуальний 

прогрес студента? Чи передбачає така стратегія 

можливості збору даних і моніторингу прогресу студента? 

Які вимірні результати застосування цієї стратегії? На яку 

конкретно навичку студента вона орієнтована? Які 

переваги і недоліки застосовуваної стратегії? Що 

переважає позитивні сторони чи недоліки?  

Результати застосування стратегії навчання на основі 

фактичних даних повинні бути чітко визначеними, 

вимірними, оцінюваними і самооцінюваними, 

демонструвати зміни навичок (поведінки). На думку 

Дж. МакФаддена, Л. Tіманна [31], важливими етапами 

процесу навчання на основі фактичних даних практики є: 

1) виникнення питань (при зіткненні з певним феноменом, 

явищем); 2) пошук відповідей і доказів, які найкраще 

дадуть відповіді на питання (в літературі, базах даних); 

3) огляд і оцінка зібраних доказів; 4) інтеграція доказів, 
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виявлених у літературі, в практику (втручання); 5) оцінка 

ефективності втручання. При чому, оцінка в процесі 

навчання на основі фактичних даних може проводитися 

по-різному – від конкретних доказів і процедур до 

багатовимірних уявлень студентів [32]. Оцінка результатів 

навчання студентів, заснованого на фактичних даних 

практики, тісно пов'язана з демократичними науковими 

процесами, коли невизначені, складні або навіть 

конфліктні погляди і підходи успішно вирішуються 

учасниками освітнього процесу завдяки посиланням на 

різні докази, зібрані під час навчального процесу, їх аналіз 

і порівняння, зосередження увагу на ціннісних аспектах. 

Отже, результати діяльності є не на стільки і не такі 

важливі, як сам процес [33; 34].  

Метод навчання базованого на проблемі (problem-based 

learning) (це не те ж, що «метод зосереджений на 

розв’язанні проблеми») вперше в навчальному процесі 

вищої освіти був застосований у медичній навчальній 

програмі Університету МакМастер (Канада, 1969 р.). 

Витоки проблемного навчання можна знайти і раніше в 

США, неновий метод і в українському досвіді. Проте 

інтерес викликає застосування проблемно-орієнтованого 

навчання саме в підготовці майбутніх соціальних 

працівників до здоров’язбережувальної діяльності. 

Проблемно-орієнтоване навчання реалізується спільно з 

традиційними навчальними підходами і нині – це 

стратегія, заснована на взаємодії між студентами і 

викладачами, що характеризується системною автономною 

пізнавальною діяльністю, освоєнням нових знань і 

способів діяльності при виконання практичних завдань. 

Переваги проблемного навчання: студенти отримують 

глибші знання, стимулюється самовизначення студентів у 

навчанні, вони набувають навичок аналізу, презентується 

здатність інтегрування багатьох дисциплін, вони 
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розвивають навички навчання впродовж життя, 

використання багатьох інформаційних джерел, 

стимулюються студентські дискусії, що сприяє розвитку 

навичок комунікації, формується кращий психологічний 

клімат, студенти отримують більше мотивації, працюють 

активніше, вчаться планування часу, розвивають навички 

менеджменту. У процесі такого навчання викладачі 

змінюють свої функції, більше виконують наставницьких 

дій, заохочують студентів до обговорення і роздумів, 

забезпечують зворотний зв'язок; вони розв’язують також 

проблему оцінювання і забезпечення організаційних умов 

[7, c. 88]. 

Цілями проблемного навчання в підготовці майбутніх 

соціальних працівників до здоров’язбережувальної 

діяльності є: отримання знань (про детермінанти здоров’я, 

нерівності та несправедливості щодо його розподілу серед 

населення, шляхи подолання цих диспропорцій); розвиток 

навичок розв’язання проблем, використовуючи отримані 

знання (формування навичок здоров’язбережувальної 

діяльності, здорового способу життя, профілактичної 

діяльності); розвиток самокерованості в навчанні для 

перетворення його в спосіб життя (навчання впродовж 

професійного життя, підвищення професійної 

майстерності у сфері збереження здоров’я населення); 

стимулювання критичного мислення (з огляду на 

особливості здоров’я і потреби клієнта в задоволенні 

потреби досягнення здоров’я як способу поліпшення 

якості життя і добробуту); розвиток чутливості до всіх 

потреб пацієнтів (як медичних, так і психосоціальних); 

заохочення до застосування отриманої інформації для 

розв’язання основної проблеми пацієнта (з урахуванням 

індивідуального досвіду здоров’я клієнта, створення шансу 

здоров’я і подолання бар’єрів на шляху досягнення 

здоров’я). Проблемно-орієнтоване навчання забезпечує 
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студентів доступними методами навчання; усвідомленням 

значущості й важливості їх власного навчання; методами, 

придатними для індивідуального навчання [7, c. 90].  

Висновки. Проведений аналіз, порівняння, синтез і 

узагальнення інформації із зарубіжних і вітчизняних 

джерел з питань методики навчання соціальної роботи й 

підготовки до діяльності, пов’язаної з розв’язання 

соціальних проблем, інтегрованих у проблеми здоров’я 

клієнтів і навпаки, а також робочих навчальних програм з 

дисциплін здоров’язбережувального спрямування у 

Львівській політехніці (в програмах підготовки майбутніх 

бакалаврів і магістрів зі спеціальності «Соціальна робота») 

дає підстави стверджувати, нині в підготовці майбутніх 

соціальних працівників до здоров’язбережувальної 

діяльності використовуються як традиційні, так і 

інноваційні методи викладання і навчання. Акцент 

зроблено на методах, які ще не набули масового визнання 

у вітчизняній педагогічній практиці, але їх застосування 

сприяє підвищенню якості підготовки і наступної 

професійної діяльності соціальних працівників у контексті 

проблем збереження здоров’я населення. Ми розглядаємо 

також можливість упровадження в програму підготовки 

майбутніх соціальних працівників до 

здоров’язбережувальної діяльності інноваційного 

трансдисциплінарного заснованого на розв’язанні проблем 

навчального курсу. 

  

ЛІТЕРАТУРА 

1. Ramsden P. Learning to Teach in Higher Education 2nd ed. 

˗ Routledge Falmer, 2003. ˗ 272 р. [Eлектронний ресурс]:http

://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/manuales_u/20Handbook%

20for%20Teaching%20and%20Learning%20in%20Higher%20

 Education%20Enhancing%20academic%20and%20Practice. 

pdf   

http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/
http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/


264 
 

2. Laurillard, D. Rethinking University Teaching. A 

conversational framework for the effective use of learning 

technologies (2nd ed.). – London and New York: 

RoutledgeFalmer, 2002. – 190 р. – [Eлектронний ресурс] –  

https://net.educause. edu/ir/library/pdf/ffp0205s.pdf  

3. Torrisi, G. Online Learning as a catalyst for reshaping 

practice - The experiences of some academics developing 

online learning materials / Torrisi, G., & Davis, G. // The 

International Journal for Academic Development. – 2000. – 

5(2). – 166-176. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://www.tandfonline. com/doi/pdf /10.1080/ 0264 

3940902898 952  

4. Roblyer, M. Integrating educational technology into teaching 

/ M. D. Roblyer, J. Edwards, and M. A. Havriluk // Integrating 

educational technology into teaching. – Prentice Hall, 

Columbus, OH, 2002. [Електронний ресурс] ˗ Режим  

доступу : https://www. pearsonhighered.com/program/Roblyer

-Integrating-Educational-Technology-into-Teaching-Enhanced-

Pearson-e-Text-with-Loose-Leaf-Version-Access-Card-

Package-7th-Edition/PGM265908.html 

5. Hallas, J. (2008). Rethinking teaching and assessment 

strategies for flexible learning environments. In Hello! Where 

are you in the landscape of educational technology? 

Proceedings ascilite Melbourne 2008. – [Електронний ресурс] 

˗ Режим доступу : http://www.ascilite.org.au/ conferences/mel

bourne08/procs/hallas.pdf     

6. Patton, M. Qualitative evaluation and research methods / M. 

Patton // Beverly Hills, CA: Sage. ˗ 1990. ˗ Р. 169 ˗ 186. ˗  

[Електронний ресурс] ˗ Режим доступу : http://legacy. oise.u

toronto.ca/research/field-centres/ross/ctl1014/Patton1990.pdf 

Baranauskienė, I. Innovative study methods in the second cycle 

study programme of social work Methodical guidebook for 

teachers / Editor Prof. Dr. Ingrida Baranauskienė. – JSC „BMK 

Leidykla“ Vilnius, 2013. – 110 р. 

https://www. pearsonhighered.com/program/Roblyer-Integrating-Educational-Technology-into-Teaching-Enhanced-Pearson-e-Text-with-Loose-Leaf-Version-Access-Card-Package-7th-Edition/PGM265908.html
https://www. pearsonhighered.com/program/Roblyer-Integrating-Educational-Technology-into-Teaching-Enhanced-Pearson-e-Text-with-Loose-Leaf-Version-Access-Card-Package-7th-Edition/PGM265908.html
https://www. pearsonhighered.com/program/Roblyer-Integrating-Educational-Technology-into-Teaching-Enhanced-Pearson-e-Text-with-Loose-Leaf-Version-Access-Card-Package-7th-Edition/PGM265908.html
https://www. pearsonhighered.com/program/Roblyer-Integrating-Educational-Technology-into-Teaching-Enhanced-Pearson-e-Text-with-Loose-Leaf-Version-Access-Card-Package-7th-Edition/PGM265908.html
http://www.ascilite.org.au/ conferences/melbourne08/procs/hallas.pdf
http://www.ascilite.org.au/ conferences/melbourne08/procs/hallas.pdf


265 
 

7. Клос Л.Є. Технології збереження здоров’я у соціальній 

сфері : навч. посібник / Л.Є. Клос. – Львів : Вид-во Львів. 

політехніки, 2015. – 248 с. 

8. Ammerman, Ph. Atvejo analizės metodas verslomokyme / 

Ph. Ammerman, A. Gaweł, M. Pietrzykowski, R. Rauktienė, T. 

Williamson – Bogucki, Wydawnictwo Naukowe, Poznań : 

UNI-DRUK, 2012. – 112 р.  

9. Ardalan K. The philosophical foundation of the lecture-

versus-case controversy. Its implications for course goals, 

objectives, and contents / K. Ardalan // International Journal of 

Social Economics. – 2008. – Vol. 35 (1–2). – Р. 15–34. 

10. Hume D. Enquiry Concerning Human Understanding / 

Hume D. – Copyright ©2010–2015. Jonathan Bennett. – 2008. 

– [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www. 

earlymoderntexts.com/pdfbits/he1.pdf  

11. Thomas, G.A typology for the case study in social science 

following a review of definition, discourse and structure / Gary 

Thomas // Qualitative Inquiry. – 2011. – Nr.17 (6). – Р. 511-

521. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://qix.sagepub.com /content/17/6/511 DOI: 10.1177/10778

00411409884  

12. Marsh, D. Using Languages to Learn and Learning to Use 

Languages / Marsh, D., Lange, G. // TIE-CLIL: Jyväskylä & 

Milan. – 2000. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://www.tieclil.org/html/products/pdf/ 1 UK.pdf    

13. Costa F. Integrating Content and Language in Higher 

Education in Italy: Ongoing Research / Costa F., J.Coleman  // 

International CLIL research journal. – 2010. –Vol. 1 (3). – 

Internet access: http://www.icrj.eu/13/article2.html   

14. Coyle D. CLIL – a pedagogical approach / Coyle D. // 

Encyclopedia of Language and Education. – New York: 

Springer, 2008. – Р. 97-111. 

15. Tilbury C. Teaching critical thinking in social work 

education: a literature review / C.Tilbury, J. Osmond, T. Scott 

http://qix.sagepub.com /content/17/6/511
http://www.icrj.eu/13/article2.html


266 
 

// Advances in Social Work and Welfare Education. – 2010. – 

Vol. 11 (1). ˗ Р. 31 ˗ 50. [Електронний ресурс] ˗  Режим дост

упу : http://www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/handle/10

072/38225 /65228_1.pdf  

16. M. Herz,  Critical social work – Considerations and 

suggestions / M.Herz, T. Johansson // Critical Social Work. – 

2011. – Vol. 12. – No. 1. – Р. 28-45. – [Електронний 

ресурс]  ˗ Режим доступу : http://www1.uwindsor.ca/criticals

ocialwork/critical-social-work-%E2%80%93-considerations-

and-suggestions#top  

17. Berman S. Service learning: a guide to planning, 

implementing, and assessing student projects / Berman Sally. – 

Thousand Oaks (Calif.): Corwin. – 2006. – [Електронний 

ресурс] ˗ Режим доступу :  ˗ https://scholar.google.com/schol

ar?cluster=5228238964030068 &hl =uk& as_sdt=0,5 

18. Mažeikis G. Kompetencijų ugdymo sistema taikant 

kooperuotų studijų metodą. Mokslo monografija. – Šiauliai: 

VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2007. – P. 6-8. 

19. Gillies R. M. Cooperative learning: integrating theory and 

practice. -- Los Angeles, 2007. – 273 p. –– [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : http://eric.ed.gov/?id=ED497228 

20. Agency for Healthcare Research and Quality, 2010. 

Community-based participatory research. – [Eлектрон. 

ресурс] – www.ahrq.gov/about/cpcr/cbpr/cbpr1. htm2010 

21. Odom, S. Evidence-based practices in interventions for 

children and youth with autism spectrum disorders / Odom, S. 

L., Collet-Klingenberg, L., Rogers, S. J., & Hatton, D. D. // 

Preventing School Failure. – 2010. – 54. – Р. 275-282. – 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://dx.doi.org/10.1080/10459881003785506   

22. Cournoyer B. R. Evidence-based social work: The quiet 

revolution continues / B.R. Cournoyer, G.T. Powers // A. R. 

Roberts & G. Greene (Eds.), The social work desk reference. – 

New York: Oxford University Press, 2002. – 2154 р. 

http://www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/handle/10072/38225%20/65228_1.pdf
http://www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/handle/10072/38225%20/65228_1.pdf
http://www1.uwindsor.ca/criticalsocialwork/critical-social-work-%E2%80%93-considerations-and-suggestions#top
http://www1.uwindsor.ca/criticalsocialwork/critical-social-work-%E2%80%93-considerations-and-suggestions#top
http://www1.uwindsor.ca/criticalsocialwork/critical-social-work-%E2%80%93-considerations-and-suggestions#top
https://scholar.google.com/scholar?cluster=5228238964030068%20&hl%20=uk&%20as_sdt=0,5
https://scholar.google.com/scholar?cluster=5228238964030068%20&hl%20=uk&%20as_sdt=0,5
http://eric.ed.gov/?id=ED497228
http://www.ahrq.gov/about/cpcr/cbpr/cbpr1.%20htm2010
http://dx.doi.org/10.1080/10459881003785506


267 
 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : –

https://books.google.com.ua/books?id=aFMpm9JDogC&pg=P

A27&dq=Cournoyer,+B.+R.+Evidencebased+social+work:+T

he+quiet+revolutioncontinues&hl=uk&source=gbs_selected_p

ages&cad=2#v=onepage&q=Cournoyer%2C%20B.%20R.%20

Evidence-based%20social%20work 

23. Mayton, M. An analysis of evidence-based practices in the 

education and treatment of learners with autism spectrum 

disorders /M.R. Mayton, J.J.Wheeler, A.L. Menendez, J. Zhang 

// Education and Training in Autism and Developmental 

Disabilities. – 2010. – Vol. 45. – Р. 539-551. – 

[Електронний ресурс] ˗ Режим доступу : http://daddcec.org /

Portals/0/CEC/Autism_Disabilities/Research/Publications/Edu

cation_Training_Development_Disabilities/2010v45_Journals/

ETDD_201012v45n4p539-551_Analysis_Evidence 

Based_Practices_Education_Treatment_Learners.pdf 

24. National Association of Social Workers (1999). Code of 

Ethics. Washington, DC: NASW. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : ˗ https://socialwork.utexas.edu/dl/files/acade

mic-programs/other/nasw-code-of-ethics.pdf  

25. Simpson R. Evidence-based practices and students with 

autism spectrum disorders / Simpson R. // Focus on Autism 

and Other Developmental Disabilities. – 2005. – 20 (3). – Р. 

140-149. 

26. Horner R. H. The use of single subject research to identify 

evidence-based practice in special education / R. H. Horner, E. 

G. Carr, J. Halle, G. McGee, S. Odom, & M. Wolery // 

Exceptional Children. – 2005. – 71. – Р. 165-180.   

27. Davies, P. Approaches to evidence-based teaching / P. 

Davies  // Medical Teacher. – 2000. – 22. – Р. 14–21. 

28. Drisko, J. Evidence-based practice in clinical social work / 

J. Drisko, M. Grady. – New York: Springer-Verlag. – 2012. – 

310 р. – [Електронний ресурс] – Режим доступу :  – 

http://www.springer.com/la/book/9781461434696  

https://books.google.com.ua/books?id=aFMpm9JDogC&pg=PA27&dq=Cournoyer,+B.+R.+Evidencebased+social+work:+The+quiet+revolutioncontinues&hl=uk&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q=Cournoyer%2C%20B.%20R.%20Evidence-based%20social%20work
https://books.google.com.ua/books?id=aFMpm9JDogC&pg=PA27&dq=Cournoyer,+B.+R.+Evidencebased+social+work:+The+quiet+revolutioncontinues&hl=uk&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q=Cournoyer%2C%20B.%20R.%20Evidence-based%20social%20work
https://books.google.com.ua/books?id=aFMpm9JDogC&pg=PA27&dq=Cournoyer,+B.+R.+Evidencebased+social+work:+The+quiet+revolutioncontinues&hl=uk&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q=Cournoyer%2C%20B.%20R.%20Evidence-based%20social%20work
https://books.google.com.ua/books?id=aFMpm9JDogC&pg=PA27&dq=Cournoyer,+B.+R.+Evidencebased+social+work:+The+quiet+revolutioncontinues&hl=uk&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q=Cournoyer%2C%20B.%20R.%20Evidence-based%20social%20work
https://books.google.com.ua/books?id=aFMpm9JDogC&pg=PA27&dq=Cournoyer,+B.+R.+Evidencebased+social+work:+The+quiet+revolutioncontinues&hl=uk&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q=Cournoyer%2C%20B.%20R.%20Evidence-based%20social%20work
https://socialwork.utexas.edu/dl/files/academic-programs/other/nasw-code-of-ethics.pdf
https://socialwork.utexas.edu/dl/files/academic-programs/other/nasw-code-of-ethics.pdf
http://www.springer.com/la/book/9781461434696


268 
 

29. Celiberti, D. Alternative treatment approaches for ASD: 

Tools for identifying appropriate and effective interventions / 

D. Celiberti, F. Bleecker, D. Kreiss & D. Rosenfeld // COSAC 

OutReach. – 2000. – 14. – Р. 3-14. 

30. McFadden J. Evidence-Based Practice for Lifelong 

Learning / J.J. McFadden, L.J. Thiemann // AANA Journal. – 

2009. – Vol. 77. – No. 6. – Р. 423-427. – [Електронний 

ресурс] ˗ Режим доступу https://www.aana.com/newsandjour

nal/Documents/ educnews _1209_p423-426.pdf 

31. Miller P. The relationships among peer, self-, and faculty 

assessment of student performance in problem-based learning / 

P.J.Miller, G.E. Snelbecker // Journal on Excellence on College 

Teaching. – 2000. – 11(2&3). – Р. 133-146. – [Електронний 

ресурс] ˗ Режим доступу : http://www.nu.edu/assets/resources

/pageResources/7638_JournalofResearch 09.pdf 

32. Major, C.H. Assessing problem-based learning: A review 

and analysis of faculty-developed PBL course portfolios / C.H. 

Major // Journal on Excellence in College Teaching, 2000. – 

11(2&3). ˗ Р. 113 ˗ 131. ˗ [Електронний ресурс] ˗ Режим  

доступу : http://www. rapidintellect.com/AEQweb/mop4spr01

.htm 

33. Jones, S. Critical learning for social work students / Jones, 

S. // Manchester Metropolitan University (Manchester). – 

Second edition. – Glasgow: Learning matters. – 2009. – 176 р. 

– [Електронний ресурс] – Режим доступу : – 

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/critical-learning-for-social-

work-students/book240409#preview 

34. McLeod S. Case Study method. – 2008. – [Електронний 

ресурс] ˗ Режим доступу : ttp://www. simplypsychology.org/c

ase-study.html 

 

Транслітераційний переклад використаних джерел 

1. Ramsden P. Learning to Teach in Higher Education 2nd ed. 

– Routledge Falmer, 2003. – 272 r. [Elektronny`j 

https://www.aana.com/newsandjournal/Documents/%20educnews%20_1209_p423-426.pdf
https://www.aana.com/newsandjournal/Documents/%20educnews%20_1209_p423-426.pdf
http://www.nu.edu/assets/resources/pageResources/7638_JournalofResearch%2009.pdf
http://www.nu.edu/assets/resources/pageResources/7638_JournalofResearch%2009.pdf
http://www. rapidintellect.com/AEQweb/mop4spr01.htm
http://www. rapidintellect.com/AEQweb/mop4spr01.htm
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/critical-learning-for-social-work-students/book240409#preview
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/critical-learning-for-social-work-students/book240409#preview
http://www. simplypsychology.org/case-study.html
http://www. simplypsychology.org/case-study.html


269 
 

resurs]:http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/manuales_u/20

Handbook%20for%20Teaching%20and%20Learning%20in%2

0Higher%20 

Education%20Enhancing%20academic%20and%20Practice. 

pdf   

2. Laurillard, D. Rethinking University Teaching. A 

conversational framework for the effective use of learning 

technologies (2nd ed.). – London and New York: 

RoutledgeFalmer, 2002. – 190 r. – [Elektronny`j resurs] –  

https://net.educause. edu/ir/library/pdf/ffp0205s.pdf  

3. Torrisi, G. Online Learning as a catalyst for reshaping 

practice - The experiences of some academics developing 

online learning materials / Torrisi, G., & Davis, G. // The 

International Journal for Academic Development. – 2000. – 

5(2). – 166-176. – [Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu : 

http://www.tandfonline. com/doi/pdf /10.1080/ 0264 

3940902898 952  

4. Roblyer, M. Integrating educational technology into teaching 

/ M. D. Roblyer, J. Edwards, and M. A. Havriluk // Integrating 

educational technology into teaching. –Prentice Hall, 

Columbus, OH, 2002. [Elektronny`j resurs] ˗ Rezhy`m dostupu

 : https://www. pearsonhighered.com/program/Roblyer-

Integrating-Educational-Technology-into-Teaching-Enhanced-

Pearson-e-Text-with-Loose-Leaf-Version-Access-Card-

Package-7th-Edition/PGM265908.html 

5. Hallas, J. (2008). Rethinking teaching and assessment 

strategies for flexible learning environments. In Hello! Where 

are you in the landscape of educational technology? 

Proceedings ascilite Melbourne 2008. – [Elektronny`j resurs] – 

Rezhy`m dostupu : http://www.ascilite.org.au/ conferences/mel

bourne08/procs/hallas.pdf     

6. Patton, M. Qualitative evaluation and research methods / M. 

Patton // Beverly Hills, CA: Sage. ˗ 1990. ˗ R. 169 ˗ 186. ˗  



270 
 

[Elektronny`j resurs] ˗ Rezhy`m dostupu : http://legacy.oise.uto

ronto.ca/research/field-centres/ross/ctl1014/Patton1990.pdf 

Baranauskienė, I. Innovative study methods in the second cycle 

study programme of social work Methodical guidebook for 

teachers / Editor Prof. Dr. Ingrida Baranauskienė. – JSC „BMK 

Leidykla“ Vilnius, 2013. – 110 r. 

7. Klos L.Ye. Texnologiyi zberezhennya zdorov'ya u social`nij 

sferi : navch. posibny`k / L.Ye. Klos. – L`viv : Vy`d-vo L`viv. 

politexniky`, 2015. – 248 s. 

8. Ammerman, Ph. Atvejo analizės metodas verslomokyme / 

Ph. Ammerman, A. Gaweł, M. Pietrzykowski, R. Rauktienė, T. 

Williamson – Bogucki, Wydawnictwo Naukowe, Poznań : 

UNI-DRUK, 2012. – 112 r.  

9. Ardalan K. The philosophical foundation of the lecture-

versus-case controversy. Its implications for course goals, 

objectives, and contents / K. Ardalan // International Journal of 

Social Economics. – 2008. – Vol. 35 (1–2). – R. 15–34. 

10. Hume D. Enquiry Concerning Human Understanding / 

Hume D. – Copyright ©2010–2015. Jonathan Bennett. – 2008. 

– [Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu : http://www. 

earlymoderntexts.com/pdfbits/he1.pdf  

11. Thomas, G.A typology for the case study in social science 

following a review of definition, discourse and structure / Gary 

Thomas // Qualitative Inquiry. – 2011. – Nr.17 (6). – R. 511-

521. – [Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu : 

http://qix.sagepub.com /content/17/6/511 DOI: 

10.1177/1077800411409884  

12. Marsh, D. Using Languages to Learn and Learning to Use 

Languages / Marsh, D., Lange, G. // TIE-CLIL: Jyväskylä & 

Milan. – 2000. – [Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu : 

http://www.tieclil.org/html/products/pdf/ 1 UK.pdf    

13. Costa F. Integrating Content and Language in Higher 

Education in Italy: Ongoing Research / Costa F., J.Coleman  // 



271 
 

International CLIL research journal. – 2010. –Vol. 1 (3). – 

Internet access: http://www.icrj.eu/13/article2.html   

14. Coyle D. CLIL – a pedagogical approach / Coyle D. // 

Encyclopedia of Language and Education. – New York: 

Springer, 2008. – R. 97-111. 

15. Tilbury C. Teaching critical thinking in social work 

education: a literature review / C.Tilbury, J. Osmond, T. Scott 

// Advances in Social Work and Welfare Education. – 2010. – 

Vol. 11 (1). ˗ R. 31 ˗ 50. [Elektronny`j resurs] ˗ Rezhy`m dostu

pu : http://www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/handle/100

72/38225 /65228_1.pdf  

16. M. Herz,  Critical social work – Considerations and 

suggestions / M.Herz, T. Johansson // Critical Social Work. – 

2011. – Vol. 12. – No. 1. – R. 28-45. – [Elektronny`j resurs] – 

Rezhy`m dostupu : http://www1.uwindsor.ca/criticalsocialwork

/critical social work %E2%80%93considerations ˗and suggesti

ons#top  

17. Berman S. Service learning: a guide to planning, 

implementing, and assessing student projects / Berman Sally. – 

Thousand Oaks (Calif.): Corwin. – 2006. – [Elektronny`j 

resurs] ˗ Rezhy`m dostupu : ˗ https://scholar.google.com/schola

r?cluster=5228238964030068 &hl =uk& as_sdt=0,5 

18. Mažeikis G. Kompetencijų ugdymo sistema taikant 

kooperuotų studijų metodą. Mokslo monografija. – Šiauliai: 

VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2007. – P. 6-8. 

19. Gillies R. M. Cooperative learning: integrating theory and 

practice. -- Los Angeles, 2007. – 273 p. –– [Elektronny`j 

resurs] – Rezhy`m dostupu : http://eric.ed.gov/?id=ED497228 

20. Agency for Healthcare Research and Quality, 2010. 

Community-based participatory research. – [Elektron. resurs] – 

www.ahrq.gov/about/cpcr/cbpr/cbpr1. htm2010 

21. Odom, S. Evidence-based practices in interventions for 

children and youth with autism spectrum disorders / Odom, S. 

L., Collet-Klingenberg, L., Rogers, S. J., & Hatton, D. D. // 

http://www1.uwindsor.ca/criticalsocialwork/critical social work
http://www1.uwindsor.ca/criticalsocialwork/critical social work


272 
 

Preventing School Failure. – 2010. – 54. – R. 275-282. – 

[Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu : 

http://dx.doi.org/10.1080/10459881003785506   

22. Cournoyer B. R. Evidence-based social work: The quiet 

revolution continues / B.R. Cournoyer, G.T. Powers // A. R. 

Roberts & G. Greene (Eds.), The social work desk reference. – 

New York: Oxford University Press, 2002. – 2154 r. 

[Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu : – 

https://books.google.com.ua/books?id=aFMpm9JDogC&pg=P

A27&dq=Cournoyer, +B.+R.+ Evidence-based+social+ 

work:+The+quiet+revolutioncontinues&hl=uk&source=gbs_se

lected_pages&cad=2#v=onepage&q=Cournoyer%2C%20B.%2

0R.%20Evidence-based%20social%20work 

23. Mayton, M. An analysis of evidence-based practices in the 

education and treatment of learners with autism spectrum 

disorders /M.R. Mayton, J.J.Wheeler, A.L. Menendez, J. Zhang 

// Education and Training in Autism and Developmental 

Disabilities. – 2010. – Vol. 45. – R. 539-551. – 

[Elektronny`j resurs] ˗ Rezhy`m dostupu : http://daddcec.org /P

ortals/0/CEC/Autism_Disabilities/Research/Publications/Educa

tion_Training_Development_Disabilities/2010v45_Journals/E

TDD_201012v45n4p539-551_Analysis_Evidence 

Based_Practices_Education_Treatment_Learners.pdf 

24. National Association of Social Workers (1999). Code of 

Ethics. Washington, DC: NASW. [Elektronny`j resurs] – 

Rezhy`m dostupu : ˗ https://socialwork.utexas.edu/dl/files/acad

emic-programs/other/nasw-code-of-ethics.pdf  

25. Simpson R. Evidence-based practices and students with 

autism spectrum disorders / Simpson R. // Focus on Autism 

and Other Developmental Disabilities. – 2005. – 20 (3). – R. 

140-149. 

26. Horner R. H. The use of single subject research to identify 

evidence-based practice in special education / R. H. Horner, E. 



273 
 

G. Carr, J. Halle, G. McGee, S. Odom, & M. Wolery // 

Exceptional Children. – 2005. – 71. – R. 165-180.   

27. Davies, P. Approaches to evidence-based teaching / P. 

Davies  // Medical Teacher. – 2000. – 22. – R. 14–21. 

28. Drisko, J. Evidence-based practice in clinical social work / 

J. Drisko, M. Grady. ˗ New York: Springer ˗ Verlag. ˗ 2012. ˗ 3

10 r. ˗ [Elektronny`j resurs] ˗ Rezhy`m dostupu : ˗ http://www.s

pringer.com/la/book/9781461434696  

29. Celiberti, D. Alternative treatment approaches for ASD: 

Tools for identifying appropriate and effective interventions / 

D. Celiberti, F. Bleecker, D. Kreiss & D. Rosenfeld // COSAC 

OutReach. – 2000. – 14. – R. 3-14. 

30. McFadden J. Evidence-Based Practice for Lifelong 

Learning / J.J. McFadden, L.J. Thiemann // AANA Journal. – 

2009. – Vol. 77. – No. 6. – R. 423-427. – [Elektronny`j 

resurs] ˗ Rezhy`m dostupu : https://www.aana.com/newsandjou

rnal/Documents/ educnews _1209_p423-426.pdf 

31. Miller P. The relationships among peer, self-, and faculty 

assessment of student performance in problem-based learning / 

P.J.Miller, G.E. Snelbecker // Journal on Excellence on College 

Teaching. 

˗ 2000. ˗ 11(2&3). ˗ R. 133 ˗ 146. ˗ [Elektronny`j resurs] ˗ Rez

hy`m dostupu : http://www.nu.edu/assets/resources/pageResour

ces/7638_JournalofResearch 09.pdf 

32. Major, C.H. Assessing problem-based learning: A review 

and analysis of faculty-developed PBL course portfolios / C.H. 

Major // Journal on Excellence in College Teaching, 2000. – 

11(2&3). 

˗ R. 113 ˗ 131. ˗ [Elektronny`j resurs] ˗ Rezhy`m dostupu : http

://www. rapidintellect.com/AEQweb/mop4spr01.htm 

33. Jones, S. Critical learning for social work students / Jones, 

S. // Manchester Metropolitan University (Manchester). – 

Second edition. – Glasgow: Learning matters. – 2009. – 176 r. 

– [Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu : – 



274 
 

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/critical-learning-for-social-

work-students/book240409#preview 

34. McLeod S. Case Study method. – 2008. – [Elektronny`j 

resurs] ˗ Rezhy`m dostupu : http://www. simplypsychology.org

/case-study.html. 

 

Liliya KLOS 

 

Candidate of pedagogical Sciences, Senior scientific worker 

sociology and social work department, Associate Professor, 

"Lvivska polytekhnika" National University 

 

e-mail:klosliliya615@gmail.com 

 

PREPARATION OF SOCIAL WORKERS FOR HEALTH 

KEEPING ACTIVITY: METHODOLOGICAL ASPECTS 

 

ABSTRACT. The article considers methodological aspects of 

training future social workers for health-caring and health 

promotion activities.  

Such activities are connected with performance of primary 

and secondary professional roles of a social worker. The 

primary role of a social worker in health care is related to 

structural changes: it is associated with a client’s environment 

transformations, and is aimed at removing barriers to health 

and involvement of additional resources for health. The 

secondary role of a social worker in healthcaring activities is 

associated with functional changes: meaning they are aimed at 

a client’s transformation. These roles ensure enriching 

personal experience of a client’s health and include health 

training. The process of  training of future social workers for 

health care activities is considered as an integral part of the 

general training, which is essentially a specialization in social 

work. 
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This work presents the most relevant methods of teaching 

students of "Social work" specialty in high school for 

healthcaring and health promotion activity. The author has 

defined philosophical origins, conceptual foundations, 

principles of applying such methods of teaching and learning 

including the method of case analysis, content and language 

integrated learning, the method of cooperative studies, critical 

thinking, evidence-based education, problem-based teaching / 

learning.  

The presented methods contribute to achieving a high 

quality training. They emphasize both the integration of 

evidence obtained in the course of research into practice and 

the importance of customer’s values. The emphasis is placed 

on methods which are not yet mass recognised in national 

teaching practice, but their use improves the quality of training 

and subsequent professional activity of social workers in the 

context of population health care. 

Methods of critical thinking are particularly effective for 

primary roles skills. But the methods of analysis and case 

studies, based on problem-based learning using situations that 

require intercultural competence, which occupies a critical 

place to overcome inequalities and disparities in achievement 

of health, allow us to form the competence and skills for 

performing both primary and secondary roles.  

The results of each method of teaching of Social Work 

speciality to students were received, and presented by core 

competencies related to the context of maintaining the client’s 

health. The above-mentioned teaching and learning methods 

have proved effective in preparation for future professional 

activity of social workers in Ukraine and abroad and will 

result in introduction of innovative transdisciplinary problem-

solving courses leading to training of future social workers for 

healthcaring and health promotion activities.  
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ 

РАБОТНИКОВ К ЗДОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются методические 

аспекты подготовки будущих социальных работников к 

здоровьезберегающей деятельности.  

Представлены наиболее актуальные (с учетом 

особенностей здоровьезберегающей деятельности 

социальных работников) методы обучения студентов 

специальности «Социальная работа» в условиях высшей 

школы.  

Дана характеристика философских истоков, 

концептуальных основ, принципов и особенностей 

использования таких методов преподавания и обучения, 

как: метод анализа случая, обучения на основании 

интеграции содержания и языка, метод совместных 

исследований, критического мышления, метод обучения, 

базированный на фактических данных, обучения 

сосредоточенного на проблеме. Установлены результаты 

применения каждого метода обучения студентов 

специальности «Социальная работа», представленные 
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через основные компетенции, связанные с контекстом 

сохранения здоровья клиентов. Указанные методы 

обучения и преподавания подтвердили свою 

эффективность в подготовке к профессиональной 

деятельности будущих социальных работников за 

рубежом, а также в Украине. Как перспектива 

рассматривается возможность внедрения инновационных 

трансдисциплинарных, основанных на решении проблем 

учебных курсов в процесс подготовки будущих социальных 

работников к здоровьезберегающей деятельности. 

Ключевые слова: подготовка будущих социальных 

работников, здоровьезберегающая деятельность, 

методические аспекты профессиональной подготовки. 
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МЕТОДИКА ДІАГНОСТУВАННЯ ВИХОВАНОСТІ 

МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ В МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ ТА СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ ЙОГО 

ВИХОВАННЯ В ДІТЕЙ В УМОВАХ СІМ’Ї І ШКОЛИ 

 

Анотація. Статтю присвячено аспектам актуальної і 

недостатньо розробленої педагогічною наукою й 

освітянською практикою проблеми виховання 

мовленнєвого етикету в дітей молодшого шкільного віку в 

сім’ї. Запропоновано розроблену методику діагностування 

вихованості мовленнєвого етикету в молодших школярів 

та сучасної практики його виховання в дітей в умовах 

сім’ї і школи, у змісті якої визначено низку завдань та 

обґрунтовано педагогічну доцільність використання 

діагностичного інструментарію. Визначено й 

схарактеризовано критерії, компоненти і показники 

вихованості мовленнєвого етикету в молодших школярів. 

Наведено основні результати впровадженої методики.   

Ключові слова: виховання, сім’я, діти молодшого 

шкільного віку, мовленнєвий етикет, етикетна мовленнєва 

поведінка. 
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Вступ. Виховання мовленнєвого етикету в дітей 

молодшого шкільного віку як передумови активного 

входження в культурний соціум, встановлення 

різнорівневих, позитивно спрямованих взаємин з 

оточенням є провідною функцією сім’ї, школи і 

суспільства в цілому, тобто того соціального середовища, 

що оточує молодших школярів і тим самим впливає на 

розвиток їхніх мовленнєвих здібностей, ціннісних 

орієнтацій у процесі комунікації.  

Успішність і результативність виховання цього явища в 

дітей молодшого шкільного віку як у сім’ї, так і поза нею 

залежить від урахування вікових і особистісних рис, 

базових потреб дітей цього періоду розвитку, рівня 

володіння суб’єктами виховання педагогічною і загальною 

культурою, комунікативними навичками, а також від чітко 

визначеної, взаємопов’язаної роботи всіх виховних 

інститутів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 

виховання мовленнєвого етикету в дітей завжди перебувала 

в полі уваги представників української етнопедагогіки, а з 

розвитком педагогічної науки, реформуванням шкільної 

мовної освіти знайшла відображення у працях вітчизняних 

педагогів, психологів і мовознавців. Педагогічні основи 

виховання в молодших школярів мовленнєвого етикету і 

навчання його основних норм і правил сформульовано у 

працях Г. Андрієвської (G. Andriyevska), А. Богуш (A. 

Bogysh), М. Вашуленка (M. Vashylenko), В. Сухомлинського 

(V. Syhomlinskuy) та ін.; психологічні засади формування в 

дітей морально-етичних цінностей у процесі 

міжособистісної комунікації розкрито в дослідженнях І. Беха 

(І. Beh), М. Боришевського (M. Borushevskiy) та ін.; аспекти 

виховання в дітей мовленнєвого етикету як складника 



280 
 

культури спілкування і, зокрема, культури поведінки в 

умовах сім’ї розглянули Л. Артемова (L. Artemova), С. 

Богдан (S. Bogdan), А. Макаренко (A. Makarenko) та ін.; 

мовознавчі розвідки з питань дослідження мовленнєвого 

етикету спілкування здійснили Н. Бабич (N. Babuch), А. 

Коваль (A. Koval), М. Стельмахович (M. Stelmahovuch) та ін. 

Мета: запропонувати розроблену методику 

діагностування вихованості мовленнєвого етикету в 

молодших школярів та сучасної практики його виховання 

в дітей в умовах сім’ї і школи;  

Завдання:  
˗ обґрунтувати педагогічну доцільність використання 

діагностичного інструментарію; 

˗ ознайомити з узагальненими результатами апробації 

даної методики під час проведення констатувального 

етапу дослідження проблеми. 

Наукова новизна полягає в тому, що вперше розроблено 

та впроваджено в педагогічну практику початкової школи 

методику діагностування вихованості мовленнєвого 

етикету в молодших школярів та сучасної практики його 

виховання в дітей в умовах сім’ї і школи, результати якої 

спонукали до розробки модульної технології підвищення 

педагогічної грамотності батьків з виховання мовленнєвого 

етикету в дітей молодшого шкільного віку та орієнтовної 

програми з оптимізації виховання мовленнєвого етикету в 

молодших школярів у позаурочній виховній роботі, 

комплекс методів яких спрямовувався на забезпечення 

педагогічних умов оптимізації процесу виховання 

мовленнєвого етикету в дітей у сім’ї. 

Виклад основного матеріалу. З метою діагностування 

вихованості мовленнєвого етикету в молодших школярів, 

вивчення й аналізу сучасної практики його виховання у 

дітей в умовах сім’ї і школи, було проведено 
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констатувальний етап експерименту. Для досягнення 

поставленої мети виконувались такі основні завдання: 

− діагностика стану вихованості мовленнєвого етикету в 

дітей молодшого шкільного віку; 

− виявлення груп молодших школярів за визначеними 

рівнями вихованості мовленнєвого етикету; 

− визначення груп батьків залежно від їхньої готовності до 

виховання в дітей молодшого шкільного віку 

мовленнєвого етикету; 

− вивчення й аналіз педагогічного досвіду роботи 

загальноосвітньої школи з виховання мовленнєвого 

етикету в учнів початкових класів.  

Для виконання окреслених завдань було розроблено 

методику констатувального етапу експерименту, яка 

зумовлена, по-перше, усвідомленням структурних 

складових мовленнєвого етикету, зовнішніх форм його 

вияву, критеріїв і показників вихованості мовленнєвого 

етикету в дітей молодшого шкільного віку; по-друге, 

співвідношенням методів діагностики з різноманітними 

проявами досліджуваного явища.  

Методика дослідження передбачала використання таких 

основних методів і форм роботи: опитування 

(індивідуальні та групові бесіди, анкетування); 

обсерваційні методи: спостереження (відкрите й 

опосередковане); діагностичні методи (тести на 

мовленнєву поведінку, створення і розв’язання 

проблемних ситуацій тощо); вивчення теоретико-

методичної бази виховання мовленнєвого етикету в дітей 

молодшого шкільного віку в умовах школи; компаративний 

(зіставлення й порівняння явищ, відомостей і фактів у їх 

взаємозв’язку та взаємодії); ретроспективний метод  

(аналіз змісту і напрямів взаємодії школи і сім’ї, 

концепцій, ідейних течій щодо науково-методичного 

забезпечення підвищення виховної функції сім’ї).  
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У ході підготовки до проведення констатувального 

етапу експерименту було складено діагностичну програму 

вивчення рівнів вихованості мовленнєвого етикету в дітей 

молодшого шкільного віку. 

Діагностична програма вивчення рівнів вихованості 

мовленнєвого етикету в дітей молодшого шкільного 

віку 

Розуміння змісту і структури мовленнєвого етикету 

дітей молодшого шкільного віку, їхніх вікових 

психофізіологічних особливостей, виділення основних 

компонентів у структурі процесу виховання 

досліджуваного явища,  аналіз науково-методичної 

літератури з проблем виховання дітей цієї вікової групи 

дали можливість визначити компоненти вихованості в них 

мовленнєвого етикету (когнітивний, емоційно-ціннісний, 

практично-діяльнісний), кожен із яких характеризувався 

такими найважливішими функціонально пов’язаними 

показниками: 

– когнітивний: чітке і повне розуміння сутності основних 

понятійних реалій мовленнєвої етики; знання 

загальноприйнятих етикетних норм і правил уживання 

ситуативних лексем і фразем мовленнєвого етикету; 

– емоційно-ціннісний: усвідомлення морально-ціннісного 

значення мовленнєвого етикету як регулятора 

комунікативного процесу; співвідношення мотивів «хочу» 

і «потрібно»; здатність до емоційного співпереживання, 

вербальної і невербальної взаємопідтримки; схильність до 

початків самоаналізу, самокритичності щодо особистісної 

«вихованості» і «невихованості»; 

– практично-діяльнісний: відповідність знань про 

мовленнєвий етикет виробленим умінням і навичкам; 

сталість звички етикетної мовленнєвої поведінки під час 

спілкування; уміння об’єктивно, критично оцінити 
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мовленнєву поведінку учасників комунікативного процесу 

з позиції особистісного усвідомлення етикетних норм. 

Ступінь сформованості в дітей молодшого шкільного віку 

відповідних знань, соціальних почуттів (увічливість, 

доброзичливість, щирість, емпатія тощо), відносно 

стабільне виявлення умінь і навичок поводитися згідно з 

нормами і правилами мовленнєвого етикету, сталість 

проявів свідомості та мовленнєвої поведінки в різних 

ситуаціях спілкування виступали основними критеріями 

розподілу молодших школярів за чотирма рівнями 

вихованості мовленнєвого етикету: стабільно високим, 

стабільно середнім, фрагментарно нестабільним, стабільно 

низьким [4, с.194].  

На першому етапі діагностування експериментальна 

робота проводилася з дітьми молодшого шкільного віку і 

передбачала такі завдання: 

1) з’ясувати рівень розуміння сутності основних понять, 

правил мовленнєвої етики, семантики слів увічливості; 

ступінь усвідомлення морально-ціннісного значення 

мовленнєвого етикету як регулятора комунікативного 

процесу; 

2) визначити рівень знань етикетних норм і правил 

спілкування; умінь доречно використовувати формули 

мовленнєвого етикету в різних ситуаціях спілкування з 

різновіковими співрозмовниками; 

3) виявити типові етикетні помилки у мовленні, 

мовленнєвій поведінці, що допускаються у процесі 

виконання завдань комунікативного спрямування, 

з’ясувати їх причини;  

4) дослідити мотиви дотримання мовленнєвоетикетної 

поведінки у процесі спілкування з батьками, 

однокласниками та іншими людьми у природних і штучно 

створених проблемних ситуаціях; 
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5) встановити відповідність знань про мовленнєвий етикет 

адекватно сформованим умінням і навичкам; наявність 

виробленої свідомої звички етикетної мовленнєвої 

поведінки під час спілкування; 

6) проаналізувати рівень сформованості вміння 

використовувати фраземи і лексеми мовленнєвого етикету 

на основі об’єктивних оцінних суджень щодо особистісної 

спілкувальної поведінки, об’єктивно, критично оцінити 

мовленнєву поведінку учасників комунікативного процесу; 

здатність до вираження співпереживання і підтримки; 

схильність до початків самоаналізу, самокритичності 

особистісної вихованості. Для виконання цих завдань 

застосовувався комплекс різноманітних 

взаємодоповнювальних методів: спостереження, бесіди, 

анкетування, створення проблемних ситуацій, тестування, 

завдання тощо. 

Варто зазначити, що, добираючи діагностичні методи та 

зрізові завдання для констатувального етапу експерименту, 

ми враховували вікові особливості учнів 1−2-х класів і 

учнів 3−4-х класів, гіпотетичний рівень їхніх знань і вмінь, 

набутих під час вправлянь з мовленнєвої поведінки, 

навчально-практичний мовленнєвоетикетний мінімум 

згідно з чинними предметними програмами, наявність 

подібних дидактичних завдань у підручниках, методичних 

джерелах. 

Спостереження. Протягом усієї експериментально-

дослідної роботи  з дітьми молодшого шкільного віку 

проводилось систематичне (опосередковане і відкрите) 

спостереження, яке дозволило сприйняти і зафіксувати 

особливості прояву психолого-педагогічного явища, що 

досліджується, у природних для учнів умовах. При цьому 

зверталась увага на те, що присутність експериментаторів 

може по-різному впливати на мовленнєву поведінку дітей 

молодшого шкільного віку: спонукати до дотримання 
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правил і норм мовленнєвого етикету, викликати бажання 

«показати себе» – навмисно порушувати правила 

ввічливості. Також враховувалось і те, що в одних і тих же 

ситуаціях спілкування учень може поводиться по-різному: 

в одній мовленнєвій ситуації він увічливий, а в іншій (з тих 

чи інших причин) – поводитися неетикетно. У таких 

випадках експериментатор робив помітки щодо етикетної 

мовленнєвої поведінки окремих учнів, ретельно 

порівнював дані спостережень, з’ясовував причини таких 

розходжень, а також проводив короткі виховні бесіди. 

Результати спостережень фіксувались згідно зі схемою, 

яка відображала процес спостереження фактів, явищ, 

пов’язаних з використанням дітьми молодшого шкільного 

віку мовленнєвих етикетних формул залежно від ситуацій 

спілкування (соціальна роль, вік співрозмовника тощо). 

Схема фіксування спостережень 

Список учнів 

початкових 

класів, за 

якими 

ведеться 

спостереже-

ння 

Місце і час 

проведення 

спостереження 

Ситуація 

спілкува-

ння 

Короткий 

опис 

фактів і 

явищ, що 

спостері-

гаються 

Аналіз і 

виснов-

ки 

     

 

Зміни в мовленнєвій поведінці молодших школярів, 

частотність дотримання норм і правил мовленнєвого 

етикету оцінювалися так: 

 «4» (75–100 %) – високий рівень вихованості 

мовленнєвого етикету, увічливість стала рисою характеру 

учня, виявляється постійно у різних мовленнєвих 

ситуаціях; 
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«3» (50–75 %) – досить високий рівень вихованості 

мовленнєвого етикету, проте виявляється непостійно; 

«2» (25–50 %) – досліджуване явище виявляється 

фрагментарно і нестабільно, неетикетна й етикетна 

мовленнєва поведінка виражаються нерельєфно і в цілому 

врівноважують одна одну; 

«1» (0–25 %) – більш виражене і частіше виявляється 

явище, протилежне досліджуваному (мовленнєвий 

антиетикет), в окремих випадках неетикетна мовленнєва 

поведінка стала рисою характеру учня. 

Бесіди. Вступні бесіди проводилися з метою знайомства 

з учнями початкових класів, повідомлення (у доступній 

для молодших школярів формі) мети нашого дослідження і 

можливого використання його результатів, створення 

сприятливої атмосфери для відвертого висловлювання 

власних думок; короткі бесіди-інструктажі  з метою 

підготовки молодших школярів до виконання того чи 

іншого завдання; евристичні бесіди (зокрема, перед 

початком анкетування)  з метою актуалізації опорних 

знань молодших школярів; дискусійні міні-бесіди 

проводились для того, щоб дослідити один з показників 

(співвідношення мотивів «хочу» і «потрібно») емоційно-

ціннісного компонента вихованості мовленнєвого етикету 

(результати бесіди було запротокольовано й оброблено).  

У разі виявленої антиетикетної мовленнєвої поведінки 

учнів початкових класів проводилися тактовні 

індивідуальні чи групові виховні бесіди, доцільність яких 

вбачалася в акцентуванні уваги порушника(-ів) на 

необхідності дотримання моральних норм і правил 

мовленнєвого етикету, з’ясуванні причин асоціального 

прояву в мовленнєвій поведінці учня(-ів), попередженні 

можливих порушень пристойностей.    

Анкетування. У дослідженні використовувалась  

напіввідкрита анкета (див. додаток 1): до поставлених 
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запитань молодшим школярам пропонувалось обрати 

варіант(-и) відповіді(-ей), а також запитання, на яке 

потрібно відповісти, спираючись на власні знання (ступінь 

розуміння запитань перевірявся на невеликій кількості 

учнів, за потреби, вносилися корективи до змісту анкети). 

Мета запропонованого анкетування: здобути фактичний 

матеріал про когнітивний (запитання 1−4, 7) і практично-

діяльнісний (запитання 5, 6) компоненти вихованості 

мовленнєвого етикету дітей молодшого шкільного віку, 

який піддавався кількісній і якісній обробці. Варто 

зазначити, що для учнів першого класу запитання анкети 

вводились у зміст бесіди. 

Проблемні ситуації. Методом створення проблемних 

ситуацій, максимально наближених до реального 

побутового життя молодших школярів (див. додаток 2), 

передбачалося визначити сформованість їхніх умінь 

поводитися відповідно до норм мовленнєвого етикету в 

ситуаціях спілкування, які можуть виникнути у межах 

сім’ї, школи, громадському транспорті (зокрема, ситуації 

1, 2, 4, 6−12 дають можливість дослідити практично-

діяльнісний (частково когнітивний) компонент вихованості 

мовленнєвого етикету, а ситуації 3, 5 – показник емоційно-

ціннісного компонента (а саме здатність до емоційного 

співпереживання). Зауважимо, що учням 1−2-х класів, на 

відміну від учнів 3−4-х класів, пропонувалися варіанти 

мовленнєвої поведінки в тих чи інших змодельованих 

ситуаціях спілкування. 

У процесі констатувального етапу дослідження зважали 

на те, що жоден з методів не може розглядатися як 

досконалий засіб здобуття об’єктивних даних, оскільки 

справжній результат, що відображає реальний рівень 

вихованості мовленнєвого етикету в дітей молодшого 

шкільного віку, можна здобути тільки застосуванням 

різних методів, коли кожний з них буде підтверджувати 
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об’єктивність закономірно повторюваних факторів і 

нівелювати неточності результатів, здобутих за допомогою 

одного методу. З цією метою учням початкових класів 

пропонувалося виконати тест на визначення рівня 

виявлення ввічливості та низку завдань з мовленнєвої 

поведінки. 

Тестування. Застосовувалося з метою з’ясування 

вміння дітей молодшого шкільного віку не лише знаходити 

формули мовленнєвого етикету, а й співвідносити їх із 

запропонованими ситуаціями чемного контакту зі 

співбесідниками, а також давати самооцінку власній 

мовленнєвій поведінці. Модифікований тест Л. Соловець 

«Оціни свою ввічливість» (див. додаток 3) передбачав 

таким чином діагностувати емоційно-ціннісний і 

практично-діяльнісний компоненти вихованості 

мовленнєвого етикету. 

Завдання. Блок завдань комунікативного спрямування 

(див. додаток 4) націлювався на підсумкову перевірку 

рівнів вихованості мовленнєвого етикету молодших 

школярів: дослідження когнітивного компонента 

досліджуваного явища (знання основних норм, правил 

уживання ситуативних лексем і фразем мовленнєвого 

етикету – завдання 1.1−1.6); емоційно-ціннісного 

(здатності до емоційного співпереживання, вербальної і 

невербальної взаємопідтримки – завдання 1.7; схильності 

до початків самоаналізу, самокритичності щодо 

особистісної «вихованості» і «невихованості» – завдання 

4.1, 4.2); практично-діяльнісного (відповідності знань про 

мовленнєвий етикет виробленим умінням і навичкам; 

сталості звички етикетної мовленнєвої поведінки під час 

спілкування – завдання 2, 3). 

Під час виконання завдання 1 з учнями 1−2-х класів було 

розіграно телефонну розмову між мамою Наталки (її роль 

виконував експериментатор) і подругою її доньки Іриною 
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(молодші школярі), завдання 3.1, 3.2, 4.1, 4.2. вводились у 

зміст бесід.  

Здобуті результати експериментально-дослідної роботи з 

вивчення рівнів вихованості мовленнєвого етикету в дітей 

молодшого шкільного віку були піддані кількісній і якісній 

обробці з метою з’ясування кількості учнів (у %), які 

належать до 4-х із встановлених рівнів. Варто зазначити, 

що бесіди, анкетування, створення проблемних ситуацій, 

тестування, завдання складено так, щоб за результатами 

виконання можливо було виявити той чи інший рівень 

сформованості цього особистісного утворення в учнів 1−4-

х класів.  

У визначенні середньої кількісної характеристики 

вихованості мовленнєвого етикету в дітей молодшого 

шкільного віку за кожним з 4 рівнів виводили середню 

арифметичну за формулою:  

Х  = Х 1 + Х 2 + Х 3 + ... + Х N = ∑ Х і , 

                 N                                N 

де Х – середня арифметична;  Х 1, Х 2, Х 3 ... Х N – 

результати окремих методів, N – кількість методів 

експериментального дослідження, ∑ – сума результатів 

усіх методів. 

Другий етап експерименту ставив за мету дослідити 

сучасну практику виховання мовленнєвого етикету в дітей 

молодшого шкільного віку в умовах сім’ї: з’ясувати роль і 

потенційні можливості батьків у розв’язанні цієї проблеми 

(наявність у них певного рівня педагогічної підготовки, 

методи і засоби, якими вони користуються у своїй практиці 

виховання мовленнєвого етикету, тощо). 

У роботі з батьками застосовувалися такі методи: 

анкетування, спостереження, бесіди (індивідуальні та 

групові), моделювання проблемних ситуацій (див. додатки 

6, 7). 
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У дослідженні було використано напіввідкриту анкету, 

мета якої з’ясувати розуміння батьками важливості 

виховання у дітей молодшого шкільного віку 

мовленнєвого етикету, дотримання норм і правил 

увічливості в сімейному спілкуванні, основних засобів і 

методів, які, на їхню думку, є найефективнішими у 

розв’язанні цієї проблеми. 

Під час експерименту велося цілеспрямоване 

спостереження за реальним дотриманням батьками правил 

етикету в різних мовленнєвих ситуаціях, їхньої 

педагогічної пильності і відповідної реакції щодо 

порушення дітьми етикетних норм спілкування, методів і 

засобів впливу на формування етикетних комунікативних 

умінь і навичок у молодших школярів тощо. 

Для здобуття об’єктивних даних, крім методів 

анкетування і спостереження, використовувався метод 

індивідуальних і групових бесід.  

Наступний напрям дослідної роботи через моделювання 

проблемних ситуацій передбачав вивчення педагогічної 

доцільності й ефективності використання батьками того чи 

іншого методу виховання мовленнєвого етикету в дітей 

молодшого шкільного віку. 

Узагальнення здобутих результатів за всіма напрямами 

діагностики педагогічного потенціалу батьків з окресленої 

проблеми дало змогу визначити групи батьків залежно від 

їхньої готовності до виховання в дітей молодшого 

шкільного віку мовленнєвого етикету, з’ясувати основні 

недоліки, наявні в сімейному вихованні молодших 

школярів, які негативно впливають на формування в них 

етикетних мовленнєвих знань, умінь і навичок, визначити 

зв’язок між підготовкою батьків до виховання 

мовленнєвого етикету в дітей і рівнем його вихованості в 

них. 
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Зважаючи на те, що зі зміною соціальної позиції 

виховне середовище дітей значно розширюється, набуває 

нового змісту і форми, а за певних умов класно-шкільний 

осередок починає превалювати, наступний етап 

дослідження передбачав вивчення його впливу на 

виховання мовленнєвого етикету в дітей молодшого 

шкільного віку.   

У роботі з учителями початкових класів були використані 

такі емпіричні методи психолого-педагогічного 

дослідження: метод вивчення методичної літератури, 

шкільної документації тощо; анкетування; бесіди; 

спостереження. 

Вивчення методичної літератури з досліджуваної 

проблеми, планів виховної роботи, програм і підручників для 

учнів початкових класів дали змогу скласти уявлення про 

стан навчально-виховної роботи з виховання в молодших 

школярів мовленнєвого етикету, з’ясувати, яка увага 

приділяється цій проблемі у практиці роботи учителів і в 

діяльності початкової ланки освіти в цілому. 

З метою дослідження й аналізу сучасної практики 

виховання мовленнєвого етикету в дітей молодшого 

шкільного віку в умовах школи: виявлення методичної 

системи роботи, індивідуальних виховних прийомів і 

засобів учителів початкової школи було проведено 

анкетування (див. додаток 5) і спостереження.  

Під час індивідуальних бесід з учителями з’ясовувалась 

наявність у їхній професійно-педагогічній діяльності форм 

і методів роботи, які б передбачали співробітництво з 

батьками, надання їм психолого-педагогічної допомоги, а 

також виявлялись труднощі, що виникають у процесі 

педагогізації батьків з цієї психолого-педагогічної 

проблеми. 

Висновки. Результати констатувальних зрізів 

запропонованої методики засвідчили, що сучасний процес 
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виховання мовленнєвого етикету в молодших школярів не 

забезпечує належного рівня вихованості цього явища в 

дітей: тільки у 4,7% респондентів виявлено стабільно 

високий рівень вихованості мовленнєвого етикету, решту 

становили учні зі стабільно середнім – 32,3%, 

фрагментарно нестабільним – 38,1%, стабільно низьким – 

24,9% рівнями. Варто зазначити, що незважаючи на те, що 

більшість молодших школярів володіють основними 

знаннями з мовленнєвої етики, ці знання дещо обмежені, 

засвоєні без усвідомлення суспільної значущості норм і 

правил мовленнєвого етикету, поза власним життєвим 

досвідом, як правило, не відповідають їхнім реальним 

стосункам, тому не завжди супроводжуються відповідними 

емоційними реакціями і не виступають регулятором їхньої 

справжньої мовленнєвої поведінки в соціумі. 

З’ясовано, що причинами низького відсотку 

респондентів зі стабільно високим рівнем вихованості 

мовленнєвого етикету є: недостатній рівень педагогічної 

підготовки батьків до виховання мовленнєвого етикету у 

своїх дітей (лише у 25,4% батьків зафіксовано високий 

рівень, решту становили батьки з середнім  30,3%, 

низьким  34,6% та дуже низьким  9,7% рівнями 

виховного потенціалу); ненадання практичної значущості 

проблемі виховання мовленнєвого етикету в молодших 

школярів у системі навчально-виховної і просвітницької 

діяльності школи.  

На основі здобутих даних констатувального етапу 

експерименту розроблялися відповідні кореляційні заходи 

з виховання мовленнєвого етикету в дітей молодшого 

шкільного віку, а також проектувалася методика 

формувального етапу дослідження. 

Розроблена методика діагностування вихованості 

мовленнєвого етикету в молодших школярів та сучасної 

практики його виховання в дітей в умовах сім’ї і школи не 
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претендує на повноту і завершеність розв’язання порушеної 

проблеми, а відкриває напрями щодо подальших наукових 

пошуків у теорії і методиці виховання. 

Додаток 1 

АНКЕТА 

(для дітей молодшого шкільного віку)  
Любі друзі! 

Дайте, будь ласка, відповіді на запропоновані нижче 

запитання. Перш ніж розпочати, ознайомтеся з інструкцією 

щодо виконання: 

1) візьміть аркуш паперу (підписувати його не 

обов’язково); 

2) поставте номер запитання; 

3) уважно прослухайте запитання, яке прочитає вам 

учитель (якщо хтось не зрозумів запитання, зверніться до 

вчителя за роз’ясненням); 

4) запишіть стисло відповідь; 

5) в анкеті є такі запитання, які мають варіанти відповіді, 

вам потрібно записати літеру, під якою стоїть варіант 

відповіді, що відповідає вашій думці (перед тим, як це 

зробити, уважно прослухайте всі варіанти відповідей!). 

Наприклад: Чим ти найбільше любиш займатись у 

вільний час?  

Варіанти відповіді:  

а) розважатися з друзями;  

б) займатись улюбленою справою (читати, малювати, 

співати тощо);  

в) проводити його з батьками. 

•Якщо ви у вільний час, наприклад, любите розважатися 

з друзями більше, ніж проводити його з батьками, чи 

займатись улюбленою справою, тоді записуйте у свій 

аркуш літеру а. 

Не замислюйтеся над тим, яка із відповідей “добра” чи 

“погана”. Головне, щоб вона була правдива. 
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Дякуємо за допомогу! 

1. Як ти думаєш, що називається мовленнєвим 

етикетом? 

а) правила дорожнього руху; 

б) правила ввічливості під час спілкування; 

в) правила написання слів. 

2. Які з наведених настанов є правилами ввічливості? 

Увага! Це запитання може мати декілька відповідей. 

а) пиши в зошиті охайно і розбірливо; 

б) зустрівши знайомого, завжди привітайся з ним; 

в) ніколи не звертайся до інших на прізвиська; 

г) можна перебивати співрозмовника, бути неуважним, 

кривлятися тощо. 

3.  Які з наведених рис характеру, на твою думку, 

властиві ввічливій людині? 

Увага! Це запитання може мати декілька відповідей. 

а) чемність; 

б) грубість; 

в) доброзичливість; 

г) почуття гумору. 

4. Які слова ввічливості ти знаєш? 

5. Спілкуючись із рідними (батьками, бабусею, дідусем 

та ін.), ти зазвичай: 

Увага! Це запитання може мати декілька відповідей. 

а) не дотримуюся хороших манер; 

б) намагаюся добирати такі слова, які б нікого не образили; 

в) відчуваючи свою провину, визнаю це і обов’язково 

прошу пробачення. 

6. До кого ти звертаєшся на Ви? 

Увага! Це запитання може мати декілька відповідей. 

а) до однолітків; 

б) до незнайомих; 

в) до батьків; 

г) до родичів старшого віку; 
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ґ) до вчителів. 

7.  Як ти думаєш, чи образиться матуся чи хтось інший 

із твоїх рідних, якщо ти “чарівні слова” вимовиш з 

підвищеним голосом, похапцем, кривляючись? Дайте 

ствердну або заперечну відповідь: 

а) так; 

б) ні. 

Додаток 2 

ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ 

(для дітей молодшого шкільного віку) 

Прочитай. Не поспішай, подумай, як би ти вчинив у тій 

чи іншій ситуації. Біля правильної, на твою думку, 

відповіді постав галочку. 

Ситуація 1. Після сніданку, який приготувала мама, 

ти: 

а) встанеш зі словами: “Ой! Я вже запізнююся до 

школи”; 

б) скажеш: “Дякую, матусю”. 

в) скажеш: “Дякую, усе було таке смачне!” – і помиєш 

після себе посуд.  

Ситуація 2. Недільного ранку тебе важко добудитися. 

Коли ти заходиш до кухні, батьки вже снідають. Твої 

дії: 

а) привітаєшся; 

б) скажеш: “Смачного!”; 

в) скажеш: “Доброго ранку! Смачного!” 

г) скажеш: “Ма, насип і мені борщу!” 

Ситуація 3. У кімнаті лежить хвора бабуся. Тобі дуже 

жарко і душно. Ти: 

а) відчиниш вікно, бо нема чим дихати; 

б) запитаєш: “Ви не будете проти, якщо я відчиню 

вікно?”  

Ситуація 4.  Так трапилося, що ти запізнився 

(запізнилася) на урок. Твої дії: 
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а) буду чекати, коли урок закінчиться; 

б) зайду до класу і попрошу вибачення за своє 

запізнення; 

в) рвучко відчиню двері, сказавши похапцем “Драстє!”, 

і, не дочекавшись відповіді вчителя, швиденько сяду за 

свою парту. 

Ситуація 5. Ваша однокласниця (однокласник) 

приходить у новому светрі, який йому (їй) дуже 

личить. Ти: 

а) зробиш вигляд, що не помітив (помітила) цього; 

б) скажеш: “Тобі дуже пасує!”, “Ти такий (така) гарна!” 

тощо. 

в) скажеш: “У мене майже такий!” 

Ситуація 6. Твій однокласник пригощає тебе дуже 

смачними тістечками. Ти: 

а) мовчки з’їси; 

б) скажеш: “А моя мама теж такі пече, чи навіть 

смачніші!”; 

в) скажеш: “Дякую! Які смачні тістечка!” 

Ситуація 7. Ти сидиш у тролейбусі, заходить 

старенька бабуся. Твої дії: 

а) зроблю вигляд, що не помічаю її, бо, здається, ще є 

вільні місця; 

б) звичайно, встану і мовчки поступлюсь їй місцем; 

в) встану, запропонувавши бабусі сісти: “Сідайте, будь 

ласка! 

Ситуація 8.  Доїхавши маршруткою до потрібної 

зупинки, ти: 

а) мовчки вийдеш; 

б) скажеш: “Дякую!” 

Ситуація 9. Ви їдете в переповненому людьми 

автобусі. Раптом водій різко загальмував і ти 

ненароком штовхнув іншого пасажира. Твої дії: 

а) промовчиш; 
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б) відвернешся і зробиш вигляд, що це не ти; 

в) скористуєтеся виразом типу: “Вибачте, будь ласка, я 

не хотів (хотіла)”, “Пробачте!” тощо. 

Ситуація 10. Зателефонували твоїй мамі, але її немає 

вдома. 

Твої дії: 

а) відповіси, що її нема вдома, і покладеш слухавку; 

б) привітаєшся і скажеш: “Мами немає вдома, що їй 

переказати?” 

Ситуація 11. Ти телефонуєш своєму (своїй) товаришу 

(подрузі), але замість нього (неї) слухавку бере хтось 

інший.  Ти: 

а) покличте (називаєш товариша чи подругу на ім’я); 

б) привітаєшся, спитаєш: “Чи можна покликати до 

слухавки  (називаєш товариша чи подругу на ім’я)?” 

в) почуєш, що з тобою розмовляє не твій товариш 

(подруга), і покладеш слухавку. 

Ситуація 12. Вам телефонують 3-й раз підряд, 

помиляючись номером. Ти: 

а) спокійно скажу: “На жаль, ви знову помилилися 

номером.”; 

б) скажу: “Скільки можна! Набирайте правильно номер!” 

Додаток 3 

ТЕСТ 

(для дітей молодшого шкільного віку) 

“Оціни свою ввічливість” (модифікований тест 

Л. Соловець) 

Дайте відповіді на тестові запитання. Поставте плюс (+) у 

потрібній графі: так, ні, не завжди. Які слова ввічливості 

потрібно використати в кожній запропонованій ситуації? 

Підкресліть і допишіть потрібне у графі “Використовую 

мовленнєві етикетні формули”. 
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№ 

з/п Запитання 

 

 

Так Ні Не 

завжди 

Використовую 

етикетні 

мовленнєві 

формули 

(підкреслити 

та дописати) 

1. Чи вітаєшся ти 

з сусідами по 

будинку? 

   Добрий ранок 

(вечір…)! 

Дуже приємно 

Вас бачити! 

Як давно я Вас 

не бачив! 

2. Чи дякуєш ти 

мамі (бабусі) за 

сніданок (обід 

тощо)? 

   Було дуже 

смачно. 

Я так наївся. 

А що буде на 

вечерю? 

Дякую, усе 

було дуже 

смачним! 

3. Чи просиш ти 

пробачення, 

якщо 

запізнився на 

урок? 

 

   Я більше не 

буду. 

Я не хотів, це 

через... 

(причина) 

Пробачте, що я 

запізнився і 

заважаю Вам. 

4. Чи просиш ти 

вибачення у 

малюка, якого 

ненавмисно 

   Я не хотів тебе 

скривдити. 

Мені прикро, 

що так сталося. 
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штовхнув? Вибач, будь 

ласка, я не 

хотів. 

5. Чи прощаєшся 

ти зі своїми 

батьками, 

братиком або 

сестричкою, 

коли лягаєш 

спати? 

   На добраніч! 

Я пішов спати. 

До завтра! 

Цілую! Пока! 

6. Чи зберігаєш 

ти спокійний 

голос, можеш 

володіти 

собою, коли 

сперечаєшся? 

Підкресли 

вислови, що 

характеризують 

твою манеру 

мовленнєвої 

поведінки. 

   Беру криком. 

Здіймаю галас. 

Крізь зуби 

говорю. 

Тримаю себе в 

руках. 

 

Примітка. Підрахуйте бали: за відповідь так – 2 бали, не 

завжди – 1 бал, ні – 0 балів. Якщо ти набрав 8–12 балів – 

ти ввічлива людина, з тобою приємно спілкуватися; якщо 

6–0 балів – потрібно бути уважнішими, оскільки ти не 

завжди чемно поводитися з іншими; а якщо менше 6 балів 

– увага! Тобі терміново потрібно вчити правила 

мовленнєвого етикету. 

Додаток 4 

Діагностичні завдання 

(для дітей молодшого шкільного віку) 
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Завдання 1. Продовжіть речення формулами 

мовленнєвого етикету: 

1.Вранці я кажу всім:______________________________

________________ 

2.Увечері я бажаю всім:____________________________

________________ 

3.Антоне, передай, ________________________________

__, Сашкові зошит. 

4.Тетяно, ________________________________________

_______за послугу. 

5.Телефонна розмова між мамою Наталки та подругою її 

доньки Іриною: 

Мама Наталки: 

– Слухаю вас! 

Ірина: 

– ___________________________________! Це Ірина, 

Наталчина однокласниця. 

˗ Покличте, ________________________________________

_________, Наталку. 

Мама Наталки: 
– Її немає вдома. Щось їй переказати? 

Ірина: 

– Ні, ____________________________, з вашого дозволу я 

зателефоную пізніше. 

Мама Наталки: 
– На все добре. 

Ірина: 

– ________________________________________________ 

6. Якщо я не можу виконати чиєсь прохання, я відповідаю: 

___________________________________________ 

7. Щоб підтримати товариша у скрутну хвилину, я кажу: 

_____________________________________________ 
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Завдання 2. З’єднайте стрілкою етикетну мовленнєву 

формулу і ситуацію спілкування, у якій вона вживається 

(бажано використовувати кольорові олівці). 

 

Етикетна мовленнєва формула 

 

Ситуація спілкування 

До побачення     Заприсягання 

Будьте ласкаві     Подяка 

Ти справжній друг (подруга)     Вибачення 

Щиро вдячний     Запрошення 

Успіхів у навчанні     Прощання 

Перепрошую     Співчуття 

Даю чесне слово     Побажання 

Заходьте, будь ласка 

Мені дуже прикро 

    Прохання  

    Комплімент 

 

Завдання 3.1. Запиши слова-звертання до своїх рідних 

(мами, батька, сестри, брата, дідуся, бабусі та 

ін.)________________________________________________

____________ 

Завдання 3.2. Запиши, як до тебе звертаються батьки 

а) коли вони перебувають у хорошому настрої, задоволені 

твоїми успіхами у школі:______________________ 

 б) коли вони в поганому гуморі, роздратовані, за щось 

гніваються на тебе:______________________________ 

Завдання 4.1. Прочитайте слова, які характеризують 

якості, притаманні  ввічливій і неввічливій людині: 

чемність, привітність, забудькуватість, стриманість, 

нестриманість, мінливість настрою, дружелюбність, 

чуйність, квапливість, грубість, нахабність, уважність, 

щирість, байдужість. Розподіліть ці слова у два 

стовпчики: у перший – якості ввічливої людини, а в 

другий – неввічливої. 

Завдання 4.2. Вибери із стовпчиків і впиши в таблицю 3–

4 властиві тобі риси характеру: 
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які свідчать про твою 

вихованість 

через які може скластися 

враження про твою 

невихованість 

Додаток 5 

АНКЕТА 

(для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів) 

Шановний колего! 

Просимо відповісти на запитання нашої анкети. Ваші 

відповіді допоможуть нам об’єктивно оцінити реальний 

стан формування норм і правил мовленнєвого етикету в 

дітей молодшого шкільного віку в умовах школи, а також 

визначити пріоритетні засоби виховання цієї особистісної 

якості в молодших школярів в умовах сім’ї. 

 Обраний варіант(-и) відповіді підкресліть. 

1. Як Ви розумієте зміст поняття “мовленнєвий 

етикет”? 

Це ________________________________________________

_____________________ 

2. Чи вважаєте Ви за потрібне проводити виховну 

роботу з метою роз’яснення значущості володіння 

правилами мовленнєвого етикету учнями початкових 

класів: 

а) так; 

б) ні. 

3. Як часто Ви працюєте з етикетними мовленнєвими 

формулами? 

а) у контексті з програмним матеріалом; 

б) принагідно; 

в) не надаю їм великого значення; 

г) систематично. 

4. На уроках з яких предметів Ви проводите роботу з 

лексемами і фраземами ввічливості: 

а) українська мова; 
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б) читання; 

в) “Я і Україна”; 

г) може бути предметом розгляду на уроці з будь-якого 

предмета; 

ґ) позанавчальна робота. 

5. Які прийоми Ви застосовуєте для пояснення учням 

важливості володіння етикетними мовленнєвими 

нормами, правилами і дотримання їх? 

а) описовий; 

б) етимологізація; 

в) ілюстративний; 

г) свій варіант відповіді: 

_______________________________________ 

6. Якщо, на Вашу думку, Ви недостатньо працюєте з 

формулами ввічливості, то з яких причин: 

а) обмеженість у часі; 

б) брак довідкової літератури для вчителя; 

в) брак довідкової літератури для учнів; 

г) брак методичної літератури; 

ґ) недостатня кількість вправ з мовленнєвої поведінки у 

шкільних підручниках; 

д) вважаю, що виховання мовленнєвого етикету в 

молодших школярів – це проблема суто сімейного 

характеру; 

е) це не викликає інтересу в учнів; 

є) у роботі з формулами ввічливості немає великої користі; 

ж) свій варіант відповіді: 

______________________________________ 

7. Які засоби виховання мовленнєвого етикету 

молодших школярів Ви використовуєте у своїй 

практиці? 

___________________________________________________

__________________________________________ 
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Додаток 6 

АНКЕТА  

(для батьків) 

Шановні батьки! 

Пропонуємо Вашій увазі перелік запитань, на які 

просимо дати відверті й щирі відповіді. Якщо 

запитання має кілька варіантів відповіді, виберіть той, 

що відображає реальний стан речей і відповідає Вашій 

думці (літеру, під якою стоїть Ваш варіант відповіді, 

обведіть кружечком). Підписувати анкету не 

обов’язково. 

1. Які з перелічених якостей, на Вашу думку, варто 

насамперед виховувати в дітей у сім’ї. Виділіть за 

ступенем важливості 5 рис: 

а) незалежність, самостійність, упевненість у собі; 

б) уміння ввічливо спілкуватися; 

в) працьовитість; 

г) чесність, порядність і відвертість ; 

ґ) слухняність; 

д) терпимість і повага до рідних навколишніх; 

е) обізнаність з національними звичаями і традиціями; 

є) звички здорового способу життя; 

ж) духовність і моральність; 

з) любов до Батьківщини; 

и) Ваш варіант відповіді:__________________________

________________ 

2. Які риси притаманні дитині, яка володіє нормами 

і правилами мовленнєвого етикету?_______________

_______________________________________ 

3. Якого значення Ви надаєте функціонуванню 

мовленнєвих етикетних формул у спілкуванні? 

а) це невід’ємний складник спілкування як у сім’ї, так і 

поза нею; 
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б) обов’язковий мовленнєвий атрибут спілкування на 

роботі, у школі; 

в) не надаю їм особливої значущості. 

4. Який засіб у вихованні мовленнєвого етикету Ви 

вважаєте найефективнішим? 

а) власний приклад; 

б) читання творів і аналіз мовленнєвої поведінки героїв; 

в) принагідне вправляння; 

г) постійні настанови; 

ґ) Ваш варіант відповіді:___________________________

___________________________ 

5. Що я роблю для того, щоб моя дитина була 

ввічлива у спілкуванні з будь-яким 

співрозмовником:_______________________________

_____________________________ 

Додаток 7 

Проблемні ситуації 

(для батьків) 

1. Які будуть Ваші дії, якщо Ви разом з дитиною станете 

свідком ненормативної мовленнєвої поведінки дорослої 

людини? 

а) не надасте цьому значення; 

б) намагатиметеся відвернути увагу дитини; 

в) відверто скажете  дитині, що обурені цим вчинком. 

Але додасте, що ми не     можемо засуджувати людину, 

бо, можливо, у неї були якісь невідомі нам  причини 

висловлюватися саме так; 

г) Ваш варіант відповіді:_____________________________

____________ 

2. Ви випадково почули, як товариш вашого сина 

(дочки) в розмові з ним (нею) вживав (вжила) образливі 

прізвиська, ущипливі зауваження, нецензурні вирази.  

а) скажете: “Не смій з ним (нею) знатися. І щоб я від тебе 

нічого подібного не чула!” 
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б) скажете: “Він (вона) поганий, а ти в мене чемний 

хлопчик (дівчинка), ти ж не будеш так робити?”; 

в) скажете: “Мабуть, він (вона) хоче таким чином 

самоствердитися. Але це ознака невихованості. Я хочу, 

щоб ти сам (сама) зрозумів(-а), як це огидно, і допоміг(-а) 

зрозуміти це йому (їй)”. 

3. Як Ви відреагуєте на зауваження сусідки, що 

Ваша дитина нечемна? 

а) правильно робить, я сама “крізь зуби” вітаюсь із нею; 

б) з’ясуєте причину, чому дитина не була ввічлива з 

нею; 

в) нагримаєте на дитину, оскільки не раз робили їй 

зауваження про те, що потрібно бути чемною з усіма; 

г) Ваш варіант відповіді:___________________________

____________________ 
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АBSTRACT. The article is devoted to the aspects of the 

significant problem of training the elementary grades pupils’ 

speech etiquette in the family, which has not been sufficiently 

developed by pedagogical science and educational practice. It 

suggests the methodology of diagnosing the elemenary grades 

pupils’ speech etiquette and modern practice of its 

development in the family in the context of which a series of 

tasks has been defined as well as pedagogical rationality of 

diagnostic instrumentarium use has been substantiated. 

Criteria, components and indicators of the level of acquisition 

of elementary grades pupils’ speech etiquette have been 

defined and characterized. Main results of the introduced 

methodology have also been provided. 

Key words: education, family, elementary grades pupils, 

speach etiquette, etiquette speach behaviour. 
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

ВОСПИТАНОСТИ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И СОВРЕМЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ЕГО ВОСПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ В 

УСЛОВИЯХ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

 

Анотация. Статья посвящена аспектам актуальной и 

недостаточно разработанной педагогической наукой и 

образовательной практикой проблемы воспитания 

речевого этикета у детей младшего школьного возраста в 

семье. Представлено разработанную методику 

диагностирования воспитанности речевого этикета у 

младших школьников и современной практики его 

воспитания у детей в условиях семьи и школы, в 

содержании которой определен ряд задач и обоснована 

педагогическая целесообразность использования 

диагностического инструментария. Определены и 

охарактеризованы критерии, компоненты и показатели 

воспитанности речевого этикета у младших школьников. 

Наведены основные результаты внедренной методики. 

Ключевые слова: воспитание, семья, дети младшего 

школьного возраста, речевой этикет, этикетное речевое 

поведение. 
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СЛУХУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВ 

 

Анотація У статті досліджено питання щодо створення 

педагогічних умов розвитку вокального слуху молодших 

школярів. Розглянуто сутність поняття «умова» та 

«педагогічна умова», а також види педагогічних умов, які 

запропоновані науковцями щодо мистецьких дисциплін.  

На основі сутності, структурних компонентів, 

особливостей формування базису вокального слуху та 

психофізіологічних особливостей його розвитку  

обґрунтовано низку педагогічних умов, які необхідні саме 

для розвитку вокального слуху на уроках музики в 

початковій школі.  

Дослідженням етапів розвитку вокального слуху і 

врахуванням визначених змістових характеристик, 

структурних компонентів вокального слуху, послідовності 

формування слухо-рухових уявлень та уявлень 
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полісенсорної, психомоторної і емоційно-чутливої 

системи, формування базису вокального слуху, 

проаналізованих наукових підходів визначено, що 

педагогічні умови розвитку вокального слуху – це 

цілеспрямовано створені обставини навчання співу 

молодших школярів для ефективного та результативного 

розвитку їх вокального слуху на уроках музики і в 

позакласній вокально-хоровій роботі. 

Ключові слова: педагогічні умови, молодші школярі, 

музичне мистецтво, вокальний слух, слухо-рухові вокальні 

уявлення. 
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Вступ. Суспільно-історичний розвиток нашої держави і 

входження її у світовий освітній простір вимагає нових 

підходів у навчанні та вихованні підростаючого покоління. 

Основним засобом музичного виховання є спів. 

Фізіологічне природне й естетичне звучання голосу 

молодших школярів забезпечує достатньо розвинений у 

них власний слуховий контроль. Для розробки методики 

розвитку вокального слуху молодших школярів у процесі 

навчання їх співу на уроках музики та в позакласній 

вокально-хоровій роботі потребує обґрунтування низки 

важливих науково-методичних основ, зокрема, 

виокремлення педагогічних умов, що ефективно 

сприятимуть такому розвитку.  

Аналіз останніх досліджень. Про необхідність 

створення умов навчання було зазначено в наукових 

роботах А.В. Литвииа, Б.Ф. Скіннера, І.П. Підласого. 

Н.Б. Сопнєвої, А.В. Хуторського. Педагогічним умовам 

навчання мистецьких дисциплін присвятили свої роботи 

Г.М. Падалка, Т.М. Турчин. Умови ефективного 

формування музичного сприймання вивчав 
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О. Я. Ростовський. Педагогічні умови розвитку вокального 

слуху молодших школярів обґрунтовані нами на основі 

досліджень В.П. Морозова, В.В. Емельянова, 

Л.Г. Макарової, А.Г. Менабени, Г.І. Побережної, 

Т.В. Щириці, Л. Роговик, Г.П. Стулової, Ю.Є. Юцевич, 

С.Д. Максименко. 

Мета: обґрунтування і визначення педагогічних умов 

розвитку вокального слуху молодших школярів на уроках 

музичного мистецтва  

Завдання:   

˗ визначення сутності й змісту поняття «умова» та 

«педагогічна умова»; 

˗ з’ясування умов навчання мистецькх дисциплін, 

зокрема музичного мистецтва, та виявлення умов 

формування музичного сприймання і вокального 

самоконтролю учнів початкової школи. 

Результати досліджень. Науковці вважають, що 

визначення умов є одним з найважливіших чинників при 

дослідженні будь-яких предметів, явищ, процесів і систем 

[1, с. 63]. Видатний американський психолог Б.Ф. Скіннер 

стверджує, що можна вчитись і без педагогів, але вчитель 

створює умови, що роблять процес навчання швидшим і 

ефективнішим [2].  

У процесі педагогічних досліджень, як зауважує І.П. 

Підласий, «перевіряються не засоби, не методи, не 

організація, а насамперед закономірні основи і педагогічні 

умови, що покладені в основу технології» [3, с. 51]. 

У «Новому українському тлумачному словнику» 

«умова» визначається як: 1) «необхідна обставина, яка 

робить здійснення, утворення чого-небудь або сприяє 

чомусь»; 2) «обставини, особливості реальної діяльності, 

за яких відбувається або здійснюється щось»; 3) «правила, 

що існують чи встановлені в тій чи іншій галузі життя, 

діяльності, які забезпечують нормальну роботу, 
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діяльність»; 4) «сукупність даних, положення, що лежать в 

основі чого-небудь» [4, с. 536˗537]. У філософській 

літературі під умовою розуміють те, від чого залежить 

щось інше (зумовлюване), істотний компонент комплексу 

об’єктів (речей, їх станів, взаємодій), із наявністю якого з 

необхідністю витікає існування повного явища. Сукупність 

умов явища утворює середовище його перебігу, від якого 

залежить дія законів природи і суспільства [5, с. 497˗498]. 

Умова не тільки впливає на речі, а і є тим, без чого не 

може бути речі, яка слугує передумовою, основою її 

виникнення [6, с. 48]. А.В. Хуторський підкреслює, що 

педагогічні умови на рівні з процесом навчання 

відносяться до предмета дидактики [7, с. 14]. Відповідно, 

під «умовою» у навчанні розуміється середовище, 

обставини, у яких забезпечується ефективність організації 

навчальної діяльності (зокрема вокально-хорової, що нами 

розглядається), та обов’язкове використання певних 

педагогічних способів і засобів для створення середовища, 

у якому можлива організація діяльності, що забезпечує 

очікуваний ефективний результат (а для нашого 

дослідження – розвиток вокального слуху). 

Педагогічними умовами, за останніми сучасними 

дослідженнями, вважається  комплекс спеціально 

спроектованих стрижневих чинників впливу на зовнішні та 

внутрішні обставини навчально-вихованого процесу та 

особистісні параметри його учасників, які забезпечують 

цілісність навчання й виховання в інформаційно-

освітньому середовищі навчального закладу відповідно до 

вимог суспільства. Їх реалізація сприяє гармонійному 

розвитку особистості, виявленню її творчих задатків, 

урахуванню потреб і формуванню загальнолюдських 

якостей і базових загальних необхідних компетенцій [1, с. 

63]. До основних видів педагогічних умов науковці 
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зараховують: дидактичні, психолого-педагогічні, 

організаційно-педагогічні, соціально-педагогічні [1, с. 41]. 

Професор Г.М. Падалка, вивчаючи педагогічні умови 

навчання мистецьких дисциплін, визначила, що 

«педагогічні умови навчання мистецтва» є цілеспрямовано 

створеними і використаними обставинами мистецького 

навчання, що забезпечують можливість досягнення його 

результативності» [8, с. 160] 

До основних педагогічних умов навчання мистецьких 

дисциплін  професор зарахувала такі: 

˗ створення позитивної атмосфери навчання; 

˗ досягнення діалогових засад взаємодії вчителя й учня 

в навчальному процесі; 

    ˗ забезпечення пріоритету практичної діяльності.  

Педагогічні умови ефективного формування 

музичного сприймання школярів на уроках музичного 

мистецтва вивчались О.Я. Ростовським, де науковець 

виокремлює загальні зовнішні умови (педагогічна 

майстерність учителя, активізація різних видів музичної 

діяльності, раціональна організація діяльності учнів, 

створення сприятливої ситуації, методи навчання) і 

внутрішні умови (набутий учнями художній і життєвий 

досвід, психологічна установка на сприймання, розвиток 

музичного слуху, музичного мислення і пам’яті, уяви, 

слухової уваги, емоційної сприйнятливості, потреби, 

смаки, оцінки тощо).  

 Серед першочергових умов, які суттєво впливають на 

формування музичного сприймання, визначено такі: 

– інформаційне забезпечення сприймання; 

– формування установки на сприймання; 

– виховання вміння аналізувати музику;  

– забезпечення взаємодії мистецтв у виховному процесі; 

– організація творчої діяльності учнів у процесі музичного 

сприймання [9, с. 91˗92]. 
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У монографії  «Початкова музична освіта: проблеми 

модернізації» Т.М. Турчин визначено педагогічні умови як 

спеціально створені обставини, що забезпечують 

ефективність музичної освіти учнів початкової 

школи. У результаті дослідження науковець виокремлює 

такі провідні педагогічні умови музичної освіти учнів 

початкових класів:  

˗ виявлення, урахування і збереження індивідуальності 

учня; 

˗ створення позитивної атмосфери навчання на уроках 

музики; 

˗ забезпечення пріоритетності практичних форм музичної 

діяльності; 

˗ спонукання учнів до усвідомленно-ціннісного сприйняття 

музики; 

˗ творче спрямування всіх різновидів музичної діяльності 

[10, с. 250˗271].  

Для з’ясування педагогічних умов розвитку вокального 

слуху молодших школярів на уроках музики та в 

позакласній вокально-хоровій роботі ми проаналізували 

представлені науковцями підходи щодо дослідженого 

питання і визначили, що педагогічні умови розвитку 

вокального слуху є цілеспрямовано створеними 

обставинами навчання співу молодших школярів для 

ефективного й результативного розвитку їх вокального 

слуху на уроках музики та в позакласній вокально-хоровій 

роботі.  

Для визначення педагогічних умов розвитку вокального 

слуху молодших школярів нами були також враховані та 

з’ясовані змістові характеристики структурних 

компонентів вокального слуху, психофізіологічні 

особливості розвитку вокального слуху молодших 

школярів, етапи розвитку вокального слуху, послідовність 

формування слухо-рухових уявлень та уявлень 
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полісенсорної, психомоторної та емоційно-чутливої 

системи в процесі розвитку вокального слуху школярів 

початкової школи, а також особливості формування базису 

їх вокального слуху.  

Розвиток вокального слуху передбачає створення умов 

передусім для формування слухо-рухових вокальних 

уявлень молодших школярів, що безпосередньо вплине на 

розвиток структурних компонентів їх вокального слуху, 

зокрема: слухові образи, емоційну чутливість, 

рухомоторні дії та реакції, рухові образи, творчу 

активність, процесуально-моделювальну самостійність 

мислення. 

Для формування зазначених компонентів вокального 

слуху молодших школярів у результаті нашого 

дослідження були розроблені такі педагогічні умови 

розвитку вокального слуху в процесі навчання співу: 

1. Важливою умовою є забезпечення розвитку 

вокального слуху в активній вокально-практичній 

діяльності з урахуванням цілісності системи «слух-

голос», де методи розвитку голосу пов’язані з розвитком 

вокального слуху. Термін «вокал» визначається передусім, 

як мистецтво співу [11]. Існує безліч методик навчання 

співу, які спрямовані  на всебічний розвиток голосу. У 

багатьох з них вказано на роль вокального, іноді 

музичного слуху, як однієї зі здібностей співака, але 

рекомендації щодо розвитку вокального слуху 

представлені в обмеженій кількості і переважно 

відокремлені від загальної системи розвитку голосу. 

Дослідження В. Морозова [12] довели, що система «слух-

голос» є цілісною. Крім того, дослідження науковців 

вказують, що функціонування вокального слуху молодших 

школярів має прямий і зворотний психофізіологічний 

зв’язок [12; 13], неможливо розвивати голос без розвитку 
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слухового контролю, а вокальний слух поза вокальною 

діяльністю. 

Вивчення нами сутності, психофізіологічних 

особливостей  та етапів розвитку вокального слуху та, 

спираючись на попередні дослідження науковців, дає 

змогу стверджувати, що будь-яка методика навчання співу 

повинна базуватись на принципах розвитку вокального 

слуху, враховувати його етапи, послідовність формування, 

розуміти сутність і психофізіологічні особливості 

розвитку, тому що вокальний слух як головний контролер і 

регулятор вокальної діяльності стає першоосновою і 

повинен у розвитку навіть випереджати розвиток голосу 

співака [14].  

2. Послідовно-етапне формування усвідомлених 

вокальних уявлень у процесі навчання співу з 

урахуванням вікових особливостей розвитку молодших 

школярів. Результати дослідження психофізіологічного 

механізму функціонування і розвитку вокального слуху 

визначили, що це – система послідовно сформованих 

психомоторною, полісенсорною та емоційно-чутливою 

системою співака синтезовано-інтегрованих вокальних 

уявлень, що створить базис вокального слуху у пам’яті 

співака. Послідовність формування вокальних уявлень не є 

хаотичною, вона має етапи і стадії. Кожна система формує 

і власне уявлення,  і синтезовано-інтегроване уявлення в 

результаті співпраці даних систем. Досліджена і 

відповідність формування таких уявлень віковим 

особливостям розвитку співака, що обов’язково потрібно 

враховувати не тільки при розвитку вокального слуху, а й 

при загальному навчанні співу. Уявлення є результатом 

діяльності передусім уяви. У процесі співу задіяні багато 

різновидів уяви, яка розвивається за умови, якщо педагог 

цілеспрямовано вибирає методи, що впливають на її 

розвиток.  
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3. Підпорядкування методики розвитку вокального 

слуху особливостям сприймання (які відбуваються за 

законами існування просторово-часового континууму), 

засвоєння основних засобів музичної виразності і 

якісного вокального виконання завдяки активізації 

роботи емоційно-чутливої системи школярів. Усі види 

мистецтва допомагають краще усвідомити людині власне 

існування в просторово-часовому континуумі, а також 

краще відчувати навколишній світ, себе в цьому світі та 

відчуття і почуття інших навколишніх людей. У процесі 

засвоєння будь-якого мистецтва активно розвивається 

емоційна чутливість дитини, що є важливим чинником 

розвитку її духовності. 

Для розвитку вокального слуху молодших школярів 

даний принцип передбачає побудову тематичного змісту 

навчального матеріалу з урахуванням існування законів 

просторово-часового континууму, що дає змогу поступово 

засвоїти просторово-часові музичні і вокально-музичні 

параметри. Розвиток, серед іншого і вокального слуху 

відбувається за принципами існування матерії в просторі й 

часі [15; 16]. У межах просторово-часового континууму 

функціонує і психомоторика людини, за допомогою якої 

дитина пізнає світ [17; 18]. За просторовими ознаками 

розрізняються і засоби музичної виразності [16]. Розвиток 

вокального слуху в процесі опанування вокальної 

діяльності є в водночас і процесом засвоєння закону 

існування матерії в просторі і часі, що дає змогу активно 

розвивати емоційну, психомоторну та сенсорну чутливість 

дитини, формувати її художній смак, естетичне чуття, 

культуру, розуміння гармонії та загальну духовність. Саме 

емоційно-чутлива система співака інтегрує і синтезує 

уявлення психомоторики і полісенсорики співака і є 

основою розвитку його вокального слуху.  
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4. Створення творчої позитивної атмосфери процесу 

навчання співу на уроках музики, стимулювання творчої 

самостійності, спонукання до активізації роботи 

творчого мислення і творчої уяви молодших школярів. 
Принцип базується на дослідженні психофізіологічного 

механізму функціонування і розвитку вокального слуху і 

доводить, що сам розвиток, як процес, відбувається тільки 

у творчій діяльності. Принцип творчості є важливим у 

навчанні дітей співу, що передбачає активне застосування 

у вокальній методиці творчих методів і прийомів, які у 

свою чергу, сприяли б розвитку вокального слуху кожного 

учня. 

5. Цілеспрямоване формування внутрішнього поля дії 

молодших школярів завдяки стимулюванню роботи 

їхнього внутрішнього слуху, внутрішнього руху, 

внутрішнього зорового відчуття та забезпечення 

формування базису вокального слуху молодших школярів 

з урахуванням їх вікових особливостей розвитку. 

Функціонування внутрішнього поля дії співака дає змогу 

не тільки фіксувати всі слухо-рухові вокальні уявлення, що 

будуть основою базису вокалього слуху і зберігатимуться 

в пам’яті співака, а й оперувати ними, змінювати, 

перетворювати, удосконалюючи як якість звучання 

власного голосу, так і якість контролю за власним звуком, 

або звуком іншого співака.  

Висновки. На основі виявленої сутності, 

психофізіологічних особливостей та етапів розвитку 

вокального слуху і на основі врахування визначених 

змістових характеристик, структурних компонентів 

вокального слуху, послідовності формування слухо-

рухових уявлень та уявлень полісенсорної, психомоторної 

і емоційно-чутливої системи, формування базису 

вокального слуху, проаналізованих наукових підходів 

щодо дослідженого питання нами було визначено, що 
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педагогічні умови розвитку вокального слуху – це 

цілеспрямовано створені обставини навчання співу 

молодших школярів для ефективного та результативного 

розвитку їх вокального слуху на уроках музики і в 

позакласній вокально-хоровій роботі. 

У результаті нашого дослідження також були визначені 

педагогічні умови розвитку вокального слуху молодших 

школярів, а саме: 

˗ забезпечення розвитку вокального слуху в активній 

вокально-практичній діяльності з урахуванням цілісності 

системи «слух-голос», де методи розвитку голосу пов’язані 

з розвитком вокального слуху; 

˗ послідовно-етапне формування усвідомлених вокальних 

уявлень у процесі навчання співу з урахуванням вікових 

особливостей розвитку молодших школярів; 

˗ підпорядкування методики розвитку вокального слуху 

особливостям сприймання (які відбуваються за законами 

існування просторово-часового континууму), засвоєння 

основних засобів музичної виразності і якісного 

вокального виконання завдяки активізації роботи 

емоційно-чутливої системи школярів; 

˗ створення творчої позитивної атмосфери процесу 

навчання співу на уроках музики, стимулювання творчої 

самостійності, спонукання до активізації роботи творчого 

мислення і творчої уяви молодших школярів; 

˗ цілеспрямоване формування внутрішнього поля дії 

молодших школярів, завдяки стимулюванню роботи їх 

внутрішнього слуху, внутрішнього руху, внутрішнього 

зорового відчуття та забезпеченню формування базису 

вокального слуху молодших школярів з урахуванням їх 

вікових особливостей розвитку. 

Відповідне створення зазначених педагогічних умов 

буде ефективною запорукою розвитку вокального слуху 

молодших школярів у процесі навчання їх співу. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF VOCAL EAR 

DEVELOPMENT OF PRIMARY PUPILS DURING THE 

MUSIC LESSONS 

 

ABSTRACT. The article deals with the creation of pedagogical 

conditions of younger pupils’ vocal pitch development. The 

concepts “condition” and “pedagogical condition”, and types 

of pedagogical conditions proposed by scholars concerning art 

disciplines have been identified.  

Some pedagogical conditions necessary to vocal pitch 

development at music lessons in primary school have been 

proved based on the essence, structural components, vocal 

pitch peculiarities and psychophysiological peculiarities of its 

development.  

Investigation of stages of vocal ear development, 

consideration of specific content characteristics, vocal ear 

structural components, a sequence of shaping aural and 

motion conceptions as well as conceptions of polisensory, 

psychomotory, emotional and sensory systems, building the 

basis of vocal ear, analysis of scientific approaches have 

revealed that pedagogical conditions of vocal ear development 

are the intentionally created circumstances of teaching singing 

to junior pupils for effective and productive vocal ear 

development at music lessons and  extracurricular vocal and 

choir activity. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОКАЛЬНОГО СЛУХА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Аннотация. В статье исследован вопрос о создании 

педагогических условий развития вокального слуха 

младших школьников. Рассмотрены сущность понятия 

«условие» и «педагогическое условие», а также виды 

педагогических условий, предложенные исследователями 

по художественных дисциплин.  

На основе сущности, структурных компонентов, 

особенностей формирования базиса вокального слуха и 

психофизиологических особенностей его развития 

обоснованно ряд педагогических условий, которые 

необходимы именно для развития вокального слуха на 

уроках музыки в начальной школе.  

Исследованием этапов развития вокального слуха и 

учетом определенных содержательных характеристик, 

структурных компонентов вокального слуха, 

последовательности формирования слухо-двигательных 

представлений и представлений полисенсорной, 

психомоторной и эмоционально-чувствительной системы, 

формирование базиса вокального слуха, 
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проанализированных научных подходов определено, что 

педагогические условия развития вокального слуха - это 

целенаправленно созданные обстоятельства обучения 

пению младших школьников для эффективного и 

результативного развития их вокального слуха на уроках 

музыки и во внеклассной вокально-хоровой работе. 

Ключевые слова: педагогические условия, младшие 

школьники, музыкальное искусство, вокальный слух, слухо-

двигательные вокальные представления. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

В КІБЕРПРОСТОРІ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ 

АМЕРИКИ 

 

Анотація. У статті розглядаються особливості 

професійної підготовки фахівців із захисту інформації в 

кіберпросторі на прикладі провідних вищих навчальних 

закладів США. Узагальнюється тематичне наповнення 

навчального процесу із сучасної підготовки бакалаврів і 

магістрів із захисту інформації. Визначено, що в межах 

неперервного навчання розглядаються напрями реалізації 

професійної кар’єри: інженерів із захисту інформації; 

менеджерів та аудиторів систем захисту інформації; 

аналітиків і консультантів із захисту інформації. 

Ключові слова: професійна підготовка, захист інформації, 

інформаційна безпека, ІТ- безпека, комп’ютерна і мережева 

безпека. 
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Вступ. Сучасні тенденції забезпечення академічної 

мобільності у вищій освіті надають можливість студентам, 

аспірантам і науково-педагогічному складу вищих 

навчальних закладів брати участь у різноманітних 

навчальних або навчально-дослідницьких програмах, що 

сприяє підвищенню якості освіти, розвитку 

міжкультурного обміну, інтеграції у світовий науково-

освітній простір. В умовах реформування вищої освіти 

України фактор академічної мобільності є одним із 

пріоритетів при започаткуванні професійної підготовки 

майбутніх фахівців з інформаційної і кібернетичної 

безпеки. 

Сучасна галузь діяльності із забезпечення 

інформаційної і кібернетичної безпеки включає в себе 

правовий, організаційний, технічний і правоохоронний 

складники, стосується інформаційно-технологічного та 

інформаційно-психологічного протиборства. При цьому 

основна частина сучасного ринку праці визначається 

потребами у фахівцях з технічного і криптографічного 

захисту інформації у кіберпросторі (далі – захисту 

інформації). 

Терміни «технічний» і «криптографічний захист 

інформації» є нормативно закріпленими та широко 

вживаними у професійному середовищі пострадянського 

простору. У Сполучених Штатах Америки та країнах 

Європейського Союзу застосовуються такі терміни, як 

«інформаційна безпека (information security)» у розумінні 

захисту інформації, «кібербезпека (cyber security)», 

«ІТ˗безпека (IT security)», «комп’ютерна і мережева 

безпека (computer and network security)», «комп’ютерні 

системи безпеки (computer system security)», «інформаційні 

системи безпеки (information system security)», 
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«електромагнітна інформаційна безпека (electromagnetic 

information security)», «фізична інформаційна безпека 

(physical information security)», «менеджмент 

інформаційної безпеки (information security management)», 

«криптографія (cryptography)» та інші. 

Розглядаючи захист інформації як складник 

інформаційної безпеки, зосередимо увагу на тому, що в 

нормативно закріплених термінах в Україні, сучасна 

діяльність із захисту інформації передбачає розгляд: 

 правових питань визначення необхідності та 

порядку захисту інформації, правового супроводу етапів 

розробки, упровадження, експлуатації та виведення з 

експлуатації систем захисту; 

 технологічних питань захисту інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах і на об’єктах 

інформаційної діяльності; 

 організаційних і технічних питань управління 

інформаційною безпекою (а точніше, управління захистом 

інформації). 

Отже, з урахуванням суспільної необхідності та 

соціального замовлення на підготовку майбутніх фахівців 

із захисту інформації, а також сутності професійної 

діяльності, розглянемо зазначену проблему. 

Аналіз досліджень і публікацій. Професійна 

підготовка за напрямом «Кібербезпека» в університетах 

США поєднує теорію і ноу-хау з оцінки, планування, 

проектування та реалізації ефективних заходів 

кіберзахисту в державному та приватному секторах, 

орієнтована на кар’єру фахівців з цифрової (комп’ютерної, 

ІТ) криміналістики, аналітиків і консультантів з 

кібербезпеки. Програми підготовки відповідають вимогам 

директиви 8570.01-M Міністерства оборони США [4–6] і 

цілям Міжнародної асоціації фахівців з комп’ютерних 

розслідувань (IACIS) [7].  
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Питання професійної підготовки майбутніх фахівців із 

захисту інформації у США розглядали вітчизняні фахівці 

В. Артемов, Ю. Даник, М. Коляда, В. Остроухов, Ю. 

Супрунов та ін. Однак враховуючи високі темпи розвитку 

сучасних ІТ технологій, методів і засобів їх захисту, що 

обумовлюють нові вимоги до професійних компетенцій та 

професійної компетентності майбутніх фахівців, доцільно 

розглянути сучасний досвід професійної підготовки 

фахівців із захисту інформації у США [9–11]. 

Мета: визначення змістового наповнення професійної 

підготовки майбутніх фахівців із захисту інформації в 

кіберпросторі у вищих навчальних закладах США.  

Завдання: 

 ˗ дослідження особливостей бакалаврської і 

магістерської професійної підготовки майбутніх фахівців 

із захисту інформації, а також тематичного наповнення 

навчального процесу з питань захисту інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах, управління 

захистом інформації та кібербезпеки. 

Наукова новизна полягає в тому, що вперше здійснено 

системний аналіз особливості професійної підготовки 

майбутніх фахівців із захисту інформації в кіберпросторі в 

Сполучених Штатах Америки та здійснено впровадження 

передового досвіду в освітній процес підготовки майбутніх 

фахівців кібербезпеки. 

Результати досліджень. Узагальнюючи результати 

дослідження компетентнісного підходу ВНЗ США, можна 

виділити основну особливість – «гнучкість» навчального 

процесу, орієнтованого на досягнення успіху кожного 

студента у формуванні професійної компетентності, 

доступності вищої освіти, зокрема. Ця «гнучкість» полягає 

у формуванні особистого навчального плану, тобто графіка 

вивчення навчальних дисциплін з урахуванням особистих 

інтелектуальних можливостей, результатів попереднього 
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навчання, наявного досвіду, професійних схильностей та 

уподобань. При цьому кількість нормативних дисциплін у 

провідних вищих навчальних закладах значно менша 

порівняно з навчальними дисциплінами за вибором 

студентів, що дозволяє кожній особистості ефективніше 

планувати власну систему навчання й професійного 

розвитку та неперервного навчання впродовж життя. 

Крім того, у вищих навчальних закладах реалізується 

схема індивідуального наставництва (Student Mentor) – 

допомога закріпленої до студента контактної особи у 

плануванні та корекції організації навчання за 

індивідуальною траєкторією, з урахуванням результатів 

профорієнтації та побажань студента щодо розподілу свого 

фізичного і розумового навантаження – забезпечення 

власної комфортності під час навчання. 

Апробованою часом інновацією є також он˗лайн 

навчання (e-learning) фахівців із захисту інформації в 

межах бакалаврської та магістерської програм, а також 

післядипломної освіти. Вочевидь он˗лайн навчання лише в 

комплексі з окресленими особливостями компетентнісного 

й особистісно орієнтованого підходів надає підстави для 

реального підвищення доступності якісної освіти для 

майбутніх і діючих фахівців із захисту інформації та 

професійного розвитку.  

Підготовка бакалавра «Інформаційні технології – 

безпека (Information Technology – Security)» та магістра 

«Кібербезпека інформаційного забезпечення (Cybersecurity 

and Information Assurance)» здійснюється у Західному 

губернаторському університеті (Western Governors 

University), єдиному в історії вищої освіти США 

університеті, що акредитований у чотирьох регіональних 

комісіях з акредитації. Онлайн університет заснований у 

1997 році 19 губернаторами у місті Солт-Лейк-Сіті штату 

Юта. 
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Напрям підготовки «Інформаційних технології – 

безпека» освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) 

«Бакалавр» передбачає формування професійної 

компетентності з управління інформаційною безпекою, 

забезпечує можливості для отримання студентами 

сертифікатів Cisco Certifications, CIW Certifications, 

CompTIA Certifications, (ISC)2 Certifications, Microsoft 

Certifications, Project Management Institute Certifications, 

Oracle/Java Certifications, GIAC Certifications, IBM 

Certifications [2]. Програма призначена перш за все для 

здобувачів вищої освіти, які вже мають певний рівень 

технічних знань: штатних менеджерів з ІТ-безпеки; 

досвідчених ІТ-спеціалістів, які мають бажання перейти в 

ІТ-безпеку; для всіх студентів, які мають 15 і більше годин 

на тиждень на онлайн навчання. Назви основних 

тематичних напрямів професійної підготовки: 

«програмування», «операційні системи», «управління 

даними», «бізнес інформаційних технологій», «мережева 

безпека та безпека даних». 

Магістерська підготовка за напрямом «Кібербезпека 

інформаційного забезпечення» орієнтована на майбутніх 

фахівців з цифрової економіки приватного сектору, що 

володіють ключовими компетентностями відповідно до 

національної ініціативи США 2014 року для освіти з 

кібербезпеки (NICE) Workforce Framework [3]. Основними 

тематичними напрямами дисциплін професійної 

підготовки є: «управління ризиками», «кібервійни», 

«нормативно-правове забезпечення кібербезпеки», 

«політика безпеки», «безпека апаратного і програмного 

забезпечення», «етичний хакінг», «криміналістика 

мережевих вторгнень (комп’ютерна або ІТ 

криміналістика)», «аварійне відновлення, запобігання та 

реагування». 
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Особливістю онлайн навчання у Західному 

губернаторському університеті є підтвердження 

компетентностей у рамках розробленої системи 

оцінювання та перенесення кредитів. Тобто якщо студент 

уже володіє певними компетентностями і здатен це 

підтвердити, то він може не втрачати час та матеріальні 

ресурси на вивчення відповідних дисциплін. Для кожного 

студента прикріплюється наставник (студентський 

куратор), який допомагає йому реалізувати особистісно 

орієнтоване навчання та поточну допомогу в якісному 

засвоєнні професійної компетентності. 

У Американському військовому університеті (American 

Military University) готують бакалаврів «Безпека 

інформаційних систем (Information Systems Security)» та 

«Кібербезпека (cybersecurity)», магістрів «Кібербезпека 

(cybersecurity)», «Національна безпека (National Security)» 

та «Внутрішня безпека (Homeland Security)» – онлайн 

освіта для військовослужбовців, ветеранів та цивільних 

осіб [4]. Крім того, проводиться онлайн навчання та 

сертифікація фахівців, що уже мають досвід роботи. 

Підготовка бакалавра за напрямом «Безпека 

інформаційних систем» в Американському військовому 

університеті поєднує теорію з технічними навичками 

забезпечення інформаційної безпеки (захисту інформації) 

підприємств, державних установ і військових формувань, 

спрямована на формування кар’єри майбутніх менеджерів 

з інформаційної безпеки, аналітиків, аудиторів, 

консультантів та експертів з управління ризиками. 

Дисципліни цієї програми відповідають вимогам 

директиви 8570.01-M [5] Міністерства оборони США та 

окремі дисципліни, сертифіковані за сприяння Агентства 

національної безпеки (NSA) Information Assurance 

Courseware Evaluation (IACE) [6]. Основними тематичними 

напрямами дисциплін професійної підготовки є 

https://www.amu.apus.edu/academic/schools/science-technology-engineering-and-math/bachelors/information-systems-security.html
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«комп’ютерна та мережева безпека», «захист операційних 

систем», «мережеві атаки, кіберзлочинність, 

кіберзаконодавство», «управління ризиками інформаційної 

безпеки», «забезпечення неперервності бізнесу та 

відновлення після збоїв», «аудит безпеки ІТ, планування та 

політика», «кіберзаконодавство та недоторканність 

приватного життя в епоху цифрових технологій», 

«цифрова (комп’ютерна, ІТ) криміналістика». 

Підготовка бакалавра за напрямом «Кібербезпека» в 

Американському військовому університеті поєднує теорію 

і ноу-хау з оцінки, планування, проектування та реалізації 

ефективних заходів кіберзахисту в державному та 

приватному секторах, орієнтована на кар’єру фахівців з 

цифрової (комп’ютерної, ІТ) криміналістики, аналітиків і 

консультантів з кібербезпеки. Дисципліни цієї програми 

відповідають цілям Міжнародної асоціації фахівців з 

комп’ютерних розслідувань (IACIS) [7] і вимогам 

директиви 8570.01-M Міністерства оборони США. 

Основними тематичними напрямами дисциплін 

професійної підготовки є «кіберзлочинність, кібербезпека, 

кібервійни», «біометрія, криптографія і фізичний захист», 

«захист операційних систем», «цифрова криміналістика і 

розслідування мережевих вторгнень», «кримінологія, 

розвідка і національна безпека», «безпровідний та 

мобільний зв'язок», «інформаційне забезпечення та 

ІТ˗безпека», «кіберзаконодавство, етика і конфіденційність 

в епоху цифрових технологій». 

Підготовка магістра «Кібербезпека» в Американському 

військовому університеті передбачає використання 

широкого міждисциплінарного підходу до запобігання і 

реагування на масштабні кіберзагрози і кібератаки. Перша 

половина програми навчання включає основи мережевої 

безпеки, кіберзлочинності та цифрової криміналістики. У 

другій половині програми основна увага приділяється 
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політиці, практиці і перспективам забезпечення 

кібербезпеки в межах заходів національної безпеки, 

розвідки, кримінального правосуддя  й управління 

надзвичайними ситуаціями. Основними тематичними 

напрямами дисциплін професійної підготовки є 

«перспективи управління в надзвичайних ситуаціях і 

кібербезпека», «управління ризиками безпеки методами 

запобігання втрат», «історія, розвиток і ефективність 

кіберрозвідки», «комп'ютерна (цифрова, ІТ) 

криміналістика: інструменти, процедури та 

законодавство», «профілактика і розслідування 

кіберзлочинів», «телекомунікації та мережева безпека: 

запобігання, виявлення та реагування на інциденти», 

«кіберзакони, етика, інтелектуальна власність і 

кримінальне переслідування». 

Магістратура «Національна безпека» та «Внутрішня 

безпека» передбачає розгляд окремих питань 

інформаційної безпеки в межах комплексного підходу до 

забезпечення національної і внутрішньої безпеки. 

Особливість он˗лайн навчання в Американському 

військовому університеті полягає в комплексному підході 

до професійної підготовки фахівців з інформаційної і 

кібернетичної безпеки державного і приватного секторів у 

розрізі забезпечення громадської, внутрішньої, 

національної та міжнародної безпеки, а також 

використання державних і громадських програм доступу 

до вищої освіти військовослужбовців і ветеранів 

(безкоштовне навчання або знижки на отримання освітніх 

послуг для військовослужбовців, ветеранів і студентів, що 

вирішили підписати контракт з Міністерством оборони 

(DOD), Агентством національної безпеки (NSA) та 

Агентством внутрішньої безпеки (DHS) США). 

У Католицькому університеті Льюіс (Lewis University) 

штат Іллінойс готують бакалаврів «Інформаційна безпека і 
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управління ризиками (Information Security and Risk 

Management)» та магістрів «Інформаційна безпека 

(Information security)». 

Підготовка бакалавра за напрямом «Інформаційна 

безпека і управління ризиками» у Католицькому 

університеті Льюіс поєднує в собі надання технічних знань 

з теорією управління, глибоким концептуальним 

розумінням основ інформаційної безпеки, управління 

ризиками, управління безпекою, ІТ-операцій і передачі 

даних, комп’ютерної (цифрової, ІТ) експертизи, етичного 

хакінгу. Основними тематичними напрямами дисциплін 

професійної підготовки є: «управління мережевою 

безпекою», «практика управління безпекою», 

«криптографія», «архітектура і моделі безпеки», «безпека 

ІТ-операцій», «забезпечення неперервності бізнесу та 

аварійного відновлення», «ІТ˗законодавство та етика», 

«фізична інформаційна безпека», «комп’ютерна (цифрова, 

ІТ) криміналістика». 

Підготовка магістра за напрямом «Інформаційна 

безпека» у Католицькому університеті Льюіс зорієнтована 

на формування теоретичного і практичного складника 

професійної компетентності майбутніх фахівців із захисту 

інформації, що включають два тематичні блоки: технічна 

концентрація (призначений для ІТ-фахівців, що 

відповідають за виявлення порушень у системі безпеки, 

реалізацію рішень з дотримання політик і процедур 

безпеки); управлінська концентрація (призначений для ІТ-

керівників, менеджерів з інформаційної безпеки, а також 

директорів, які відповідають за проектування і підтримку 

ІТ-інфраструктури та системи менеджменту інформаційної 

безпеки). Загальними тематичними напрямами дисциплін 

професійної підготовки є «архітектура комп’ютерних 

систем: апаратний і програмний складники», «основи 

програмування (C ++, Java і PHP)», «вступ до 
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інформаційної безпеки (розроблення плану і політики 

безпеки, управління ризиками, володіння технологіями 

PGP, SSH і SCP)», «безпека мереж передачі даних 

(фізичний, канальний, мережевий і транспортний рівень 

моделі OSI)», «виявлення, реагування та відновлення після 

мережевих вторгнень», «шифрування та автентифікація», 

«правові та етичні проблеми інформаційної безпеки». 

Особливість організації навчання студентів у 

Католицькому університеті Льюіс полягає в організації 

он˗лайн навчання з особистим наставником для отримання 

освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр», а також 

підготовки до сертифікації CompTIA Security+, Certified 

Information Systems Security Professional (CISSP), Certified 

Ethical Hacker (CEH), Certified Information Systems Auditor 

(CISA), Certified Information Security Manager (CISM), 

AccessData Certified Forensics Examiner (ACE). Університет 

має державне замовлення силових відомств США – DOD, 

NSA та DHS. 

Отже, на основі здійсненого аналізу можна 

систематизувати тематичне наповнення бакалаврської 

програми майбутніх фахівців із захисту інформації, що 

складається, насамперед, з таких професійних орієнтацій 

як: «архітектура і моделі безпеки»; «безпека даних»; 

«безпека ІТ-операцій»; «захист операційних систем»; 

«комп’ютерна безпека»; «мережева безпека»; «управління 

мережевою безпекою»; «криптографія»; «фізична 

інформаційна безпека»; «управління ризиками 

інформаційної безпеки»; «забезпечення неперервності 

бізнесу та відновлення після збоїв»; «аудит інформаційної 

безпеки»; «ІТ-законодавство та етика»; 

«кіберзаконодавство та недоторканність приватного життя 

в епоху цифрових технологій». У свою чергу, тематичне 

наповнення магістерської програми майбутніх фахівців із 

захисту інформації включає передусім компетентності з 
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розроблення політик безпеки, розроблення та експлуатації 

технологій захисту на різних рівнях моделі OSI, обробки 

інцидентів інформаційної безпеки. 

Окремо зазначимо, що ґрунтовний правовий та 

економічний складник професійної компетентності із 

захисту інформації формується окремими дисциплінами 

або спеціалізаціями в межах магістратури з правових і 

економічних наук [9]. 

Висновки. Результати дослідження свідчать, що у 

вищій освіті США наявні спеціальності як з інформаційної 

безпеки (у розумінні захисту інформації), так і 

кібербезпеки. При цьому різниця в змістовому наповненні 

між ними достатньо умовна. Особливість спеціальності 

кібербезпека полягає, насамперед, у технічному складнику 

військової сфери та правоохоронної діяльності: кібервійни 

– національна безпека; протидія кіберзлочинності – 

громадська, національна і міжнародна безпека; захист 

критичної інформаційної інфраструктури – внутрішня 

безпека. 

Провідні вищі навчальні заклади США готують: 

інженерів із захисту інформації (розробників, системних 

адміністраторів та ін.); менеджерів та аудиторів з 

технічних або організаційно-правових, організаційно-

технічних та економічних спеціалізацій з управління 

захистом інформації; аналітиків і консультантів із захисту 

інформації; правознавців та економістів за спеціалізацією 

інформаційна (кібер) безпека. Навчальний процес 

передбачає формування таких професійно-значущих 

якостей особистості, як комунікабельність, толерантність, 

уміння працювати з людьми, гнучко мислити, творчо 

оцінювати ситуацію, управляти ризиками. 

Основним координатором з питань професійної 

підготовки фахівців з інформаційної і кібернетичної 

безпеки є АНБ, яке тісно співпрацює з іншими 
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структурними підрозділами МО США, а також з МВБ, 

ЦРУ, ФБР, НАСА, Міністерством фінансів, Мін’юстом, 

Міненерго. 

Перспективами подальшого розвитку напряму 

досліджень є вивчення досвіду професійної підготовки 

фахівців із захисту інформації країн Європейського Союзу. 
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ABSTRACT. The article considers the features of professional 

training of specialists for the information protection in 

cyberspace at the example of some leading universities in the 

United States of America. The thematic content of the learning 

process for the preparation of modern bachelors and masters 

of information security has been summarized. 

Building on systematic analysis, it has been found that 

training in "cyber security" in the United States combines 

theory and know-how of evaluation, planning, design and 

implementation of effective measures in public and private 

sectors cyber focused on career professionals in digital 

(computer, IT) forensic analysts and consultants on cyber 

security. 

Modern sector activities for providing information and 

cyber security includes legal, organizational, technical and law 

enforcement components of the concerns of information 
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modern labor market determines the need for specialists in 

technical and cryptographic protection of information in 

cyberspace. 

The leading US universities prepare: Data Protection 

Engineers (developers, system administrators etc) managers 

and auditors of technical, legal, organizational and economic 

specializations of information security management, analysts 

and consultants of information security; lawyers and 

economists with specialization «Information (cyber) security». 

Educational process involves the formation of professionally 

significant personality qualities: communication, tolerance, 

ability to work with people, think flexibly and creatively, assess 

the situation to manage risks. 

In the framework of lifelong learning the areas of 

implementation of engineers professional career of in 

information protection, management and auditing of 

information security system; analysts and consultants on 

information security have been considered. 

Key words: professional training, information protection, 

information security, IT security, computer and network 

security. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ В 

США 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

подготовки специалистов по защите информации в 

киберпространстве на примере ведущих высших учебных 

заведений США. Обобщается тематическое наполнение 

учебного процесса современной подготовки бакалавров и 

магистров по защите информации. Установлено, что в 

рамках непрерывного образования рассматриваются 

направления реализации профессиональной карьеры: 

инженеров по защите информации; менеджеров и 

аудиторов систем защиты информации; аналитиков и 

консультантов по защите информации. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, защита 

информации, информационная безопасность, ИТ- 

безопасность, компьютерная и сетевая безопасность.  
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Вступ. Розвиток польської дошкільної педагогіки 

допоміг сформувати наукові рефлексії на тему дитинства. 

Результати психологічних досліджень і педології знайшли 

використання серед творців польської дошкільної 

педагогіки. Слід підкреслити той факт, що підручники, 

збірники забав, ігор і пісеньок розроблялися не тільки для 

вчителів і вихователів, але також і для батьків дітей. 

Мотивацією для них була ідея Яна Владислава Давіда, 

який вважав, що „вихователі та батьки повинні бути в 

курсі принципів, які керують тілом і душею дітей”
1
. 

Змін зазнала ієрархія функцій. Історично найважливішу 

функцію опікунства витіснили поступово функція 

дидактична і виховна – їх метою є докладати зусиль, аби 

допомагати дитині розвиватися [1 : 115]. 

З цим пов’язана також і зміна орієнтирів. Т. Левовіцкі 

пише: „упродовж років освіта й виховання орієнтувалися 

на знання та цінності як засадничі складові поведінки. 

Тепер поведінка чимраз то частіше виступає на першому 

плані; на другому плані стоять вміння, а лише в кінці 

знання” [2 : 104]. 

Упродовж років цементувалося твердження про те, що 

„метою дитсадка є всестороннє виховання дітей і 

приготування їх до школи” [3 : 29]; з часом це твердження 

втратило актуальність. Припускаючи індивідуалізацію 

освітнього процесу, слід звернути увагу на можливості 

дитини та її особисті стрімління, тобто припущення 

вчителів треба співставляти з цілями, які ставить перед 

собою дитина. При цьому треба шукати взаємозв’язки. 

Визначити спільні пріоритети, вигадати двосторонньо 

прийнятне рішення, взаємодіяти і спільно реалізувати 

задуми, спільно творити критерії оцінювання розвитку в 

                                                           
1
 Переклад всіх цитат виконаний автором 



348 
 

процесі зміряння до реалізації поставлених перед собою 

цілей [2 : 67-68]. 

В основі реформи освіти лежить припущення про те, що 

програма дошкільного виховання абсолютно може мати 

авторський характер. Проте вона повинна відповідати 

рекомендаціям програмної основи та повинна бути 

прийнята дирекцією закладу. Використовуваний давніше 

метод втілення в життя програми визначеної та 

затвердженої згори втратила свою актуальність; у наш час 

можемо говорити про інтерпретацію змісту програм та 

поєднання цих змістів з очікуваннями від самих дітей [4 : 

106]. 

Відбулися теж зміни взаємин між дитсадком і батьками 

дітей, які його відвідують. Ці 

зміни характеризуються наступними пунктами: партнерств

о, співучасть, співвідповідальні-сть, ідея відкритих дверей, 

активна присутність батьків у ролі асистентів, батьківське 

волонтерство – тобто посильна участь сім’ї, яка виконує 

допоміжну функцію в дидактично-виховному процесі. У 

реформі освіти, втілюваній в життя починаючи з 2009/2010 

шкільного року, передбачено дуже тісну співпрацю 

дитсадка з батьками.  

Вагоме місце в реформованому дитсадку займає робота 

з особливо здібними дітьми. Розвиток здібностей визначає 

нові завдання для вчителя, який повинен спостерігати за 

дітьми, проводити їх діагностику, зокрема теж за 

посередництвом консультацій з батьками, застосовувати 

індивідуалізовані підходи в конкретних ситуаціях, 

звертатися до спеціалізованих консультантів за порадами.  

Через виклики сучасності змін повинні зазнати також 

застосовувані в дидактиці методи викладання. Колишня 

вихователька дитсадка – це теперішній дошкільний 

вчитель – організатор процесу освіти, який передає дітям 
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знання про культурну спадщину так, щоб вони були готові 

функціонувати в суспільстві. 

Аналіз останніх досліджень. Сучасний вчитель 

дошкільної освіти має відповідати потребам 

суспільства. 

У наш час існують три рівноцінні шаблони вчителя: 

вчитель-компаньйон, опікун, який схилився над дитиною; 

вчитель ретельний і вимогливий, вмілий технік; вчитель, 

який надихає, провідник [5 : 162]. 

Зразковий вчитель повинен мати ряд здібностей. 

Найважливішими з-поміж них є: 

˗ здібності до пізнавання (відкритість на інформацію про 

себе і про світ а також спроможність і готовність до 

актуалізованого формату їх застосування); 

˗ здібності до діагностики (пізнавання вихованців, 

ознайомлення з їх потребами, зацікавлень, можливостей, а 

також суспільних взаємин, які відбуваються між ними); 

˗ здібності виховательсько-дидактичні (вміння 

розв’язувати проблеми організації освітнього процесу: 

адаптація завдань до можливостей дітей та їх 

індивідуальних потреб, приязне трактування дітей з 

різними потребами розвитку); 

˗ здібності дидактичні (знання розмаїтих методів і форм 

роботи з групою та індивідом); 

˗ здібності міжособистісні, (здібності, які визначають 

якість міжлюдських стосунків, комунікування та 

контактування з іншими працівниками); 

˗ здібності інноваційні (дозволяють творити, шукати та 

втілювати в життя найкращі рішення, які стосуються 

дидактично-виховного процесу) [5 :158]. 

Інноваційні здібності вчителя полягають у вмінні 

застосовувати відповідні методи.  

У наш час також робиться акцент на творчій активності 

дитини в процесі виховання та навчання. Тому в Польщі 
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після впровадження в життя реформи освіти суттєвими 

стали наступні групи методів: активізації, діяльності, 

творчості [5 : 235].  

Мета: зʼясувати сучасні тенденції в дошкільній освіті. 

Завдання:  

˗ вивчити методи активізації дітей в їх творчому 

розвитку; 

˗ запровадити в сучасній педагогіці процес сучасні 

іновації. 

 

Результати дослідження. Методи активізації – це група 

методів, яка характеризується тим, що в дидактичному-

виховному процесі активність суб’єкта навчання 

перевищує активність суб’єкта викладання [6 : 15]. 

Це освітні методи, які націлені на оптимальне 

генерування різносторонньої та різнорідної активності 

дітей, які спонукають їх до активного учасництва. Це 

комплекс – як окреслює його У. Ордон [7 : 104] – 

різноманітних методичних процедур вчителя, які 

підтримуються відповідними засобами, котрі формують 

креативність, самостійність і відважність у творенні 

оригінальних задумів і розв’язків. 

Методи активізації націлені на суб’єкт, тобто дитину, на 

розвиток її вмінь, знань і здібностей за посередництвом 

власного досвіду, дослідження, пошуку [8 : 236]. 

Зміст до пізнавання повинен презентуватися в такій 

формі, яка дозволяє дітям виконувати різноманітні дії, а 

також у формі проблемних задач, адже тоді вони будуть 

спонукати до позитивної мотивації, мобілізувати, 

підштовхувати до докладання зусиль, а також надихати 

вихованців на спонтанну активність.  

Засадничим завданням вчителя є непомітне стимулювання 

до активності та творчих пошуків через висування цікавих 

проблем, пропонування засобів, які дозволяють ці 
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проблеми з різних сторін дослідити, заохочення дітей до 

співпраці та вільного обміну думками й досвідами, 

надання відповідей на їх раптові запитання, без жодного 

нав’язування дитині власних задумів, без негативних 

оцінок її дослідницьких потуг і без нав’язливого 

втручання. 

Розвивання дитячої творчості, креативності та уяви є 

єдиним способом, за допомогою якого її можна 

приготувати до життя в світі прогресу, розвитку науки та 

техніки, в світі перманентних змін. У літературі, яка 

стосується виховання, зокрема в літературі про виховання 

дитини в дошкільному віці чимраз то частіше говориться 

про необхідність формувати творчу особистість, 

всесторонньо підготовлену до того, щоби давати собі раду 

в складних ситуаціях. Перед дошкільним вихованням, а 

отже перед кожним вчителем дитсадка постає важливе 

завдання: сформувати в дітей творчі вміння шляхом 

застосовування в своїй роботі так званих творчих методів. 

Найістотнішими рисами творчих методів є: повна 

самостійність дітей у процесі розв’язування завдань і 

проблем, ставлення перед дітьми відкритих завдань, які 

дитині не є знайомими, а отже природньо побуджують до 

зацікавленості, мотивують дитину виконувати завдання, 

долати небажання і страхи перед чимось новим – в 

результаті чого цікавість долає все інше. 

Приклади творчих методів, які застосовуються в роботі з 

дітьми є наступні:  

 паратеатральні методи (відтворення відомих казок і 

сценок, а також творення власних, ігри з мімікою, 

загадки з рухами); 

 словесна мовленнєва експресія (читання та 

оповідання казок, слухання казок і оповідей з 

дисків, словесні загадки і т. п.); 
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 методи, застосовувані в процесі забав з рухами 

(розповідь з рухами, метод творчої гімнастики (Р. 

Лабан, К. Орфф, А. і М. Кнісс));  

 творча експресія в образотворчому мистецтві / 

малювання пальцями, картинки-видряпування, 

графіка сіллю чи піском і т. п.); 

 лінія часу (історії з малюночками і присутні в них 

причинно-наслідкові зв’язки, зміни, які 

відбуваються в часі); 

 мапа понять (також називається мисленнєвою 

мапою – представлена в формі плакату з гаслами, 

символами або малюнками, напр. Зима – сніг – 

санки – сніговик – кепка); 

 техніки релаксації (різноманітні масажі, вправи на 

дихання, музика для релаксації і т. п.). 

Завданням дошкільного виховання є сприяння 

розумовому розвитку дітей так, щоб вони добре могли 

підготуватися до школи. Діти, які відвідують заклади 

дошкільного виховання – незалежно від формату їх 

організації чи місця, в якому знаходяться ці заклади – 

повинні реалізовувати повний комплекс програмних засад, 

щоб отримати належну підготовку до шкільного навчання і 

щоб могти давати собі раду в життєвих ситуаціях [9 : 143]. 

З метою ближчого знайомства з індивідуальними 

розумовими можливостями та визначенням потреби 

розвитку вихованців, вчителі в дитсадку обов’язково 

повинні систематично здійснювати спостереження та 

аналіз поведінки дітей (а також документацію). Протягом 

року, який передує початок навчання дітей в першому 

класі початкової школи, вчителі здійснюють аналіз їхньої 

готовності до початку навчання в школі – тобто проводять 

дошкільну діагностику. Цей аналіз повинен завершитися 

на початку другої половини шкільного року для того, щоб 
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був ще запас часу на виконання компенсаційних заходів 

для підтримки дитини до діагностованих потреб [9 : 76]. 

Рекомендації в стосунку до цього, викладені в 

Програмних основах дошкільного виховання, визначають, 

що про початок шкільного навчання вирішує не тільки 

свідоцтво про народження дитини, але й її розумовий 

розвиток [9 : 76]. 

Метою здійснюваного діагнозу є накопичення 

інформації, яка може допомогти:  

 батькам довідатися про стан готовності їхньої 

дитини до початку навчання в школі і про 

відповідні заходи, які можна вжити, аби допомогти 

дитині сягнути належного рівня готовності (якщо 

необхідно, батьки можуть вирішити відтермінувати 

початок навчання дитини в школі) [9 : 147]; 

 вчителям дитсадка при розробці індивідуальної 

програми допомоги розвитку дитини, яка буде 

реалізовуватися протягом року, який передує 

початок навчання в школі в період від січня до 

травня; 

 працівникам психолого-педагогічної консультації, 

куди дитина буде скерована в разі, якщо вчитель 

дитсадку зауважить і зазначить необхідність 

проведення поглибленої діагностики, пов’язаної з 

якогось роду особливими освітніми потребами 

дитини. 

 Згідно з припущеннями, які лежать в основі 

реформи освіти,  дошкільна діагностика є основою всіх 

дидактично-виховних заходів. Тому зокрема вона повинна 

братися до уваги при складанні всіх документів: 

програмних, методичних і організаційних. 

В майбутньому – зміни в теорії та практиці мають 

осучаснити дитячий садок, ця інституція, організовує 

освітній простір для дитини. Крім сім’ї дитини, дитсадок 
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шукає також союзників і в інших виховних інституціях або 

середовищах, які можуть мати позитивний вплив на 

розвиток вихованців. Ще 2005 року Міністерство 

Національної Освіти та Спорту запропонувало 

Національну Стратегію Розвитку Освіти на роки 2007-

2013, де звернуло увагу на необхідність поширення 

дошкільної освіти через наміри впровадити 

альтернативних форм дошкільної освіти. У ній підкреслено 

також необхідність задіювати батьків у процес виховання з 

метою злагіднення переходу дітей з однієї стадії освіти до 

іншої [10]. Вислідом цього проекту був запуск численних 

вартісних ініціатив з метою збільшення доступності 

дошкільних закладів і задіювання недержавних організацій 

– товариств, які розширюють масштаби цього етапу освіти, 

а також фундацій, які підтримують їхню діяльність. Як 

підкреслює І. Козінська-Балдига, „створення 

товариства/організацій як юридичних осіб відкриває перед 

сільською місцевістю нові можливості самостійного 

розвитку. Активні сусідські спільноти, підтримувані 

своїми органами самоврядування (ґмінами) сформують 

основу, яка буде спроможна дати собі раду з 

найскладнішими викликами” [11]. Недержавні організації, 

створювані мешканцями сільської місцевості, гуртують 

людей, які в основному задіюються не тільки в справи 

дошкільного закладу, але  теж у справи місцевої спільноти, 

на противагу до організацій з-поза меж конкретного села, 

які „можна припускати що профункціонують рівно стільки 

часу, скільки будуть отримувати дотації, яких їм вистачить 

на покриття витрат закладу” [11]. 

2006 року з’явилася ідея Партнерства для Розвитку 

Маленьких Дітей (PREMD) і поширення дошкільної 

освіти. У цій ідеї і в пропагування освіти важливу роль 

відіграла Фундація Розвитку Дітей ім. Я. А. Коменського; в 

її склад увійшли також інші організації, такі як: Фундація 
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Креативної Освіти, Інститут Маленької Дитини імені 

Астрід Ліндґрен і т.п. До партнерства приступили 

представники більшості воєводств, крім Любуського і 

Західнопоморського [12]. Було ініційовано реалізацію 

таких програм, як „Для дітей”, „Там, де нема дитсадків”, 

зміряючи до впровадження в життя довготермінових 

системних змін, які би підсилили процес підтримки 

розвитку й освіти маленьких дітей. Фундація зосередила 

свою основну діяльність на наданні допомоги ґмінам 

(найменшим одиницям самоврядування) у процесі 

створенні нових гнучких форм освіти для дітей віком від 3 

до 5 років, починаючи з проведення локальної 

демографічної діагностики, з урахуванням питань 

фінансування, з визначенням способів набору дітей, 

приготування вчителів до роботи в менших дитсадках і т. 

п. [12]  

Інноваційні методи роботи з дітьми в дитячому садку 

дають певні наслідки.  

Важливим є нечастий контакт дітей з книгою та 

освітніми іграшками, не зважаючи на те, що на полицях 

супермаркетів є широкий вибір таких іграшок. Вони часто 

не несуть освітньої вартості, проте можуть задовольнити 

потреби батьків, так як ерзац діяльності на благо дітей. 

Комерціалізація іноді спричиняє функціональне та 

естетичне непорозуміння, наслідки чого видно на полицях 

іграшок для дітей. Проте, існують дитячі садочки, які 

запроваджують педагогічні інновації, які впливають на 

розвиток і почуття естетики у дітей 

Таке нововведення було запроваджено у дошкільному 

відділі початкової школи № 26 в Домброві Ґурнічей – 

«Дитячий садок без іграшок». Ця програма була 

розроблена, щоб навчити дітей боротися з нудьгою, коли 

поряд немає жодної готової іграшки, а також щоб 

мобілізувати як дітей, так і вчителів до нової форми гри, 
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завдяки якій дитина зможе стати більш креативною та 

самостійною.  

Мета проекту полягала в тому, щоб знайти 

альтернативні види ігор. Завдяки цьому, діти стали 

самостійні в вирішенні питань, створенні чогось з нічого, а 

також розвинули свою креативність і уяву. Така форма 

занять дозволила їм відкрити нові здібності, забезпечуючи 

при цьому велику радість і задоволення навчання під час 

гри. Це нововведення було оголошено і зареєстровано в 

Раді Освіти в Катовіце. 

Запровадженню інновації передувала інформаційна 

кампанія серед батьків. Наступним кроком було зібрання 

необхідних матеріалів і вторинної сировини для 

проведення програми. Нарешті всі іграшки з дитячого 

садка «поїхали на канікули»: плюшеві іграшки, ляльки, 

конструктори та головоломки. Кожна дитина особисто 

відправила свою улюблену іграшку на відпочинок. 

Основним етапом реалізації проекту була творча 

діяльність дітей. Позбавлені «готових» іграшок, діти 

створювали власні за розробленим вчителями графіком 

діяльності. В рамках теми «Кожен хоче мати дім» діти 

майстрували дім для батьків, будку для собаки, стайню для 

коня, гараж для автомобіля. Реалізуючи тему «Музика є 

повсюди», вони змайстрували музичні інструменти. Під 

час «Зустрічі з казкою та театром», зробили театральний 

куток – ляльки та ведмедики з пряжі, лялечки для 

театрального кутка, коралі для лялечок. Потім, в 

тематичному блоці «Живи у згоді з природою» створили 

макет парку – дерева, метелики, птахи. 

Висновки вчителів з реалізації програми: 

 Вчителі, які реалізовували програму, намагалися не 

втручатися в справи дітей. Тільки в молодших 

групах, разом з дітьми задумувалися, що і з чого 
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можна зробити? Була потрібна лише невелика 

допомога вихователя. 

 Діти неохоче просили, щоб їм допомогли. Вони самі 

намагалися вирішувати проблеми, тільки наступні 

невдалі спроби змушували їх звернутися до вчителя 

за порадою і можливою допомогою (найчастіше під 

час роботи з дрібними деталями). 

 Безперервна робота з ножицями покращила 

моторику рук дітей, які мали проблеми не лише з 

вирізанням, також навчила ефективніше 

користуватися олівцем чи пензлем. 

 Виконані іграшки цікавили дітей, захоплювали їх 

новими формами, відмінністю кольорів та форм. 

 Діти розвинули в собі організаційні навички, 

навчилися допомагати іншим, ділилися ідеями. 

 Вони навчилися прибирати своє робоче місце 

(картонні коробки, рулони, банки, пряжа). 

 Вони розвинули здатність справлятися в складних 

ситуаціях - конфлікти, вміння попросити про 

допомогу, толерантність, зрозуміння. 

 Був розроблений принцип, який залишається в силі 

- якщо одна дитина зруйнувала щось іншій, то вона 

повинна зробити точну копії цієї речі або замінити 

її на щось інше. 

 Діти навчилися економніше використовувати 

матеріал (клей, картон, клейкі стрічки, папір, т.д.) 

 Прекрасно справлялися з новим, досі невідомим для 

них матеріалом, незвичним пластичним 

інструментом. 

 Відсутність звичайних іграшок не перешкоджала 

дітям чудово бавитись, розвивала будівничі вміння 

та творчу уяву. 
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 Тиша та зосередженість на завданні 

супроводжували дитячу діяльність. 

 Вчителі збагатили свою навчально-виховну роботу. 

Завдяки виконанню дій в нових напрямках, вони 

виявили для себе багато простих рішень. Вони 

зауважили, зо їм потрібний інший погляд на 

використання вільного часу дітей. 

 Альтернативні види гри заохочували дітей, щоб 

вони самостійно робили експерименти. 

 Діти зауважили, що для гри можна використовувати 

все, що є довкола. 

Думка батьків щодо реалізованої програми: 

 Гарна ідея, завдяки якій діти розвивали свою 

здібність та креативність. 

 Діти були дуже задоволені, вони чекали на 

наступний день в дитячому садочку, щоб зробити 

нову іграшку.  

 Вони навчилися вправніше користуватися 

ножицями. 

 Діти могли гарно бавитися навіть без дорогих 

іграшок. 

 Вони мали багато ідей, які могли використати 

підчас гри вдома. Вони закликали всю сім’ю – 

батьків, бабусь і дідусів, братів і сестер. 

 Вдома діти розповідали про нові ігри та іграшки, які 

вони майстрували в садочку. 

 Вони дізналися, що сміття потрібно сортувати. 

 Деякі діти поконали несміливість та відсутність 

віри в себе. 

 Іграшки, змайстровані дітьми були надзвичайно 

творчі та цікаві. 

 Вони відчували радість від майстрування. 
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 Вони не хотіли, щоб «нормальні» іграшки 

повернулись. 

 Програма викликала інтерес з боку ЗМІ. Було 

проведено з дітьми, вчителями та директором школи 

інтерв’ю, записано радіо- та телепрограми. Появилися 

статті в газетах. 

Прикладом створення педагогічних інновацій є 

програма «Двомовне дошкільня», що була реалізована у 

дошкільному відділенні в групі, що складалася з трирічних 

в початковій школі № 26 ім. Марії Конопніцької в 

Домброві в 2014-2017 роках. Цікавим є той факт, що це не 

є формалізований спосіб викладання англійської мови в 

системі «уроки», а власне, як можна використовувати мову 

в повсякденних ситуаціях, наприклад, Одяг, Їжа, Правила 

особистої гігієни, або ігор.  Використання іноземної мови 

стає природнім і дитина сприймає іноземну мову нарівні з 

рідною.  

Цінним є те, що в нововведеннях також взяли участь 

учні 5 класу, які у співпраці з учителем і вихователем 

дошкільного відділу, підготували ігри та конкурси, які 

допомогли об'єднати дітей різного віку. Старші учні, які 

мали роль вчителів, вчилися відповідальності, а молодші 

діти мали можливість позбутися страху перед старшими 

школярами.  

Проектні заходи були гарною підготовкою дітей до 

свідомого вивчення мови в початковій школі, а також 

формували відкритість до світу, людей, мов, культур. 

Інновація була визнана в п'ятнадцятому виданні  конкурсу 

ELL - European Language Label (Європейський знак 

інновацій в галузі викладання і вивчення іноземних мов), 

це європейський сертифікат якості навчання мови, 

покровителями якого між іншим є Міністерство 

Національної Освіти, Erasmus+, Фонд Розвитку Навчальної 

Системи. Сертифікат є відзнакою за інноваційні технології 
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освіти, а також сприяє подальшому методологічному та 

дидактичному досягненню. У Польщі його вручають від 

2001 року. Від 2015 року премія присуджується в одній 

конкурсній категорії: мовний проект, що здійснюється під 

керівництвом координатора в навчальному закладі. 

Метою Конкурсу ELL є, між іншим, розвиток 

комунікативної мовної та міжкультурної компетенції осіб, 

які вивчають іноземні мови. Мотивація до вивчення 

іноземних мов та формування самостійності підчас 

навчання. Розвиток професійної компетенції вчителів 

іноземних мов. Збільшення чутливості до культурного і 

мовного розмаїття Європи та світу, а також необхідність 

міжкультурного діалогу. Сприяння різномовності та 

плюрилінгвізму. 

Найважливішим критерієм оцінки проектів є їхня 

інноваційність. Інноваційність в сфері мовних проектів 

полягає в знаходженні засобів, які є недоступні в 

дотеперішній практиці вчителя іноземної мови, які 

сприяють кращому розвитку комунікативних мовних вмінь 

(котрі охоплюють здібності загальні, мовні, 

соціолінґівстичні та праґматичні, міжкультурні) або 

уможливлюють повну реалізацію потреб і доповнення 

недоліків у знаннях учнів. 3 червня 2016 року жюрі 

конкурсу ELL вибрало лауреатів 15-ї едиції конкурсу. 

Серед лауреатів були 12 закладів. Серед нагороджених 

була зокрема педагогічна інновація для дітей з групи 

трирічок (2014-2017) „Двомовне дошкільня”, Початкова 

Школа №26 імені Марії Конопніцкої в Домброві Ґурнічей. 

Наведені тут приклади діяльності дошкільних закладів і 

шкіл є вибірковими ілюстраціями, проте є вони також 

відповідями на сумніви в стосунку до можливості змін 

форм освіти. Ці приклади дозволяють стверджувати про 

існування можливостей відходу від конвенціоналізованих 

дидактичних форм, які усталилися в пам’яті батьків - які 
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колись були учнями і мають ностальґічні нотки при 

спогадах про них. 

Висновки. З точки зору бачення розвитку особистості, 

період між 3 і 6 роком життя людини є вкрай важливим. У 

цей відрізок часу дитина набуває потрібних їй у дорослому 

віці вмінь і навиків.  

Усіх педагогів і філософів протягом багатьох років 

об’єднує переконання про те, що дітей треба трактувати в 

особливий спосіб. Проаналізовані системи виховання 

звертали особливу увагу на роль гри, як джерела 

інформації про світ і про кореляції, що існують у ньому. 

Підкреслювалося значення середовища ровесників для 

розвитку дитини. 

У контексті рішень зі змінами в теорії та практиці варто 

обдумати явища, для майбутнього. 

 У теорії дошкільної педагогіки можна сподіватися 

на наступне: 

 Подальших пошуків нових способів інтерпретації 

дитинства, появи інноваційних, переломних 

орієнтирів, напрямків, трендів, систем в рамках 

гуманістичної парадиґми. 

 Спроб в напрямку вияснення і систематизації 

термінолоґічних розбіжностей. 

 Доопрацювання якісних методів в дослідженні 

педагогічної дійсності і дедалі ширшого  їх 

застосування в стосунку до досліджень маленької 

дитини. 

 Критичної оцінки (яка стосується позитивних і 

негативних аспектів) функціонування систему 

дошкільної освіти. 

 В освітній практиці варто натомість сподіватися: 

 Рішучого поступу в плані індивідуалізації роботи з 

дітьми, яка опирається на ретельному діагнозі рівня 

та можливостей розвитку окремих вихованців. 
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 Розширення діапазону дидактичної пропозиції. 

 Пошуків неконвенціональних методичних 

розв’язків, які піднімають рівень задіяності батьків 

у роботу дошкільних закладів. 

Викладені вище припущення, на думку Малґожати 

Кваснєвської [7 : 114], є відкритим списком, до якого 

можуть бути ще внесені інші підходи та пропозиції інших 

осіб, які займаються проблематикою роботи з маленькими 

дітьми. 

Одинаково важливим завданням для педагогічної 

освіти є співпраця з батьками. Кожен педагог знає, що для 

дитини найважливішим середовищем виховання є сім’я; 

вона має найбільший вплив на розвиток її особистості. Без 

продуманої й добре підготовленої з точки зору форми та 

змісту стратегії спільної з сім’єю дитини дії в плані 

виховання, освітній вплив дитячого садка буде обмеженим. 

Саме вчитель дитсадка повинен бути найпершою 

професійно підготовленою особою для контактів з сім’єю 

вихованця. Він повинен вміти провести діагностику 

загального рівня розвитку дитини, виховної атмосфери в 

сім’ї, надавати найперші виховні рекомендації батькам 

дитини. Це завдання неможливо виконати, не задіюючи 

сім’ю дитини. Звідси постає це, таке важливе завдання, яке 

повинні виконати дошкільні заклади, аби створити 

близький зв’язок з батьками, виправдати їх очікування та 

задовільнити потреби, пов’язані з освітою маленької 

дитини. 
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INNOVATIVE TENDENCIES IN PRE-SCHOOL 
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ABSTRACT. The paper aims at describing the key changes that 

occurred in the pre-school education in Poland at the turn of 

XX and XIX centuries. It presents a short characteristics of 

views on the pre-school education of the following authors: S. 

Szuman, J. Piaget, A. Maslow, L. S. Wygodski as well as the 

research works of the following scientists: A. Brzeziński, M. 

Kielan - Turskiej, E. Gruszczyk - Kolczyńska i B. Racławski. 

The paper also shows attempts of transferring pedagogical 

concepts of M. Montessori, C. Freinet, C. Orf and R. Laban 

into the Polish education. This refers to the parent and pre-

school relations that are characterized as: partnership, co-

participation, co-responsibility, idea of open door, active 

participation of parents as assistants, parents’ voluntary – 

active participation of a family playing an assistant function 

in the education and teaching process.  The paper determines 

the cognitive, diagnostic, didactic, educational, interpersonal 
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and innovative competences required from a teacher. It also 

discusses working methods applied at a pre-school and they 

are as follows: para-theatrical or verbal expression methods 

as well as methods applied during games involving physical 

movement, creative expression in art, time line, conceptual 

map and relaxation techniques.  The paper focuses on issues 

connected with the pre-school theory and practice 

transformation. It analyses examples of innovative activities 

applied in pre-schools, with special attention to the Pre-

school at the Primary School No 26 in Dąbrowa Górnicza. At 

this pre-school two innovations were implemented: “A pre-

school without toys” and “A bilingual pre-school pupil”. 

Diagnosis results of implemented innovations perceived from 

the teachers’ and parents’ point of view have been presented. 

The paper indicates the most important tasks of modern pre-

school education including: child’s moral and ethical 

development and the need of adjusting the child’s 

observational and cognitive techniques in order to help 

him/her diagnose his/her needs, interests, talents and 

developmental deficits. The paper pays attention to the 

necessity of diagnosing the child’s needs, interests, talents 

and developmental deficits in order to equal his 

developmental and educational opportunities. The new role of 

a pre-school teacher, who should be the first professionally 

prepared person involved in relations with a child’s family, 

results from the above. The teacher should be able to 

diagnose the general level of a child’s development, 

educational atmosphere in a family as well as to provide first 

pieces of educational advice to parents. 

Key words: pre-school education, working methods, teacher’s 

competences, innovation. 
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НОВАТОРСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДОШКОЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКЕ 

 

Аннотация Статья ставит своей целью представить 

ключевые изменения, которые произошли в дошкольной 

педагогике в Польше на рубеже XX и XXI веков. 

Представлены краткую характеристику взглядов на тему 

дошкольного воспитания. Описаны способности и 

квалификации, наличие которых требуется от учителя, а 

также применяемые учителем методы работы, в 

частности изменения в теории и практике дошкольного 

образования. Проанализированы примеры инновационной 

деятельности, применяемые на практике в детсадах. 

Определены важнейшие задачи, поставленные перед 

современной дошкольным образованием. 

Ключевые слова: дошкольное воспитание, методы 

работы, способности учителя, инновации. 
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АBSTRACT. The article analyzes the historical background of 

preschool teachers’ training system in the UK: the peculiarities 

of early childhood education and the relationship with the 

system of teacher education. The author singled out the main 

types of UK pre-schools in relation to their financing and 

management. The peculiarities of preschool teachers’ 

qualifications regarding to different types of pre-schools are 

indicated. The features of public policies to improve the quality 

of professional training of pre-school education in the UK are 

analyzed. The general trends in the strategy of reformation and 

improvement of the British system of preschool teachers 

training are distinguished. 
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Introduction. At the present stage of national vocational 

educational training development some of the main factors, 

that influence the quality of education of persons involved in 

the activities of the preschool area are modern European and 

foreign educational strategies and education policy in 

professional teacher training, which actually in general form a 

system of theoretical and methodological approaches to the 

preschool teachers training in European countries. Everything 

that mentioned above actualizes the realization of comparative 

research in national teacher education to develop prospects for 

the development of teachers’ professional training of various 

branches and especially of preschool education as one of the 

very first and most important stage of general person’s 

education [1, p. 4]. Professional training of preschool teachers 

is implemented within a specific historical determinants and 

educational policy, which is represented by a set of official 

government directives, regulations, laws, guidelines, etc. and 

defining features of the system as a whole. 

The analysis of the recent researches and publications. 
The question of relevance of professional training system with 

reformation of pre-school sector in Ukraine according to 

European standards and tendencies are repeatedly emphasized 

in scientific issues of modern scientists: L. Artemova [2] 

A. Bogush [1] G. Belenky [3] M. Mashovets [4] I. Rogalskyy-

Yablonska [1]. The problem of professional teacher training of 

British teaches is studied in dissertations and monographs of 

J. Alferov (system of teacher education in England), 

N. Avshenyuk (standardization of teacher education), 

V. Bazurina (foreign language teacher training), Y. Kishchenko 

(forming pedagogical skills teachers in England and Wales), 

T. Kuchay (training teachers to ecological education of 

students in the UK), A. Leontiev (teacher education colleges in 

English), T. Moiseenko (training teachers in England), 

A. Parinova (reforming education degree), N. Pogrebnyak 
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(research work of students of pedagogical specialties in the 

UK), D. Sabirov (trends of teacher education in England), 

N. Yatsyshyn (general description pedagogical training of 

teachers Great Britain). 

Special attention should be drown to comprehensive 

comparative investigations of teacher education in Europe, by 

such researches as T. Krystopchuk, who studied teacher 

education in the European Union in the context of tendencies’ 

and presented a partial analysis of preschool teachers training 

in Germany, France, Great Britain. However, the procedural 

aspect of preschool teachers training hasn’t been characterised 

in authors’ dissertation [5]. The results of scientific 

investigations of N. Nehrebytskoyi [6] M. Oliynyk (theoretical 

and methodological basis of preparation of experts of preschool 

education in Eastern Europe [7]), L. Puhovska (training 

teachers in Western Europe) [8] S. Sinenko (development of 

postgraduate education in Western Europe) [9] and others are 

also of high importance. 

Analysis of national comparative studies showed out that the 

subjects of scientists interest are characterised by wide range of 

theoretical and practical problems of teachers training in 

foreign countries. The comprehensive analysis of the national 

scientific and educational works, studies of foreign education 

and models of teacher training, showed that a holistic study that 

would have generalized and systematized experience of 

preschool teachers training in Western Europe in various social 

and educational conditions at various educational levels from 

the perspective of its practical value and usefulness of foreign 

experience ideas and practical education in the national 

researchers hasn’t been carried out. Special interest in drown to 

Great Britain preschool teacher education practice, as this is a 

country where this education is the most modernized among 

other European countries.    
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Therefore, the purpose of the article is to analyze the 

historical features of a system of training preschool teachers in 

Great Britain. The task of the article is to present the 

relationship between British system of preschool education and 

training pre-school teachers in the country and identify features 

of education policy strategy at this stage, as the driving factor 

of reforming and improving the quality of teacher education in 

preschool area. 

Scientific novelty. The features of the British system of 

training preschool teachers in conjunction with the operation of 

various types of pre-school education. The analysis of state 

reform strategy training preschool teachers in historical; 

defined its major characteristics. 

Results of investigation. The specifics of the formation and 

operation of preschool teachers training and education in Great 

Britain are linked to the development of public preschool 

education in the country. Services sector of public preschool 

(education) and care in Great Britain has evolved in the context 

of two separate systems: education and health care. Public 

financing of primary education in Great Britain is dated by 

1649, when Republicans Puritans founded 60 preschools in 

Wales. Public funding of education completed restoration of 

the monarchy and since 1833 the school educational link has 

been supported entirely by donations [12 p. 106; 11, p. 134]. In 

general features of public preschool education in the United 

Kingdom are the following: 

1. Firstly, preschool children have been encouraged to 

attend pre-schools for more than 100 years. It has a positive 

impact on the microeconomic situation at the local level, as 

able-bodied category of women can work giving children to 

kindergarten at the age of at least 2 years old; compulsory 

schooling begins for children of compulsory formal schooling 

in England, Scotland and Wales at the age of five, and in 
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Northern Ireland – at the age of four, which is the earliest 

school age across Europe. 

2. Secondly, there is an ongoing debate concerning the basic 

problem of preschool education in Great Britain. A range of 

scholars and practitioners perceive the function of preschool is 

to create comfortable conditions of child development in the 

preschool years of tradition R. Owen and M. Macmillan, as a 

so-called preparation for life in society; others on the contrary 

consider priority to prepare the child for school, academically 

directed education. Definitions influenced the development of 

the network of preschool institutions in these two radically 

different directions. 

3. The third feature is that the system of preschool education 

is characterized by diversity and lack of coordination on the 

part of public authorities. Different forms of pre-school 

education are offered as public, private and charitable 

community representatives’ preschool education. 

Administratively, the sector of preschool education is 

subordinated by agencies at the national level and local 

government departments. The decision to support and promote 

the development of early childhood education in the country 

was initiated mainly by local politicians and has become 

widespread as a result of local reforms. For example, some 

local administration tried to provide preschool education for 

children from two years old, while others didn’t have such 

opportunity; in other regions of the country providing 

preschool education was carried out entirely by the state 

budget, or vice versa - mainly by private funding sources. 

Therefore, at the present stage funding and pre-school 

education in the UK is in accordance with one of the following 

ways: public or private [21, p. 17]. 

4. There is an ancient tradition of hiring private tutors, 

teachers for children from birth to three years old, inhibiting 

further development of the network of preschool institutions in 
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the country, such as the emergence of a network of gardens 

care for preschoolers. In this connection, in 1997, the 

government took the unprecedented decision to adopt 

legislative initiatives aimed at the public funding of the range 

of services for young parents. 

5. Another feature of early childhood education in the UK is 

historically conditioned division of services in health and 

primary education. Historically, until recently years services 

sphere of preschool education for children from birth to three 

years old, was managed by the Department of Social Security 

(DSS), which monitors the providing of preschool education 

for all children Great Britain, while the Department of 

Education and Employment (DEE) regulates only the 

development of programs for children of 3-5 [14]. However, 

recent policy initiatives directed at the integration of the two 

departments and divisions of the Ministry of Health, 

Department of Elementary Education and others. 

The mentioned features influenced the development and 

availability of a wide network of pre-schools in the UK 

different in the type of organization, ownership, authority and 

direction of activity [21, p. 4] (see. Table. 1.) 

 

Table. 1. 

Features pre-schools network in the UK 
Provider Local 

control of 

education 

Local 

autho

rity 

social 

servic

es 

Voluntary and 

Charitable 

Sector 

Private 

and 

independe

nt sector 

Co-

financing 

local 

governme

nt 

education 

and social 

welfare 

Type of 

kindergar

ten 

Nursery 

School 

Nursery 

Class 

in 

State 

Day 

Nurse

ry 

 

Voluntary Pre-

schools or 

Playgroups 

Parent 

&Toddlers 

Early 

Childhoo

d 

Educatio

n 

Combine

d Centre 

 

Family 

Centre) 
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Primary 

School 

Early 

Years 

Units in 

Primary 

School 

(besides 

Scotland) 

Receptio

n Class 

in First 

Primary 

School 

(besides 

Scotland) 

Infant 

Special 

School 

Opportun

ity 

Groups 

Before/A

fter 

School 

Club 

Holiday 

Club 

Friends,neighb

ours, relatives 

Community 

 

Centers: 

Private 

Day 

Nursery 

Nursery 

School 

Pre-

Preparator

y School 

Pre-

school or 

Playgroup 

Workplac

e 

Independe

nt Schools 

Before/Af

ter-school 

Club 

Preschool 

education 

centers of 

family 

type: 

Childmin

der 

Au Pair/ 

Nanny 

 

 

Early 

Excellenc

e Centre) 

 

At the present stage preschool teachers’ professional 

training in the UK, according to the findings of a British 

scientists’ experts group, there is a small number of 

professionally educated staff in preschool sector of education 

(only 18 to 20% of staff’s member, who has a basic teacher 

education which is necessary for professional activity and 

required by the specifity of preschool education [19]. 

Modern preschool teachers’ professional education and 

training in the UK is represented by a number of names of 
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professions related to the sector of preschool education. This 

qualified teacher who is teaching basic education (3 years 1 

year certified Postgraduate Education (PGE) or a four in higher 

teacher education. It is also a pediatrician, educator (as in 

France) and qualified assistants who have a two-year education 

[21, p. 18] and others. Recently, a trend towards state 

regulation of early childhood education and assistance 

attendance pre-kindergarten [23] is the quality of teaching staff 

working with children of school age. The results of monitoring 

of the Organization for Economic Cooperation and 

Development in the United Kingdom in this respect have 

shown, that there is a considerable number of problems. So, 

there are no requirements for training nurses, assistant teachers 

of preschool education, although some local governments have 

begun to demand passage of 5-15 hours of work with preschool 

children [21, p. 19]. 

Overall training preschool teachers in the UK is subject to 

such institutions as the Office for Standard in Education 

(OFSTED); Social Services inspectorate (SIS); Teacher 

Training Agency (TTA); Qualifications & Curriculum 

Authority (QCA); Early Years National Training Organizations 

(EYNTO); Quality Assurance Agency (QAA) [12 11]. 

Major reforms in teacher education in the UK are regulated 

by documents "Rules to obtain teacher education", "Basic 

training teachers approving programs" and "basic teacher 

training reform," which defined national strategy and tactics 

training teachers in the country [8, p. 85]. In general, a system 

of teacher education in the UK and a preschool teachers’ 

professional education system has been developed radically in 

opposite direction that it had been in Western countries. The 

teachers’ professional education system in continental Europe 

was developed typically and has been managed from 

centralized type of governing to decentralized type. In the UK, 

there were changes in the direction of full managerial 
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autonomy [24] to strict regulation, supervision and monitoring 

by the public authorities [22]. Nowadays autonomy is 

preserved only sources of funding [17]. 

As British researchers have concluded vocational training 

teachers J. Witt, L. Barton, S. Miles, C. Whiting, J. Furlong 

[26] at first glance it may seem that the system of professional 

teacher education characterized by autonomy educational 

administration and management, but a more detailed study of 

the system suggests centralizing management at the political 

level, shown in greater control over the content of training 

programs. Support the implementation of administrative tasks 

based on rational allocation. The basic concept of regulation of 

teacher education oriented to the development of "education 

market" [26], which aims to establish standards for the training 

of early childhood, school, vocational and other education. 

Education policy is intended to stimulate the quality of 

educational services at different levels of education through 

inspection and quality monitoring of professional activities of 

teachers who work in a particular system. 

By the 30-s of the twentieth century the main content of 

teacher education in the UK was self-education, personal 

development, diversity and freedom of choice of forms, 

methods and means of open democratic organization of 

educational process [18]. There was no state-regulated national 

curriculum of professional teacher education, and therefore 

academics enjoyed great autonomy in comparison with their 

counterparts in the universities of continental Europe. Teacher 

education was provided at universities, polytechnics or colleges 

of education institutions and had free criteria for professional 

qualifications and specialties. Since the 1970s, such an 

approach to training teachers was questioned, and as a result – 

in 1988 was published national curriculum (the National 

Curriculum), which also identified further transformational 

changes in the professional pedagogical education of teachers 
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in Great Britain. The logical continuation of these changes was 

to increase the requirements for the teaching profession as a 

whole [22] Therefore, in 1984, Council for Accreditation of 

Teacher Education (CATE) was established, which in 1994 

become the Teacher Training Agency (TTA)). Council 

subsequently determined the content of training programs of 

teachers, whose focus has shifted from theory-oriented 

(pedagogy, psychology, sociology, etc.) [19] on practically 

oriented subjects [25]. These changes were not random and 

reflect very precise policy on teacher education, established 

more conservative governments of Margaret Thatcher 

(Margaret Thatcher) and Joe Meydzhera (John Major), and 

further implementation of the reforms undertaken by the 

government of Tony Blair (Tony Blair), according to which 

school 1970-1980's. did not meet the new standards of 

education and were unable to form competencies needed for 

the labor market. [10] 

With general recommendation, educational policy 

determined orientation to unify the professional requirements 

for teachers, which manifested itself in standardization, 

determining the exact standards of teacher education, including 

the implementation status of qualified teacher (Qualified 

Teacher Status (QTS), which is a kind of official certification 

as professional skills teacher. All these reforms in teacher 

education contributed to expanding the range of opportunities 

for teacher education in the UK. Since the end of 1980 in the 

early 1990s formed a number of alternative methods of teacher 

education and the status of qualified teachers, including 

appeared opportunity for education working on a part-time 

profession as well as the opportunity to study under various 

forms of pre-teaching practice and education [15, p. 13]. 

An important educational initiative was the proclamation 

and implementation "Enabling every child" in 2003. This 

government initiative has been presented three documents: 
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"Children Act" (15 November 2004, "Social care green paper 

outlines options for a National Care Service (July 14, 2009) 

and Scottish government document "GREFIC" (18 August 

2014), which aimed to provide quality education for people 

with disabilities [14, p. 82]. 

In general, such a radical transformation in teacher 

education and preschool education generally aimed at: 

- define and specify the study and assimilation of future 

preschool teachers professional knowledge base; 

- reduce the impact of universities on training through the 

introduction of alternative training programs; 

- to prepare a new class of teachers who effectively organize 

education process and efficiently implemented planned [13, 17, 

19]. 

Development of training workers in pre-school education, 

care and education (early childhood education and care 

(ECEC)) in the UK (for example, England) dates back to the 

mid-1990s. Areas of education policy in the field of teacher 

training provided: 

a) The introduction of the Integrated Qualifications 

Framework, which aims to create a structure of equivalence of 

qualifications of all professions related to pre-school education 

system; 

b) Introducing of Early Years Professional Status (EYPS), or 

more about the content - Professional Status of Elementary 

Education ([14, p. 82]. 

Despite of the fact that both educational initiatives 

(introduction of the Integrated Qualifications framework (IQF) 

and Professional Status of Elementary Education (EYPS), in 

the process of implementation, the latest reports the 

Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD) show extremely positive developments towards a 

professional training preschool teachers in the UK. 
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Thus, in 2006, the Organization for Economic Cooperation 

and Development noted "huge progress" in Britain 

professionalizing education preschool teachers during the 

1999-2000's. Configuration as approved by the state regulation 

of vocational training and increasing the scope of funding: the 

cost of improving the quality of education services in preschool 

education, education and care in the UK has increased in 4-th 

from 1997 to 2007 [14, p. 82]. 

In the context of pre-school education reform educational 

policy of the United Kingdom was aimed at identifying key 

core knowledge and skills for all professions integrated system 

of preschool education in the country. 

The first task of government regulation was the introduction of 

the Integrated Qualifications framework that was developed in 

2005 (hereinafter the Framework), whose structure is 

consistent with the European qualifications framework (EQF). 

Qualification in Integrated frame clearly defined ways of 

obtaining qualifications and employment opportunities; as part 

formulated expectations and requirements for professional 

competence of pre-school teachers at various levels of early 

childhood education. The main purpose of introducing 

Framework was to identify common core professional 

competence of teachers to ensure quality education in the 

system of preschool education. With the coalition government 

in 2010, the Framework was being called into question because 

the question arose: what is the role of its implementation and 

existence? So the next step was the introduction of state 

certification according to defined within the framework of 

occupations and characteristics of professional activity [14, p. 

83]. 

Since the 1980-s in Britain initiated several educational 

reforms aimed at developing the qualifications of graduates in 

specialties related to the sector of preschool education. Among 

these reforms is the introducing mandatory pre-baccalaureate 
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education teachers (Early Childhood Studies Bachelor 

Degrees) and National professional qualifications in the United 

Leadership Center (NPQICL) leaders to support children's 

centers. 

Introduction Professional Status of Elementary Education 

(EYPS), which is one of four models of professionalization and 

obtaining a profession in the UK is considered an important 

step in education policy and contributed to the fact that in this 

area of professional training of preschool teachers the country 

entered the European level. The introduction of such status 

intensified training of employees of preschool education in the 

UK who have worked in the system of preschool education and 

care. As the result, till the end of 2011, about 10,000 practicing 

teachers and practitioners were involved in professional 

certification to obtain a Professional Status of pre-school 

education, which can be achieved by a combination of formal 

training and by the assessment of practice due to the existing of 

four models of preschool teachers’ training in the UK. 

Candidates applying for obtaining the Professional Status of 

pre-school education should demonstrate that captured all the 

39-th training standards [14, p. 83]. 

At this stage, an important step to improve the content of 

preschool teachers’ training in the UK was the founding of the 

Council for the Accreditation of teacher Education - CATE, 

with the creation by the process of regulating and organizing 

training courses within basic teacher training in the country. 

With CATE and the Inspectional Services the Government 

provides the accredited courses; make the control over the 

curriculum requirements for the development of courses, 

number of hours, etc. [8, p. 86]. A. Parinova Studies show that 

the way in the UK being implemented standardization process 

vocational and educational training [8, p. 86]. As in Germany 

and France, the UK standardization is a point of scientific 

discussions, as programs and curriculum almost totally 
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regulated by the state. The fact is that not only the content of 

the programs and curriculum is governed but also the duration 

(hours) of disciplines and their specifity of getting the 

qualification is also prescribed [8, p. 86]. 

However, recent studies indicate the need for further 

strategic activities of the State in improving of the preschool 

teachers’ training system. The key problem of obtaining 

Professional Status of preschool education is the absence of 

defined by the relationship between the wages of different 

qualifications of preschool teachers and working conditions 

[21, c. 44]. The content of the curriculum requires the adjusting 

of vocational training (theoretical training teachers not fully 

correlated with the content of pre-school education) [21, c. 44]; 

the question of professional standards development through the 

cooperation with employers and practitioners; the question of 

preschool institutions role and their differently directed 

partnership and partnership with institutions of preschool 

teachers training in the UK, according to the latest 

recommendations of the Ministry of Education, is required 

regulation as well [8, p. 86] [14, p. 83]. 

According to the increasing of society diversity in the UK, 

the perspectives are seen in the wide preschool teacher 

professional education and training to work with children of 

immigrants. For implementing this strategy, preschool 

teachers’ training in the UK, while developing the content of 

programs it is offered by Minister to pay more attention to 

work effectively with parents from different backgrounds. In 

addition, it is important to study strategies to attract men and 

women from different ethnic, racial and linguistic groups and 

people with disabilities to professional education in the 

preschool area. For implementing this strategy, British theorists 

and practitioners study alternative forms of obtaining 

professional teacher education (eg. learning on the job, as is the 

case in France and the institutions working on the system 
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Reggio Emilia, as well as accredited preschool teachers 

assistants directly in preschools , where the assistant works). 

These efforts may help solve the issue of lack of staffing, do 

field training preschool teachers more affordable promote 

active involvement of early childhood education not only 

children but also their families and members of the public 

community [21, c. 44]. 

The strategic direction of state regulation of pre-school 

education in the UK is seen also in the development of training 

programs for postgraduate studies. In addition, the content 

needs updating training programs of preschool education 

teaching staff who try to ensure the formation of complex 

professional competencies for the teaching staff based on pre-

school, where he works. But we must consider that this 

approach is largely, educational routes from vocational training 

preschool teachers are split [21, c. 40]. 

Conclusions. So, as the analysis has proved out the 

characteristics of a system of pre-school education in general 

and preschool teacher education Great Britain focuses on the 

quality, which is seen in the structuring and specification of 

requirements for education of pre-school education, as well as 

improving the terms of profession Master's level. It is also 

important to note that all the initiatives of the state and 

governmental regulation in this area in the country are closely 

related with generally accepted European agreement on 

providing of qualitative preschool education and European 

principles of preschool teachers’ professional education, which 

in turn affects the qualification requirements for preschool 

teachers, what requires separate scientific interest and practical 

significance. The qualification requirements for preschool 

teachers in Britain is a main mean for education policy 

implementing, firstly it’s the tool of an effective control of the 

entire system of preschool teachers’ training, which influence 

on the quality of teacher education in general. This aspect of 
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the problem needs a more detailed analysis and characteristics 

and is the further point of the initiated scientific research. 
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підготовки дошкільних педагогів у Великій Британії: 
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заведений. Проанализированы особенности 
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образования в Великобритании. Определены общие 

тенденции в стратегии реформирования и 

совершенствования британской системы 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-

ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ П’ЯТОГО РОКУ 

ЖИТТЯ В ПОЧАТКОВИХ МИСТЕЦЬКИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Анотація У статті висвітлюється актуальність 

розвитку художньо-творчих здібностей дітей п’ятого 

року життя в сучасному суспільстві. Проведено аналіз 

останніх джерел та публікацій, в яких започатковано 

розв’язання обраної проблеми. Уточнено поняття 

«художньо-творчі здібності» дітей дошкільного віку,їх 

взаємозв’язок з розвитком творчої особистості. 

Обґрунтовано вплив мистецтва на розвиток художньо-

творчих здібностей дітей п’ятого року життя та 

розглянуто художньо-творчу діяльність, як провідний 

засіб естетичного виховання й загального розвитку 

дошкільників. Розглянуто доцільність використання 

всесвітньо відомих творів мистецтва під час навчання 

дітей дошкільного віку та їх вплив на формування творчої 

й освіченої особистості. Окреслено особливості 

діяльності початкових мистецьких навчальних закладів та 

їх місце в процесі розвитку дітей п’ятого року життя. 
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Вступ. Сучасні процеси реформування освіти 

спрямовані на пробудження художньо-творчої активності 

та розвиток творчої особистості, починаючи з дошкільного 

віку. Відсутність емоційно-ціннісного ставлення 

дошкільників до різних видів мистецтва, що 

спостерігається нині в суспільстві, пригнічує творчий 

потенціал дітей і, відповідно, розвиток їх творчих 

здібностей у цілому. Наразі актуалізуються проблеми 

удосконалення системи освіти, безперервність і 

наступність якої має сприяти загальному розвитку творчої 

особистості.  

Реалізація поставлених завдань здійснюється відповідно 

до державних освітніх програм, Закону України «Про 

освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну 

освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні 

до 2021, Конвенції про права дитини, Концепції та 

Комплексної програми художньо-естетичного виховання у 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах. 

Державні вимоги до рівня освіти та виховання дітей 

дошкільного віку окреслено в Базовому компоненті 

дошкільної освіти. [1] 

Вважаємо, що особливе значення в становленні сучасної 

людини відіграє система додаткової мистецької освіти, у 

якій велика роль відводиться розвитку творчості 

особистості. Однією з ланок додаткової мистецької освіти 

є початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади - 

школи естетичного виховання: музичні, художні, 

хореографічні, театральні, хорові, мистецтв та інші. Вони є 
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початковою ланкою спеціальної мистецької освіти, 

належать до системи позашкільної освіти, засновуються 

органами виконавчої влади або органами місцевого 

самоврядування на державній або комунальній формах 

власності. 

Водночас у практиці додаткової мистецької освіти 

можна виділити низку суперечностей між: 

- потребою практики в розвитку творчих здібностей 

дітей дошкільного віку і недостатньою розробленістю 

даної проблеми в практиці мистецької освіти; 

- комплексним характером розвитку творчих здібностей 

дітей дошкільного віку та відсутністю взаємозв'язку між 

змістом і формами організації різних видів творчості дітей 

у практиці організації додаткової мистецької освіти; 

- необхідністю врахування особливостей розвитку 

художньо-творчих здібностей дітей дошкільного віку в 

початкових спеціалізованих мистецьких  навчальних 

закладах засобами мистецтва та реаліями побудови 

освітнього процесу в них. 

Окремі аспекти розв’язання даних суперечностей 

досліджені в працях з філософії, педагогіки, психології (Б. 

Ананьєв, М. Бахтін, М. Бердяєв, В. Біблер, Ю. Бродський, 

О. Макаренко , В. Розанов, В. Сластенін, Б. Теплов, С. 

Шацький та ін.). 

Однак питання розвитку художньо-творчих здібностей 

дітей дошкільного віку через розширення їхнього 

кругозору, формування естетичних потреб і мистецького 

впливу в спеціально створеному розвивальному 

середовищі освітньої установи досліджена недостатньо. 

Актуальність питання і відсутність системних досліджень 

у даному напрямі визначили вибір теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень. Роль мистецтва в 

естетичному вихованні особистості висвітлено в працях Б. 

Бриліна, В. Клименко, І. Климук, Л. Побережної, Л. 
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Яковенко, Н. Фоломєєвої, О. Михайличенка, Т. Скорик та 

ін.  

Теоретичне підґрунтя розвитку художньо-творчої 

активності дитини закладено А. Бакушинським, Е. Берном, 

Д. Богоявленською, О. Дяченко, М. Лазаревим, А. Луком, 

В. Рибалкою, О. Савенковим, З. Фрейдом. 

Розвитку художньо-творчих здібностей дітей 

дошкільного віку присвячені праці Б. Нікітіна, Дж. Сміта, 

Л. Керрола, І. Білої, О. Кочерги. Проте, мова в них йдеться 

про дітей старшого дошкільного віку (6-7 рік життя).  

Вплив засобів мистецтва на розвиток особистості та 

значущість мистецької діяльності для стимулювання її 

творчої активності розкрито в естетико-мистецтвознавчих 

дослідженнях (В. Кандинський, Л. Левчук, М. Каган, М. 

Киященко, О. Оніщенко, Ю. Борев та ін.), дослідженнях з 

педагогіки мистецтва (Б. Юсов, В. Кудрявцев, Г. Падалка, 

Г. Шевченко, Е. Бєлкіна, Л. Масол, Л. Хлєбнікова, Н. 

Миропольська, О. Комаровська, О. Рудницьката ін.). 

Вплив мистецтва на моральне становлення особистості 

та формування концептуальних засад її духовного 

розвитку представлено в працях О. Олексюк, Л. Шеремет; 

теорія творчого розвитку особистості розкрита в працях Н. 

Бабикіна, С.С тєпанова, Ю. Кулюткіна; сучасні 

дослідження процесу художньої інтеграції в галузі 

мистецької освіти простежуються в дослідженнях В. 

Безрукова, І. Дзержинської,О. Зуйкової, О. Іваненко, Т. 

Казакової, К. Колесіна,  Т. Комарової, О. Кузнєцова, В. 

Химчак, О. Щолокової. 

Сутність проблеми формування ціннісних орієнтацій 

особистості засобами мистецтва та питання її художньо-

творчого розвитку висвітлено в працях О. Крюкової, В. 

Моляко, Н. Назаренко, С. Прокоф'євої-Акопової, Л. 

Радковської та ін. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%27%D1%94%D0%B2%D0%B0%2D%D0%90%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Вивчаючи праці Д. Ельконіна, Л. Виготського, О. 

Леонтьєва, О. Запорожця ми переконалися, що дитина 

середнього дошкільного віку, тобто 5-го року життя, уже 

має певну базу знань, умінь і навичок, що сприяють 

художньо-творчому розвитку особистості як у родині, так і 

поза її межами. Але нині проблема розвитку художньо-

творчих здібностей дітей 5-го року життя в початкових 

мистецьких навчальних закладах не досліджена.  

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні 

актуальності розвитку художньо-творчих здібностей дітей 

5-го року життя. 

Завдання:  

˗ висвітлити поняття «художньо-творчі» здібності дітей; 

˗ обґрунтуванні ролі мистецтва в розвитку художньо-

творчих здібностей дітей 5-го року життя; 

˗ висвітлити особливості діяльності початкових 

мистецьких навчальних закладів. 

Результати досліджень. На сучасному етапі 

становлення Української держави, за умови її складного 

політичного і соціально-економічного стану, 

найвідчутніший негативний вплив соціуму на дитину. Такі 

його риси, як аморальність, злочинність, духовний 

занепад, мінімальний прояв (через сучасний ритм життя) 

батьківської любові, призводять до падіння авторитету 

дорослого, зростанню агресивності, жорстокості дітей. 

Малюки, виховані в такому середовищі не можуть 

гармонійно розвиватись. За умов культурної “глухоти” 

сучасного соціуму майбутнє покоління має всі шанси стати 

бездуховним, неінтелігентним.  

Розвʼязання проблеми, на нашу думку, можливе за 

умови: використання мистецтва, у будь-якому його прояві, 

під час навчання дитини дошкільного віку для розвитку її 

творчих можливостей; виявлення, збереження й розвитку 

творчого та особистісного потенціалу кожної дитини; 
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формування її художньо-естетичної компетентності; 

розвитку художньо-творчих здібностей; сприяння 

подальшій успішній адаптації та творчій самореалізації в 

нових умовах дошкільного та майбутнього дорослого 

життя.  

Мистецтво в усі часи відігравало величезну роль у 

формуванні особистості дитини, зокрема ˗ у розвитку її 

почуттів, емоційного відгуку на об’єкти та явища 

навчального життя, природи. Уміння бачити, розуміти й 

створювати прекрасне робить духовне життя дитини 

багатим, цікавим, дає їй можливість відчути естетичну 

насолоду. Спілкування з творами мистецтва (картини, 

музика, театральні вистави, хореографічні постановки 

тощо) відображають дійсність і сферу людських почуттів, 

що сприяє формуванню естетичного світогляду та розвиває 

свідомість дошкільника. Найважливішим це є для дитини, 

котра перебуває на початку активного сприймання й 

розуміння світу дорослої людини. Дитина, яку ми 

виховуємо сьогодні, через роки стане частиною покоління, 

яке ми хочемо бачити в майбутньому. Це мають бути 

освічені, добрі, чесні, активні та самодостатні особистості. 

На жаль, цей процес потребує багато часу й терпіння, тому 

наш виховний внесок у розвиток не лише особистості, а й 

суспільства в цілому,  матиме наявний результат лише з 

плином років. 

Надзвичайно великої уваги проблемі художнього 

виховання особистості засобами мистецтва надав Н. 

Румянцев у праці «Мистецтво у вихованні». Спираючись 

на книжку І. Ріхтера, він розглядає художнє виховання як 

«культурну проблему сучасності». Автор вважає, що 

мистецтво – це мова почуттів, і обґрунтовує власне 

визначення тим, що художники «звертаються до серця». 

Пояснюючи видимий зв’язок між творчістю художників-

професіоналів і дітей, які населяють світ образами своєї 
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фантазії, живуть у світі казки, втілюють власні думки в грі, 

він справедливо оцінює їх як зародки мистецтва. Це 

підкреслює необхідність залучення дітей до «високого» 

мистецтва з метою розвитку особистості. 

Силу впливу мистецтва на дитину відмітило багато 

класиків педагогіки. Я.А. Коменський говорив: «Більш ніж 

науками, потрібно займатися (з дітьми) мистецтвами». І.-Г. 

Песталоцці зазначав: «Шлях до мистецтва є водночас 

шляхом до людяності». [2] 

Як відомо, кожен вид мистецтва має особливі механізми 

впливу на особистість: музика – гармонією звуків; 

живопис ˗ лініями, барвами, сюжетом. Хореографія, театр, 

мультфільми завдяки своїй синкретичності інтегрують 

кілька видів мистецтва, що сприяє сильнішому їх впливу 

на психічні й фізіологічні процеси в організмі людини. 

Тому розвиток творчого потенціалу, формування 

естетичних почуттів і потреб у дітей 5-го року життя 

завдяки використанню всіх вищеперелічених видів 

мистецтв потребує професійного супроводу.  

У свою чергу, розвиток творчого потенціалу дитини 

являється внутрішньою передумовою її художньо-творчої 

діяльності, ядром творчої обдарованості. Розглядаючи 

компоненти творчого потенціалу за Є. Ільїним, можна 

зазначити, що основними складниками формування 

творчого потенціалу дитини є творчі здібності (інтелект, 

дивергентне мислення, уява) та індивідуальні властивості 

особистості (мотиви, рівень компетентності, вольові 

якості, емоційність), а наявність творчого потенціалу є 

основним фактором творчого розвитку особистості.  

Оскільки суб’єктами нашого дослідження виступають 

діти п’ятого року життя, такі види мистецтва, як музичне 

та образотворче, є для них найдоступнішими та 

найцікавішими. Відомо багато прикладів ранніх проявів 

здібностей дітей до цих видів мистецтва. Наприклад, у 
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В.А. Моцарта музичні здібності проявились уже в три 

роки, у Н.А. Римського-Корсакова – у два роки; І.Є. Рєпін 

уже в три роки вирізав, а в шість ˗ писав фарбами; В.А. 

Сєров – з трьох років ліпив, а з шести – малював з натури; 

Ньютон у дитинстві конструював механічні іграшки (млин, 

що обертав мишу) і т.п.. [3, с. 136] Тому розглянемо 

детальніше не просто творчі здібності, а, спираючись на 

вищезазначене, художньо-творчі здібності дітей 5-го року 

життя.  

Здібності визначаються як властивості (або сукупність 

властивостей) особистості, що впливають на ефективність 

діяльності [2,с. 30]. Здібності не є вродженими, вони 

розвиваються в процесі становлення особистості. 

Вродженими є лише задатки або ж анатомо-фізіологічні 

особливості людини, спираючись на які можна розвивати 

здібності проявленої якості. 

Художньо-образотворчі здібності дитини виявляються 

через високий інтерес до візуальної інформації. Вона до 

подробиць запам’ятовує побачене. Багато часу малює й 

ліпить, зосереджено працює над своїми витворами, 

оригінально використовує матеріали художньої виразності. 

Будуючи композицію малюнка, включає в нього багато 

деталей. В образах художньо обдарованої дитини немає 

одноманітності, вона відтворює в образотворчій діяльності 

все, що бачить довкола [2, с. 35]. 

На основі аналізу досліджень науковців (І. Біла,Є. Ільїн,  

О. Ковальов, Б. Теплов) можна дійти висновку, що 

художньо-творчі здібності дитини це індивідуально стійкі 

психічні властивості, що формують творчий потенціал і 

визначають передумови успіху в різних видах творчої 

діяльності. А в багатогранному процесі розвитку 

художньо-творчих здібностей дітей важливою дотичною є 

мистецтво. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Вплив мистецтва на дитину, якій виповнилося чотири 

роки, має настільки блискавичний прояв, що вже за 

декілька «зустрічей» малюка з мистецтвом можна 

побачити якісні зміни в його поведінці та мовленні. 

Картини, вистави, музичні твори, вірші, хореографічні 

постанови – усі твори мистецтва справляють на дитину 

яскраве враження, що активізує окремі психічні процеси: 

відчуття, сприймання, пам'ять, уяву, мислення. 

Важливо наголосити, що ми говоримо про мистецтво в 

його «чистому» вигляді, тобто не адаптоване до дітей 

дошкільного віку. Наприклад, у Японії, що є найбільш 

економічно розвиненою країною світу, естетичне 

виховання є пріоритетним. Діти змалку привчені 

милуватися явищами природи: першим снігом, рясним 

дощем, цвітінням квітів, буянням зелені дерев тощо. 

Отримання задоволення від спостереження краси ˗ 

домінанта в японській освіті. С. Судзукі – відомий 

японський скрипач, музикант і педагог ˗ розробив 

програму для дітей раннього і дошкільного віку, яка 

включає в себе музичні твори Ж. Бізе, І. Гайдна, В. 

Моцарта та П. Чайковського. Слухаючи «велику» музику 

дитина накопичує музичний досвід і починає сприймати 

через неї світ. Вибір музики прямо впливає на 

світобачення дитини.  

Доцільно згадати й європейський приклад залучення 

дітей до вічних творів мистецтв. Ф. Барб Галль - 

французька письменниця, мистецтвознавець, авторка 

науково-популярних книжок для дітей про образотворче 

мистецтво, консультант Міністерства освіти Франції ˗ 

написала відому, працю «Як розмовляти з дітьми про 

мистецтво». Хоча книжка й називається «Як говорити з 

дітьми про мистецтво», у ній ідеться лише про живопис, 

який виступає як найпопулярніший і зручний для 

обговорення вид мистецтва. У книжці описується як 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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правильно обговорювати з дітьми твори мистецтва, як 

зацікавити дитину довідвідування музеїв, як ознайомити з 

діяльністю конкретних митців і, взагалі, як отримувати 

задоволення від спілкування з дитиною в заданому 

напрямку.  

Усе згадане ˗ лише маленький приклад того, як світ 

відходить від старих штампів розвитку художньо-творчих 

здібностей особистості дитини і прямує до розвитку її 

творчого потенціалу. 

Звичайно, це потребує часу та зміщення певних акцентів 

в освітньому процесі дошкільних закладів. Актуальним 

залишається питання підготовки фахівців до здійснення 

роботи із залучення дітей до мистецтва та розвитку їх 

художньо-творчих здібностей.  

Формування творчої особистості дитини дошкільного 

віку - одне з найважливіших завдань педагогічної теорії й 

практики та, безпосередньо, працівників дошкільних 

навчальних закладів. Найефективнішим засобом розвитку 

творчого мислення й уяви дітей є художньо-творча 

діяльність.  

Художньо-творча діяльність виступає як провідний 

засіб естетичного виховання та розвитку дітей 

дошкільного віку. Це процес набуття суб’єктом нових для 

себе знань і вмінь як основи для подальшого пошуку 

способів виконання практичних завдань і життєвих 

ситуацій. У художньому розвитку дошкільників 

відправною точкою є здатність до сприйняття художнього 

твору й самостійного створення нового образу (в малюнку, 

ліпленні, аплікації, конструюванні). Проте здатність дітей 

складати, придумувати, малювати, майструвати вимагає 

систематичного й цілеспрямованого розвитку під 

безпосереднім чи опосередкованим впливом дорослого, 

який сам розуміється на мистецтві та усвідомлює його 

вплив на дитину. Інакше може статися так як це описано в 
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творі А. Сент Екзюпері «Маленький принц»: «Дорослі 

порадили мені не малювати, а більше цікавитися 

географією, історією, арифметикою. Ось так і сталось, що 

в шість років я відмовився від геніальної кар’єри 

художника».  

Інтелектуальні навантаження, підготовка до школи та 

бажання батьків бачити свою дитину кращою наприкінці 

навчання витісняє процес творчого й естетичного розвитку 

малюка в ДНЗ. Тому особливої уваги потребує система 

додаткової мистецької освіти, де велика роль відводиться 

розвитку творчості особистості. Початкові спеціалізовані 

мистецькі навчальні заклади мають особливість в своїй 

діяльності, яка є притаманною лише їм. Це концентрація 

на суб’єкті навчання й виховання в мистецькому просторі, 

де будь-яка діяльність дитини потребує творчих роздумів і 

їх проявів при виконанні освітніх завдань і розв’язанні 

життєвих ситуацій. 

На нашу думку, саме в таких закладах дитина 5-го року 

життя, яка активно починає вивчати навколишній світ, при 

професійному підході фахівців має найбільші можливості 

для розвитку художньо-творчих здібностей. У свою чергу, 

сформований творчий потенціал малюка безперечно 

позитивно позначиться на якості навчального процесу в 

ДНЗ та школі. А вихована в правильному, професійному, 

адекватному та доцільно створеному мистецькому 

середовищі дитина є гарантом культурного розвитку 

українського суспільства в майбутньому. 

Висновки. Сьогодні в усіх прогресивних країнах все 

актуальнішим стає питання розвитку системи додаткової 

мистецької освіти для дітей, починаючи з дошкільного 

віку. Першою ланкою додаткової мистецької освіти є 

початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади – 

школи естетичного виховання: музичні, художні, 

хореографічні, театральні, хорові, мистецтв та інші. Вони 
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розраховані на дітей від старшого дошкільного до 

шкільного віку й орієнтовані на розвиток художньо-

творчих здібностей особистості. У цих закладах, з 

врахуванням типологічних вікових та індивідуальних 

особливостей кожної дитини, відбувається системне 

ознайомлення дітей з різними видами мистецтва. 

Роль мистецтва в розвитку художньо-творчих 

здібностей дітей вбачаємо в наступному: 

 активізації відчуттів й сприймання дитини, 

розвитку її уявита мислення; 

 загальному розвитку дитини як особистості, 

сприянні формуванню її культури, творчості, 

інтелігентності; 

 формуванні естетичного смаку та духовному 

збагаченні.  

Особливості діяльності початкових мистецьких закладів 

є наступними:  

 зосередженість педагогів на естетичному вихованні 

й навчанні дітей, що в свою чергу сприяє формуванню в 

них моральних якостей; 

 використання творів мистецтва в процесі навчання 

дітей дошкільного віку для розширення їхніх уявлень про 

оточуючий світ та розвитку творчої уяви; 

 забезпечення умов для практичного застосування 

художньо-творчих умінь дітей 5-го року життя на заняттях 

мистецького спрямування й у повсякденному житті. 

Головною стратегією виховання дітей у початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладах є 

403оручення їх до високого мистецтва й самостійної 

творчості. 

Системний розвиток художньо-творчих здібностей 

дітей дошкільного віку, починаючи з 5-го року життя, коли 

малюк готовий до сприйняття прекрасного і здатний до 

вольового регулювання власної поведінки, є запорукою 
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формування творчої особистості, спроможної у 

майбутньому до успішного творення прогресивного 

суспільства нашої держави.  
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ABSTRACT. The article highlights the applicability of five 

year old kids’ artistic and creative abilities development in the 

modern society. The modern sources and publications which 

started solving the selected topic have been analyzed. The 

concept of pre-school children “art and creativity” and its 

interconnection with creative personality development have 

been specified. The impact of art on artistic-creative abilities of 

five year old kids has been reasoned as well as the artistic-

creative activity, as a leading way of aesthetic education and 

general development of children. The use of the world-famous 

art works in the education of  pre-school children and the art 

works influence on the formation of the creative and intelligent 

personality have been considered. The particular features of 

the junior art-schools activity as well as their role for the 

personality formation process of the five year old children have 

been outlined. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РОЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО˗Т

ВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ПЯТОГО 

ГОДА ЖИЗНИ В НАЧАЛЬНЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Аннотация. В статье исследовано актуальность 

развития художественно-творческих способностей детей 

пятого года жизни в современном обществе. Проведено 

анализ последних источников и публикаций, в которых 

начато решение выбранной проблемы. Уточнено понятие 

«художественно-творческие способности» детей 

дошкольного возраста, их взаимосвязь с развитием 

творческой личности. Обосновано влияние искусства на 

развитие художественно-творческих способностей детей 

пятого года жизни и рассмотрено художественно-

творческую деятельность, как ведущее средство 

эстетического воспитания и общего развития 

дошкольников. Рассмотрена целесообразность 

привлечения всемирно известных произведений искусства 

во время обучения детей дошкольного возраста и их 

влияние на формирование творческой и образованной 

личности. Определены особенности деятельности 

начальных художественных учебных заведений и их место 

в процессе развития детей пятого года жизни. 

Ключевые слова: искусство, способности, 

художественно-творческие способности, творческое 

развитие, дети 5-го года жизни, начальные 

художественные учебные заведения.   
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ НАД ЕПІТЕТАМИ ЯК 

ВИРАЗНИКАМИ ОБРАЗНОСТІ МОВЛЕННЯ НА 

УРОКАХ ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Анотація. У статті висвітлено роботу над художнім 

образом на уроках літературного читання для 

повноцінного сприйняття художнього твору, розглянуто 

особливості роботи над епітетами як виразниками 

образності на уроках читання в початкових класах.  

Автор демонструє ефективні прийоми аналізу мовних 

засобів, за допомогою яких створюються художні образи, 

тому що саме на культурі сприйняття поетичності, 

образності художнього слова слід розвивати культуру 

мовлення школярів і образність їхнього мовлення, зокрема.  

Використані такі етапи роботи на уроці: прийом 

вибіркового читання;  спостереження над художнім 

текстом; словникова робота; різні форми ілюстрування 

тексту. Формування образного мовлення молодших 

школярів ґрунтується на врахуванні механізму художньо-
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образного сприймання тексту й має у своїй структурі 

такий ключовий елемент, як осягнення поетичного слова й 

образу на основі асоціативного, образного мислення, 

фантазії, що супроводжується інтелектуально-

мовленнєвою активністю й словесною творчістю. 

Ключові слова: образність мовлення, образні засоби, 

художній образ, поетичний образ, читання, сприйняття, 

переносне значення, епітет. 
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Вступ. У Концепції мовної освіти України зазначено, 

що невід’ємною ознакою освіченої, різнобічно розвиненої 

особистості є висока мовленнєва культура, уміння вільно, 

комунікативно виправдано оперувати мовними засобами в 

будь-якій мовленнєвій ситуації, аргументовано 

висловлювати власні думки, дотримуватися правил 

мовленнєвого етикету. 

Мета і завдання навчальних предметів українська мова і 

літературне читання  полягає не лише в опануванні вмінь 

читати і писати, а й у мовленнєвому розвитку молодших 

школярів – умінь висловлюватись у всіх доступних для 

них формах, типах і стилях мовлення. Відтак розвиток 

мовлення набуває статусу провідного принципу в навчанні 

читання і рідної мови в початковій школі.  

Мовленнєвий розвиток учнів – одна з найголовніших 

проблем сучасної школи. Цю проблему варто починати 

вирішувати вже з перших років навчання у молодшій 

школі. Актуальним напрямом сучасної методики навчання 

читання і рідної мови є формування в учнів уважного 

ставлення до слова, до його вживання, розвиток здатності 

сприймати  й оцінювати зображувально-виражальний 

аспект того чи іншого тропа, а також уміло 

використовувати його у власному мовленні. 
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Навчальний предмет літературне читання, побудований 

на основі художніх  творів, створює особливі умови для 

розвитку мовлення молодших школярів. Читання активізує 

та збагачує словник школярів, формує у дітей образне 

мислення, уяву, фантазію, що супроводжується словесною 

творчістю та інтелектуально-мовленнєвою активністю. 

Важливою особливістю розвитку мовлення молодших 

школярів є тісна взаємодія із сприйняттям творів 

художньої літератури. Через поетичні образи художня 

література відкриває й пояснює дитині життя природи і 

суспільства, складний світ людських стосунків, сприяє її 

мовленнєвому розвитку, даючи зразок правильної 

літературної мови. Тому під час читання й аналізу 

художнього твору є осягнення поетичного слова й образу. 

Через максимально насичене, емоційне слово письменник 

передає свої враження та переживання. Уміння школяра 

бачити їх, виділяти в тексті твору, замислюватися над їх 

виразністю й багатозначністю свідчить про сформовану 

культуру сприйняття художнього твору, яка створює 

підґрунтя для активного розвитку культури, зокрема 

образності мовлення школярів. 

Розвиток мовлення на уроках читання тісно пов’язаний 

із процесами сприймання, розуміння, аналізу, інтерпретації 

художніх творів та продукування на їх основі власних 

усних і писемних текстів. Володіння означеними формами 

мовленнєвої діяльності є своєрідним показником культури 

мовлення учнів, для якої характерні нормативність, 

логічність, змістовність, доцільність, образність. Образне 

мовлення є показником виразного, емоційно багатого 

мовлення і виступає для учнів початкових класів як 

мовлення, у якому передбачається вживання слів і 

словосполучень у метафоричному значенні. 

Аналіз останніх досліджень. Образне мовлення є 

предметом дослідження вчених-лінгвістів і лінгводидактів, 
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які розглядають функціонування мовних засобів, що 

використовуються в текстах художнього стилю (Бахтін 

М.М., Виноградов В.В., Винокур Г.О., Гальперін І.Р., 

Ковальов Г.Ф., Кожина М.М., Новиков Л.О., Мацько Л.І., 

Пентилюк М.І., Федоров О.І., Чередниченко І.Г. та ін.). 

Окремі аспекти розвитку образного мовлення учнів 

розглядали вчені-методисти. З позицій збагачення 

словникового запасу учнів на різних етапах їх 

мовленнєвого розвитку означену проблему досліджували 

Н.В. Гавриш, Н.Б. Голуб, Т.В. Коршун, К.В. Пономарьова, 

Н.М. Сіранчук та інші; культури мовлення – Н.Д. Бабич, 

Б.М. Головін, О.М. Горошкіна,    Л.І. Мацько та інші; 

розроблення мовного компонента загальноосвітньої 

підготовки учнів – О.М. Біляєв, О.Я. Савченко, М.С. 

Вашуленко, Н.А. Пашківська, О.Н. Хорошковська та інші; 

комунікативного аспекту навчання мови – А.М. Богуш, 

Л.О. Варзацька, С.О. Караман,      М.І. Пентилюк, М.Г. 

Стельмахович та інші. 

Вивчення праць учених-методистів, бесіди з вчителями 

дають підставу пов’язати цю проблему з недостатньою 

увагою до розвитку образного мовлення, емоційності 

навчання, мовної культури в цілому. Дійсно, в початковій 

школі естетичний аспект художніх текстів, що вивчаються, 

розглядаються рідко, безсистемно, нецілеспрямовано, 

незважаючи на те, що вчителі і методисти аналізують 

яскраві, цікаві тексти, виділяючи їх особливості, 

використовуючи різні форми і методи навчання; 

навчально-методичні журнали систематично друкують 

статті, що розкривають особливості лінгвістичного і 

стилістичного аналізу художніх творів. 

Але, на жаль, мова дітей залишається сірою, 

невиразною, викликає труднощі використання емоційно-

експресивних засобів мови для надання мовленню 

яскравості, виразності, образності. 
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Якість текстів шкільних підручників з читання  і рідної 

мови для молодших школярів не вирішує завдання 

розвитку образного мовлення учнів. Сприяння художніх 

творів цьому процесу значною мірою визначається 

здатністю молодших школярів повноцінно сприймати їх, 

від цього залежить вплив прочитаного на розум, почуття і 

волю учнів, а також розвиток креативних здібностей 

школярів. Отже, сенс роботи вчителя полягає в тому, щоб 

допомогти школярам проникнути в образну тканину 

тексту, розвивати їх почуття, учити спостерігати, помічати, 

сприймати, переживати влучне образне слово і сприяти 

збагаченню і шліфуванню мовлення кожного з них. Крім 

того, в практиці початкової школи аналіз мови художніх 

творів досить формальний. Нерідко його підміняють 

виконанням примітивних завдань: виділити, підкреслити, 

виписати, запам’ятати порівняння, епітети, метафори. 

Тобто, робота над образністю мовлення в початкових 

класах проводиться, але не так, як хотілося б: мало уваги 

приділяється особливостям мови художнього твору, які, як 

правило, не коментуються вчителями і, відповідно не 

осмислюються дітьми, що у результаті не сприяє 

формуванню у молодших школярів уміння свідомо 

використовувати образні засоби мови у своєму мовленні. 

Педагогічні спостереження за мовленням школярів 

переконують, що учні другого класу володіють певним 

набором образних засобів і на інтуїтивному рівні 

використовують їх в усному і писемному мовленні.  

Мета: розкрити особливості роботи вчителя над 

епітетами як виразниками образності мовлення на уроках 

читання в початковій школі.  

Завдання:  

˗ проаналізувати науково-методичну літературу щодо 

розвитку образного мовлення на початковому рівні 

навчання літератури. 
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˗ визначити  стан проблеми в педагогічній практиці, а 

саме роботу над епітетами як виразниками образності 

мовлення. 

Результати досліджень.  Навчальний предмет 

літературне читання побудований на основі художніх  

творів і створює особливі умови для розвитку мовлення 

молодших школярів. Читання активізує та збагачує 

словник школярів, формує у дітей образне мислення, уяву, 

фантазію, що супроводжується словесною творчістю та 

інтелектуально-мовленнєвою активністю. Важливою 

особливістю розвитку мовлення молодших школярів є 

тісна взаємодія із сприйняттям творів художньої 

літератури. Через поетичні образи художня література 

відкриває й пояснює дитині життя природи і суспільства, 

складний світ людських стосунків, сприяє її мовленнєвому 

розвитку, даючи зразок правильної літературної мови. 

Тому під час читання й аналізу художнього твору є 

осягнення поетичного слова й образу. Через максимально 

насичене, емоційне слово письменник передає свої 

враження та переживання. Уміння школяра бачити їх, 

виділяти в тексті твору, замислюватися над їх виразністю й 

багатозначністю свідчить про сформовану культуру 

сприйняття художнього твору, яка створює підґрунтя для 

активного розвитку культури, зокрема образності ˗ 

мовлення школярів. 

Найважливішими джерелами розвитку образності 

дитячого мовлення є твори художньої літератури та усної 

народної творчості. Через поетичні образи художня 

література відкриває і пояснює дитині життя природи і 

суспільства, складний світ людських стосунків, сприяє її 

мовленнєвому розвитку, даючи  зразок правильної 

літературної мови. Основою роботи під час читання та 

аналізу художнього твору є осягнення поетичного слова й 

образу. Саме через слово, яскраве, емоційне, максимально 
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насичене, передає поет власні життєві враження. Тут  

надважливий для аналізу відбір найяскравіших, 

найцікавіших поетичних образів. Навчити школяра бачити 

їх, виділяти в поетичному творі, замислюватися над їх 

виразністю і багатозначністю – це і є культура сприйняття 

поетичного слова. Саме на культурі сприйняття 

поетичності, образності художнього слова слід розвивати 

культуру мовлення школярів і образність їхнього 

мовлення, зокрема.  

Метою аналізу художнього твору на уроках читання є 

осягнення дітьми ідеї конкретного тексту, з одного боку, і 

формування в них знань і вмінь, необхідних для розуміння 

будь-якого художнього образу – з другого. Відтак 

«об’єктом уваги читача стає слово, що осмислюється ним 

як засіб створення словесно-художнього образу, за 

допомогою якого автор виражає свої почуття, ідеї, 

ставлення до світу» [1]. Отже, проблема розкриття 

художнього образу (його змістового наповнення, настрою, 

внутрішнього ритму, контексту) є головним на уроці 

читання в післябукварний період. Через художній образ 

письменник висловлює власну ідею, точку зору, позицію, 

виявляє власний погляд на світ. Через сприйняття цього 

образу дитина відкриває для себе його сенс, обмірковує 

авторську точку зору, зіставляє її зі своїм чуттєвим 

досвідом і набуває асоціативного досвіду, який, у свою 

чергу, розвиває образне й аналітичне мислення.  

Досліджуючи дитяче сприйняття художнього тексту, 

науковці зазначають його як надзвичайно продуктивне [5–

7]. Адже діти самі мислять образами, а це найдавніший 

спосіб сприйняття світу. Це  світосприйняття можна 

порівняти з художньою фантазією. У зв'язку з цим уроки 

читання проводилися за нашою методикою з 

максимальним  розкріпаченням дитячого сприйняття. Ми 

виходили з того, що чим вільніше буде міркування 
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стосовно художнього образу, тим глибшим, повнішим 

стане ставлення дитини до нього. При цьому необхідно 

пам'ятати, що свобода інтерпретації образу обмежена 

авторським задумом.  

Головне  завдання уроків читання у 2–4 класах  – 

наближення до розкриття задуму письменника чи 

поета. Тому в читацьких роздумах важливо не віддалятися 

від тексту художнього твору, його внутрішньої логіки. Усі 

дитячі припущення, незважаючи на їх почуттєвий, 

емоційний характер, мають бути перевірені, аргументовані 

самим текстом. Це обов'язкова умова відкриття 

художнього образу. В іншому випадку робота на уроці 

читання не буде цілеспрямованою.  

Основна робота з розвитку образного мовлення 

молодших школярів на уроках читання полягає у відборі та 

аналізі мовних засобів, за допомогою яких створюються 

художні образи. Цю роботу ми розпочали в 2 класі з 

вивчення вживання слів у переносному значенні. 

Покажемо це на прикладі читання й аналізу оповідання 

Т. Коломієць «Хліб» [2, с. 57–58]. 

Принесли хліб, на столі поклали. Пахучий, теплий ще, із 

шкоринкою золотою. Це від вогню позолота в нього.  

Та не тільки від вогню. Золоте зерно на борошно 

мололи. А зерно в золотому колоску на стеблині гойдалося, 

срібною росою вмивалося, золоте сонячне проміння в себе 

увібрало. Від сонця позолота у хліба. Та чи тільки від 

нього? 

Золоті роботящі руки зерно в ріллю посіяли, урожай 

доглянули і зібрали. Роботящі руки зерно змололи, тісто 

замісили, хліб спекли. Роботящі руки в дім його принесли, 

на вишивану скатертину поклали. 

І лежить на столі хліб, теплий, пахучий, руками 

роботящими подарований. Лежить ясний, як сонечко і, 

ніби, промовляє:  
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– Любіть мене, шануйте, їжте та здоровими будьте! 

Спочатку діти працюють за завданнями підручника: 

– Прочитай текст мовчки. 

– Зверни увагу на вислови: золотава шкоринка, 

позолота від вогню, золоте зерно, в золотому колосі, на 

стеблині золоченій, золоте проміння, золоті руки. У 

якому значенні вжито виділені слова? 

– Підготуйся до виразного читання твору. 

Далі йде словникова робота. Ставимо запитання учням: 

– Чи сподобалось вам оповідання? Чим саме? 

Діти одностайно зазначають виразність, яскравість 

прочитаного твору. Вчитель підкреслить, що говорити і 

писати яскраво (образно, виразно, емоційно) важливо для 

того, щоб викликати інтерес слухачів і читачів.  

– Чим досягається яскравість, образність мовлення в 

прочитаному оповіданні? 

Учні зазначають, що автор красиво описує хліб. Ще раз 

звертаємо їхню увагу на образні засоби оповідання. 

Завдання: 

– Письменниця, описуючи хліб, вживає декілька 

образних висловів зі словом золотий. Давайте випишемо 

ці вислови у стовпчик і пояснимо їх значення. 

Для другокласників таке завдання здається простим 

лише на перший погляд. Зазвичай, у роботу включаються 

5–6 учнів у класі. Звернувшись до тексту, колективно 

з’ясовуємо, що золоте зерно у ріллю «золоті роботящі 

руки посіяли», золотий колос визрів на сонці, під 

золотим промінням, а тому найдорогоцінніший. У  

висловах золоте зерно і золотий колос прикметник 

«золотий» означає «високоякісний». У вислові золоті руки 

цей прикметник також означає якість, але дещо іншу – це 

роботящі руки. В обох випадках прикметник «золотий» 

вжито в переносному значенні. Такі прикметники 

називаються епітетами. Записи в зошитах: 
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Епітети – це прикметники, вжиті в переносному 

значенні. 

Приклади до цього визначення діти знаходять і 

записують самостійно. Перед цим у класі варто провести 

мовленнєву розминку: вчитель називає словосполучення з 

прикметниками в прямому значенні, а учні з такими ж 

прикметниками – у переносному, наприклад: 

ясний день – ясний погляд 

теплі руки – тепла зустріч 

добра людина – добра справа 

дерев’яний стілець – дерев’яна голова  

м’який хліб – м’який характер і т.д. 

Однак робота над художнім твором не повинна 

зводитися до набору епітетів, порівнянь та інших засобів 

художньої виразності. Аналіз образних засобів мови на 

уроках читання в 2–4 класах повинен допомогти дітям 

відчути цілісність художнього образу й адекватно 

співпереживати героєві. На зміну лінгвістичному аналізу 

тексту, що мав місце на початку навчання, коли предметом 

розгляду ставали лише окремі засоби художньої 

виразності, вилучені з образної тканини твору, приходить 

літературознавчий принцип аналізу, який передбачає 

розгляд цілісного художнього образу.  

Покажемо це на прикладі аналізу оповідання В. 

Сухомлинського «Я хочу сказати своє слово». 

Катерина Іванівна повела своїх маленьких 

першокласників у поле. Був тихий осінній ранок. Високо в 

небі летів ключ перелітних птахів. Вони тихо курликали, і 

від цього в степу було сумно. Учителька сказала дітям: 

– Сьогодні ми будемо вчитися розповідати про осіннє 

небо. Хай кожен з вас добере для цього в рідній мові 

красиві і точні слова.  

Діти притихли. Вони дивились в небо і думали. Через 

хвилину всі заговорили: «Небо синє-синє… Небо голубе… 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96.%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%92%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F._%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%96_%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0._%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8


418 
 

Небо чисте…» І все. Діти знову і знову повторювали одні й 

ті самі слова: синє, голубе, чисте. Збоку стояла маленька 

Валя. 

– А ти, Валю, що хочеш сказати?— запитала Катерина 

Іванівна. 

– Я хочу сказати своє слово. 

– Яке ж твоє слово про небо? 

– Небо ласкаве… — тихо сказала дівчинка й 

усміхнулась. Діти притихли. Вони враз побачили в небі те, 

чого не бачили досі: «Небо сумне… Небо тривожне… 

Небо зажурене… Небо холодне…» А небо грало, 

трепетало, дихало, як жива істота. І діти дивилися в 

його сумні сині-сині осінні очі. 

Запитання і завдання до тексту: 

– Чому діти не змогли відразу дібрати «красивих і 

точних слів» про осіннє небо? 

– Відповіді учнів: «тому що вони звикли чути про небо 

одні і ті ж слова»; «тому що діти були неуважні, 

неспостережливі». 

– Що змінилося після Валиних слів? 

– Дівчинка пробудила уяву однокласників, допомогла їм 

побачити в небі те, чого вони не бачили досі. 

Виразно прочитавши останні два абзаци оповідання, 

наголосимо, що епітети, дібрані учнями до слова «небо», 

перетворили його на живу істоту:  «небо грало, трепетало, 

дихало». Підсумовуючи спостереження над текстом, 

зауважимо, що природа, навколишній світ змінюється від 

одного нашого ставлення. Наша допитливість, чуйність 

допомагає побачити і почути чарівні фарби і звуки, 

справжні живі образи неба, зірок, дерев, квітів, природних 

явищ тощо. 

Використовуючи прийом вибіркового читання,  

звертаємо увагу учнів на образні засоби мови художнього 

твору: епітети, метафори, порівняння. Аналіз художнього 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE
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твору повинен проходити ненав’язливо, так, щоб під час 

роботи з текстом зростало здивування і захоплення дітей 

майстерністю письменника чи поета, щоб за кожним 

словом і кожним рядком вони побачили яскраву картину і 

раділи цьому відкриттю. 

Наведемо приклад такої роботи на уроці читання в 3 

класі за віршем М. Рильського «Дівчина»: 

Бджілки золотисті 

В квітах літають,  

Роси перлисті  

З трав опадають. 

З золота зіткане сяєво ллється, 

Ліс в нім купається, листя сміється. 

В шатах зелених  

Вийшла дівчина,  

В косах студені 

Роси-перлини. 

З золота зіткане сяєво ллється, 

Ліс в нім купається, листя сміється. 

В квітах барвистих  

Дівчина сяє,  

В оченьках чистих  

Сонечко грає. 

З тих оченяток сяєво ллється…  

Дівчина літом веселим зоветься… 
Перечитуючи з учнями першу строфу вірша М. 

Рильського, вчитель просить їх назвати епітет, за 

допомогою якого автор описує роси (перлисті). 

– Як ви розумієте його значення? 

– Роси, немов перлини. 

– Підберіть до нього близькі за значенням слова (срібні, 

дрібні, блискучі, прозорі). 

– Як ви думаєте, чому автор вибирає саме епітет 

«перлисті»? 
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Колективно доходимо висновку, що цей епітет походить 

від слова «перли» – коштовні  прикраси. Він передає 

особливе захоплення поета літом, сонцем, у якому  все  

сяє, підкреслює, що це абсолютно незвичайна пора, у ній 

багато чудесного. Крім того, слово «перлисті» виразніше, 

воно наповнює вірш особливою чарівністю. Цей епітет 

гармонійно поєднується з іншими образними засобами 

вірша – «бджілки золотисті», «з золота зіткане сяєво», за 

допомогою яких автор створює яскравий, осяйний образ 

дівчини-літа. 

Для розвитку яскравих образних уявлень учнів на 

основі прочитаного вчитель використовує прийом 

ілюстрування тексту. Як показує практика, під час читання 

ліричних віршів найдоцільніші такі його різновиди: 

розглядання готових ілюстрацій, а також словесне і 

музичне ілюстрування. 

Роботу над образними засобами проводимо під час 

повторного читання, аналізу твору. У процесі аналізу 

найчастіше ставляться такі запитання: 

– Якими словами автор називає предмет, героя? 

– Чому автор використовує саме це слово? 

– Чому ви думаєте, що воно точніше, виразніше? 

– Чому більше підходить до тексту це слово, ніж 

підібране нами? 

– Які думки (почуття) воно викликає? 

Оволодіння образністю мовлення говорить про 

сформовані вміння учня вживати слова в прямому і 

переносному (метафоричному) значеннях, сприймати й 

оцінювати зображально-виражальний аспект 

висловлювання, відчувати емоційно-оцінні конотації слів. 

Ці уміння є показником загальної культури людини, її 

інтелектуальних здібностей. 

Висновки. Аналіз літератури підтвердив, що 

формування образного мовлення молодших школярів 
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ґрунтується на врахуванні механізму художньо-образного 

сприймання тексту й має у своїй структурі такий ключовий 

момент, як осягнення поетичного слова й образу на основі 

асоціативного, образного мислення, фантазії, що 

супроводжується інтелектуально-мовленнєвою активністю 

й словесною творчістю. Експериментально-дослідне 

навчання виявило безпосередній вплив художньо-

естетичного розвитку молодших школярів під час читання 

літературних творів на рівень сформованості вмінь 

образного мовлення. Чим ширше коло читацьких інтересів, 

чим більше вони читають, тим продуктивніший процес 

формування образного мовлення. Під час роботи діти 

запам’ятовують образні вислови, застосовують їх у 

власних усних і письмових висловлюваннях. Літературний 

твір дає дитині готові образні мовленнєві форми, якими 

вона оперує. Дослідження доводить, що наслідування в 

даному випадку не є сліпим копіюванням, точним 

повтором. Це реакція дитини на прочитане, зумовлена 

рівнем її образного мислення і  конкретною мовленнєвою 

ситуацією. Поки відбувається становлення дитини як 

мовця, наслідуване допомагає їй, нерідко заміняє власну 

думку. Але як тільки закріпляться її літературні, 

мовленнєві навички, дитина сама відкине наслідування. 

Завдання педагога на етапі наслідування – не  опікувати 

учнів надмірно, а надати їм самостійності у своїх спробах, 

підвести до активного, творчого наслідування, допомогти 

осмислити твір, який стане поштовхом для власної 

творчості. 
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SHOOL 

 

АBSTRACT. The article addresses the work on the artistic 

image during the literature reading lessons in order to reach a 

great degree of understanding of the work of art. It also 

examines the specificity of work with epithets, as features of the 

figurative speech.  

The author illustrates the effective linguistic analysis 

methods with the help of which artistic images are created, 

because cultural perception of poetry and imagery of the 

artistic speech should be the bases for development of pupils’ 

speech culture and imagery of their language in particular.  

The following stages of work during the lesson have been 

examined: selective reading; observation of the artistic text; 

dictionary work; various forms of text illustration. Shaping the 

imaginative speech of junior pupils is based on taking into 

consideration the mechanism of artistic text comprehension 

and contains such key structural element as understanding of 

poetic words and image building on associative, imaginative 

thinking, phantasy accompanied by intellectual as well as 

speech activity and verbal creativity. 

Key words: imaginative speech, imagery means, artistic image, 

poetic image, reading, perception, figurative meaning, epithet.  
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД ЭПИТЕТАМИ КАК 

ВЫРАЗИТЕЛИ ОБРАЗНОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ 

ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация. В статье освещена работа над 

художественным образом на уроках литературного 

чтения для полноценного восприятия художественного 

произведения, рассмотрены особенности работы над 

эпитетами как выразителями образности на уроках 

чтения в начальных классах.  

Автор демонстрирует эффективные приемы анализа 

языковых средств, с помощью которых создаются 

художественные образы, так как именно на культуре 

восприятия поэтичности, образности художественного 

слова следует развивать культуру речи школьников и 

образность их речи, в частности.  

Использованы следующие этапы работы на уроке: 

прием выборочного чтения; наблюдения над 

художественным текстом; словарная работа; различные 

формы иллюстрирования текста. Формирование образной 

речи младших школьников основывается на учете 

механизма художественно-образного восприятия текста 

и имеет в своей структуре такой ключевой элемент, как 

постижение поэтического слова и образа на основе 

ассоциативного, образного мышления, фантазии, 
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сопровождается интеллектуально-речевой активностью 

и словесным творчеством. 

Ключевые слова: образность речи, образные средства, 

художественный образ, поэтический образ, чтение, 

восприятие, переносное значение, эпитет. 
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УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У ПРОЦЕС МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ В 

СИСТЕМІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ  

 

Анотація. У статті висвітлено аналіз актуальних 

питань упровадження інноваційних технологій у систему 

університетської освіти, вітчизняний і зарубіжний досвід. 

Визначено, що впровадження інноваційних освітніх 

технологій реалізує компетентнісний, діяльнісний, 

технологічний та особистісно орієнтований підходи для 

оптимізації та модернізації освітніх процесів, сприяє 

формуванню й розвитку професійної компетентності, 

професійного саморозвитку й особистісного творчого 

розвитку студентів. На етапах магістерської та 
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докторської підготовки – розвитку компетенцій науковця-

дослідника галузі. 

Ключові слова: інноваційні технології, освітні процеси, 

університетська освіта, вітчизняний і зарубіжний досвід, 

євроінтеграція. 
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Вступ. Упровадження інноваційних технологій в освітні 

процеси в системі вищої освіти є актуальною проблемою її 

модернізації та оптимізації на шляху реформаційних змін у 

процесі євроінтеграції. Раціональне поєднання форм і 

засобів, дидактичного супроводу з використанням 

інноваційних освітніх технологій в освітньому процесі 

забезпечує підвищення його якості, оскільки робить 

студента активним учасником, розвиває його здібності та 

креативне мислення. Особливо актуальним застосування 

інноваційних технологій в освітній  практиці стає в умовах 

упровадження компетентнісного підходу, коли 

формування і розвиток професійної компетентності 

студентів вищих навчальних закладів є передумовою їх 

успішної майбутньої професійної діяльності. Для 

майбутнього вчителя математики профільної школи 

використання інноваційних педагогічних технологій є 

безумовним для формування компетенцій дослідницької 

діяльності в учнів профільної школи, розв’язання 

галузевих проблемних задач з використанням 

математичного планування, моделювання, аналізу й 

обробки результатів дослідження. Саме тому аналіз стану 

впровадження інноваційних технологій у процес 

магістерської підготовки в системі університетської освіти 

України та виявлення напрямів упровадження передового 

досвіду в підготовку майбутніх учителів математики для 
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застосування в профільних школах є завданнями нашого 

дослідження. 

Аналіз досліджень і публікацій. Сучасний етап 

розвитку суспільства характеризується складністю й 

унікальністю подій і явищ, які ми переживаємо. Ця 

обставина вимагає від нової української школи 

відповідних умов для забезпечення всебічного розвитку 

людини як особистості та найвищої цінності суспільства, 

виявлення її талантів, розумових і фізичних здібностей, 

виховання громадян, здатних до свідомого суспільного 

вибору, творчого культурного потенціалу народу [1, c. 5]. 

Упровадження інноваційних технологій в освітні 

процеси загальноосвітніх і вищих навчальних закладів 

висвітлено в працях сучасних науковців: О. Антонової, С. 

Вітвицької, Г. Воскобойнікової, А. Міненок, І. Дичківської, 

О. Дубасенюк, І. Зеера, К. Левківського, О. Охріменко, О. 

Пометун, Г. Селевко, Ю. Сухарнікова, Л. Химчук та ін. [2–

4; 5–8]. 

У ХХІ століття освіта розглядається як стратегічний 

чинник розв’язання проблем розвитку суспільства і має 

носити випереджувальний характер порівняно з іншими 

факторами. У зв’язку з цим проблема інтеграції освіти і 

науки набуває особливого значення і пріоритету. 

Інтеграція наукової і освітньої діяльності зумовлює 

розвиток вищого педагогічного навчального закладу як 

соціокультурного дослідницького центру, у якому 

проводяться фундаментальні і прикладні дослідження, 

здійснюється моніторинг якості освіти, виявляються 

проблеми та визначаються шляхи їх розв’язання. За даних 

умов розвитку університету, студенти, окрім основної 

функції «споживача» освітніх послуг, набувають статусу 

педагога-дослідника, показником якого є авторитет, 

престиж, значимість самоосвіти і саморозвитку [1, c. 5]. 
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Науково-дослідна діяльність студентів розглядається як 

одна з оптимальних форм освітнього процесу і 

професійного становлення майбутніх фахівців. Участь 

студентів у розвязанні актуальних психолого-педагогічних 

проблем, завдяки активізації їх участі в науково-дослідній 

роботі, підвищує ефективність творчого пошуку 

розв’язання даних проблем, активізує потребу та інтерес 

до навчальної діяльності і в цілому спрямована на 

вдосконалення їх професійної підготовки. 

Готовність студентів педагогічних ВНЗ до 

дослідницької діяльності в сучасних умовах виступає як 

один із показників якості професійної підготовки 

майбутніх учителів. Це підтверджується вимогами 

державної процедури атестації й акредитації вищих 

навчальних закладів до рівня розвитку наукової діяльності 

в різних його підрозділах, що забезпечують відповідну 

освітню програму, норми і вимоги до якості професійної 

підготовки майбутнього вчителя, що декларуються новими 

освітніми стандартами та ін. [1, c. 6]. 

Вища школа, відповідно до Національної доктрини 

розвитку освіти, проголошена рушійною силою побудови 

громадянського суспільства, яка повинна забезпечити 

фундаментальну наукову та професійну підготовку 

майбутніх фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів 

відповідно до їх інтересів і здібностей, що, в свою чергу, 

вимагає розвитку та вдосконалення педагогічного 

професіоналізму науково-педагогічних кадрів. Отже, 

актуальною проблемою на сучасному етапі розвитку 

системи освіти, зокрема вищої, є вивчення структури 

підготовки магістрантів до науково-педагогічної 

діяльності, що має забезпечити високий рівень 

професіоналізму, це, у свою чергу, є умовою ефективного 

формування студента як майбутнього фахівця [1, c. 7-8]. 
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Інновації в освіті є закономірним явищем, динамічним 

за характером і розвивальним за результатами, їх 

запровадження дозволяє розв’язати суперечності між 

традиційною системою і потребами в якісно новій освіті. 

Сутнісною ознакою інновації є її здатність впливати на 

загальний рівень професійної діяльності педагога, 

розширювати інноваційне поле освітнього середовища в 

навчальному закладі, регіоні. Як системне утворення 

інновація характеризується інтегральними якостями: 

інноваційний процес, інноваційна діяльність, інноваційний 

потенціал, інноваційне середовище [2]. 

Актуальність та інтенсивне впровадження інноваційних 

освітніх технологій сучасні науковці пов’язують з 

упровадженням в освітні процеси компетентнісного 

підходу, у систему шкільної освіти та в систему вищої 

освіти  [9; 10; 2; 3]. Формування базових, життєво 

необхідних  компетентностей особистості в сучасній 

системі освіти окреслює освітні запити суспільства, 

дидактиктичний супровід освітнього процесу має бути 

цілеспрямованим на індивідуальне здоров’язбереження 

його учасників. Особистісно орієнтовані 

здоров’язбережувальні технології навчання за своєю 

сутністю є інноваційними [11]. 

Отже, упровадження інноваційних освітніх технологій 

реалізує  компетентнісно орієнтований, діяльнісний, 

технологічний та особистісно орієнтований підходи для 

оптимізації та модернізації освітніх процесів. 

Мета: висвітлення актуальних питань упровадження 

інноваційних технологій у процес магістерської підготовки 

в системі університетської освіти. 

Завдання: 
˗ проаналізувати стан упровадження інноваційних 

технологій у процес магістерської підготовки в системі 

університетської освіти; 
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 ˗ виявити напрями упровадження передового досвіду у 

підготовку майбутніх учителів математики для 

застосування у профільних школах. 

Наукова новизна полягає в тому, що на основі 

системного аналізу впровадження інноваційних технологій 

у процес магістерської підготовки в системі 

університетської освіти виявлено напрями впровадження 

передового досвіду в підготовку майбутніх учителів 

математики для застосування в профільних школах. 

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи  численні 

проведені дослідження (Jeffrey Hsu, 2007) і публікації про 

використання інноваційних технологій аудиторного 

навчання, разом з роботою на суміжних галузях 

електронного навчання, особливий акцент ставиться на 

навчанні через Інтернет і он-лайн-навчанні. Використання 

обчислювальної техніки, інноваційних технологій в 

університетській освіті було вивчено в численних 

дослідженнях і є значна частина наукових праць з 

використання мережевих ресурсів і он-лайн-навчання, в 

серед іншого дослідження Han (2005), Liu, Chen (2005), 

Beck, Kung, Park,  Yang (2004) та ін. [12]. 

Розглянемо перспективні освітні технології, які 

набувають подальшої актуальності в освітньому 

середовищі.  

Упровадження інноваційних технологій для розвитку 

інформаційно-комунікативних компетенцій студентів 

Гарвардського університету, зокрема використано: ведення 

блогу, аудіоконференц-зв'язок, обмін миттєвими 

повідомленнями. Кожна з технологій адресована та 

деталізована для оцінки навчальної діяльності студента. 

Зворотний зв'язок студента за всіма технологіями був 

позитивним. Роль на основі навчального об'єкта 

проектування навчального курсу передбачає, що такий 

підхід полегшує впровадження інноваційних технологій в 
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освітній процес. Аналізуючи результати дослідження, 

автори M. Weller, Chr. Pegler, R. Mason (2005–2007 рр.) 

допускають, що в процесі навчання з використанням цих 

технологій студенти стають адаптованішими до таких 

стандартних засобів, як асинхронні дошки оголошень. 

Отже, відбулося зрушення у бік упровадження й 

системного застосування низки технологій для розвитку 

різних форм академічного спілкування [12]. 

Аудиторне навчання з використанням 

гіпермедіасередовища (RCE – reading classroom explorer) 

для майбутніх вчителів полягає в тому, що  студенти – 

кандидати у викладачі ˗ будуть розміщені в класі, де їх 

учитель наставник буде демонструвати зразкову команду 

навчання. Навіть якщо їх провідний викладач демонструє 

стратегії, які відображають реформи, орієнтовані на 

практику, студенти вивчають дискурсивні проблеми 

ситуативно у своїх дослідженнях і формують з 

використанням ситуативного моделювання власну 

викладацьку позицію. Отже, гіпермедіасередовище 

створено для зʼясування актуальних питань і розв’язання 

проблем дискурсу [13, c. 48]. 

Технологія використання системи віртуального пацієнта 

(virtual patients system) є новою і перспективною для 

вивчення технологією сприяння відображення культурного 

розмаїття. Віртуальні пацієнти проекту.Університету 

Флориди (UF) і Медичного коледжу Джорджії інтегрують 

віртуальну реальність, природну взаємодію і візуалізацію. 

Метою цієї роботи є надання методичної допомоги 

студентам, формування готовності розвивати комунікації 

пацієнт-лікар і навички інтерв'ю під час роботи з різними 

групами з VH пацієнтів [13, c. 50]. 

Аналізуючи зарубіжний досвід упровадження 

інноваційних технологій у системі університетської освіти, 

варто акцентувати увагу на впровадженні інноваційного 
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проекту «Міжнародне лідерство в освітніх технологіях» 

(ILET˗ILET International Leadership in Educational 

Technology). Технологізація в двадцять першому столітті, 

економічний тиск для скорочення простору і часу, 

різноманітність стилів життя,  культурні відмінності та 

міжкультурна взаємодія в епоху глобалізації суспільства є 

домінуючими факторами розвитку. Нині вимоги 

глобалізації продовжують збільшувати тиск на викладачів і 

керівників освітніх закладів щодо зміни навчальних 

програм для того, щоб навчати наших дітей стати 

громадянами світу, що зберігають різноманітність і 

життєздатність. Лідери пропонують освітній 

мультимедійний дизайн, у якому додатки відіграють 

особливу роль щодо  участі в керівництві, необхідних для 

цього змін в освіті, як окреслено в сучасних дослідженнях 

щодо оптимізації розробки навчальних програм. У 

відповідь на цю вимогу для реалізації проекту ILET було 

обрано фінансування агентств у Європі і США від 2001 

року, щоб створити модель міжкультурного освітнього 

середовища для докторських програм підготовки 

майбутніх керівників освітніх технологій. Проект ILET 

спрямований на створення трансатлантичного навчального 

співтовариства для випускників і студентів у різних 

університетах і вищих навчальних закладах Європи та 

США. Учасники проекту: Університет штату Айова 

(США), Університет Вірджинії (США), Імперський коледж 

Лондона, Лондонський університет, Ольборзький 

університет у Данії, Університет Барселони в Іспанії. 

Проект  окреслює демократичну співпрацю викладачів і 

студентів. Такий інноваційний підхід забезпечує основу 

для персоналізованого навчання за кордоном зі 

стажуванням та набуття міжкультурного досвіду, 

прикладне використання технологій. Співпраця є 

ключовим фактором впливу для успіху моделі, оскільки 
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беруть участь шість різних університетів з різними 

програмами  докторської підготовки. Студенти мають 

підтримку і супровід у веденні переговорів з одним або 

декількома освітніми менеджерами університетів з метою 

підвищення якості їх програм навчання [13, c. 53]. 

На думку сучасних науковців, успіх упровадження 

інноваційних технологій освітніх процесів у системі 

університетської освіти забезпечується неперервністю, 

послідовністю і прийнятністю застосування інноваційних 

технологій для формування дослідницьких компетенцій 

молодих науковців від магістерської підготовки до 

підготовки доктора філософії [14, c. 7–8].  

Для формування компетентності застосування 

інформаційних технологій у галузі наукового дослідження 

в системі університетської освіти на етапі магістерської 

підготовки та на етапі докторської підготовки  

майбутнього науковця-дослідника ефективним є 

використання програмного забезпечення хмарних 

технологій (SaaS), для збереження даних результатів 

прикладного дослідження у структурі експерименту [14].  

Для цілеспрямованого професійного саморозвитку 

майбутнього і вчителя-практика ефективно 

використовувати технології майстерень: інноваційний 

проект для формування компетентності дослідника в галузі 

«Майстерні магістеріуму» [15]; інноваційний проект 

«Творча майстерня професійного саморозвитку 

майбутнього вчителя початкової школи» [15]; [1]. 

Загальновідомим є досвід використання інноваційних 

технологій навчання математики: розв'язування задач (Р. 

Хазанкін); на основі вертикального навчання (Р. Хазанкін); 

з оптимальним поєднанням фронтальної, індивідуальної та 

групової форм організації на уроках; з використанням 

ПЕОМ; з використанням творчих самостійних робіт (В. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
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Трістан); за технологією рівневої диференціації (А. 

Капіносов); за технологією І. Кушнір [15; 5; 8]. 

Математика як прикладна наука використовується в 

усіх галузях наукових досліджень. Проектування 

експериментальних досліджень неможливе нині без 

математичного планування. Аналіз та обробка  результатів 

експериментальних досліджень ґрунтується на 

достовірних, статистично перевірених даних.  

Отже, упровадження кейс-методики для прикладного 

використання методів математичного моделювання 

експерименту для майбутніх і вчителів-практиків 

математики профільних шкіл, а також використання кейс-

методики для формування дослідницьких компетенцій 

використання математичного аналізу в прикладних 

галузевих дослідженнях в учнів 10˗11 класів профільних 

шкіл стало першим етапом в організації формувального 

експерименту.  

Висновки. Упровадження інноваційних освітніх 

технологій у системі університетської освіти реалізує 

компетентнісно орієнтований, діяльнісний, технологічний 

та особистісно орієнтований підходи для оптимізації та 

модернізації освітніх процесів сприяє формуванню та 

розвитку професійної компетентності, професійного 

саморозвитку та особистісного творчого розвитку 

студентів. Виявлено напрями впровадження передового 

досвіду на етапах магістерської та докторської підготовки, 

а саме: розвитку компетенцій науковця-дослідника в 

галузі, впровадження інноваційних технологій у науково-

педагогічну діяльність. 

Перспективами подальшого розвитку напряму 

досліджень є розробка і впровадження в освітній процес 

фахової підготовки магістрів – майбутніх учителів 

математики профільних шкіл˗кейсів прикладного 
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використання методів математичної статистики для 

обробки результатів експерименту.  
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INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN 

THE PROCESS OF MASTERʼS TRAINING IN THE 

SYSTEM OF UKRAINIAN UNIVERSITY EDUCATION 

 

ABSTRACT. In the article the analysis of current issues of 

innovative technologies in university education, national and 

international experience. Determined that the implementation 

of innovative educational technology competency, scores, 

activity, technology and personality-oriented approach to 

optimize and upgrade educational processes, promotes the 

formation and development of professional competence, 

professional self-development and personal creative 

development of students.  

Scientific innovation is that based on a systematic analysis 

of innovative technologies in the process of preparing the 

master system of university education identified areas of 

implementation of best practices in the training of future 

mathematics teachers for use in specialized schools. 

Innovative educational system of university education 

technology implements competency-oriented, activity, 
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technology and personality-oriented approach to optimize and 

upgrade educational processes, promotes the formation and 

development of professional competence, professional self-

development and personal creative development of students. At 

the stage of master and doctoral training - development of 

competence scientist-researcher sector.  

Mathematics as applied science used in all areas of 

research. Design of experimental studies is not possible today 

without mathematical planning. Analysis and processing of 

experimental results based on reliable, statistically proven 

data. Implementation methodology for case-applied use of 

mathematical modeling experiment for future and practicing 

mathematics teachers of specialized schools, and the use of 

case-method for the formation of research competences using 

mathematical analysis in applied industrial research students 

in grades 10-11 of specialized schools was the first step in the 

organization forming experiment. 

Key words: innovative technologies, educational process, 

university education, national and international experience, 

European integration. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОЦЕСС МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ В 

СИСТЕМЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Аннотация. В статье освещен анализ актуальных 

вопросов внедрения инновационных технологий в систему 

университетского образования, отечественный и 

зарубежный опыт. Определено, что внедрение 

инновационных образовательных технологий реализует 

компетентностный, деятельностный, технологический и 

личностно ориентированный подходы для оптимизации и 

модернизации образовательных процессов, способствует 

формированию и развитию профессиональной 

компетентности, профессионального саморазвития и 

личностного творческого развития студентов. На этапах 

магистерской и докторской подготовки развития 

компетенций ученого-исследователя отрасли. 

Ключевые слова: инновационные технологии, 

образовательные процессы, университетское 

образование, отечественный и зарубежный опыт, 

евроинтеграция.   
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МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ФУНДАМЕНТ ФОРМУВАННЯ 

УЯВЛЕНЬ ПРО ЕКОЛОГІЧНУ КУЛЬТУРУ ТА 

ЕКОЛОГІЧНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ 

 

Анотація. У статті розкрито методологічний зв’язок 

між поняттями «екологічна культура» та «екологічна 

компетентність» як відношення цілого до його частини. 

Екологічну культуру потрактовуємо як якісно нову 

культуру особистості, що наповнює її взаємини з 

навколишнім соціоприродним середовищем конкретним в 

залежно від рівня екологічної культури) змістом.  

Екологічна компетентність постає як сукупність 

особистісних якостей студента (ціннісно-смислових 

орієнтацій, знань, умінь, навичок, здібностей), 

обумовлених культурою, досвідом його діяльності в 

екологічній, професійній і особистісно-значущій сферах. 

Використання культурологічного й компетентнісного 

підходу дозволяє розкрити сутність поняття «екологічна 

культура особистості» Культорологічний підхід 
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знаходить своє часткове вирішення в реалізації ідей 

компетентнісного підходу, що відповідає провідній ідеї 

даного дослідження про те, що компетентнісний підхід 

до екологічної освіти дозволяє студенту формувати 

індивідуальний еколого-освітній (екокультурний) простір 

через розвиток своєї особистісно-професійної сфери. 

Ключові слова: культура, екологічна культура, 

компетентність, екологічна компетентність, 

методологічний підхід, сталий розвиток, майбутній 

вчитель. 
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Реферат. Для дослідження методологічного зв’язку 

між поняттями «екологічна культура» та «екологічна 

компетентність» розкрито причини, які впливають на 

формування уявлень про зазначені поняття: 1) проблема 

некерованості знань, очевидно, є причиною техногенних 

катастроф, наслідків деградації природних ландшафтів 

унаслідок непродуманого антропогенного впливу тощо; 

2) друга проблема випливає із суперечності об’єктивної 

залученості сучасного суспільства в стрімке річище 

науково-технічного та інформаційного розвитку, з одного 

боку, та інтуїтивне усвідомлення людиною обмеженості 

технократичних ідей для творення зв’язку природи і 

суспільства в аспекті їх майбутнього повноцінного 

співіснування ‒ з другого. Це пов’язано із кризою знань, 

культури, світогляду особистості. Відповідно, для 

розгляду понять «екологічна культура» та «екологічна 

компетентність» основними обрано культурологічний і 

компетентнісний підходи. Культурологічний підхід 

знаходить своє часткове вирішення в реалізації ідей 

компетентнісного підходу, що відповідає провідній ідеї 

нашого дослідження про те, що компетентнісний підхід 
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до екологічної освіти дозволяє студенту формувати 

індивідуальний еколого-освітній (екокультурний) простір 

через розвиток своєї особистісно-професійної сфери. 

З позиції активного освоєння студентами суб’єктивного 

культурного досвіду компетентність являє собою спосіб 

існування знань, умінь, освіченості, що сприяє особистісній 

самореалізації, віднайдення вихованцем власного місця у 

світі, унаслідок чого освіта постає як високо мотивована і в 

справжньому сенсі особистісно орієнтована, що забезпечує 

максимальну затребуваність особистісного потенціалу, 

визнання особистості навколишніми й усвідомлення нею 

самою власної значущості. Відтак, між поняттями 

«екологічна культура» та «екологічна компетентність» 

існує співвідношення як цілого до його частини. 

Вступ. Кінець XX – початок ХХІ століття забезпечили 

для людства, у його цивілізаційному розвитку, різкий 

стрибок, швидку зміну зовнішніх і внутрішніх стимулів 

цього розвитку, народження нової ідеології. Але ідеологія 

не народжується ні з чого, їй завжди передує накопичення 

критичної маси знань, досвіду діяльності, які в певний 

момент часу стають некерованими. Отже, стає можливим 

виділити першу проблему, що вимагає науково-

дослідницького осмислення в інформаційно-освітньому 

полі ‒ проблему некерованості накопичених знань, 

унаслідок їх величезної інформаційної науково-технічної 

ємності, яка формує світогляд сучасної людини. Під 

некерованістю знань розуміємо відсутність гарантованої 

можливості передбачити наслідки їх упровадження в 

практику, у виробництво. Проблема некерованості знань, 

очевидно, є причиною техногенних катастроф, наслідків 

деградації природних ландшафтів унаслідок 

непродуманого антропогенного впливу тощо. Прикладом, 

який ілюструє цю думку, може слугувати порівняно нове 

поняття в екології ‒ «інформаційне забруднення», зміст 
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якого включає в себе «зайву» і «негативну» інформацію, 

впливу якої піддається сучасна людина. 

Некерованість знань неминуче тягне за собою 

некерованість взаємодії особистості з навколишнім 

середовищем. Психологічний складник взаємодії 

особистості з навколишнім середовищем, зокрема 

суб’єктивний аспект взаємодії, дає можливість звернути 

увагу на перспективи об’єктивної взаємодії людської 

цивілізації і глобальної екосфери з цього боку. С. Глазачов 

підкреслює: «Сучасна цивілізація вже підійшла до 

обмеженості стратегії сталого розвитку для цілісності як 

частин універсуму, для Землі в цілому, для ізольованого 

буття земної цивілізації. Ця стратегія неминуче може і буде 

замінена стратегією гармонізації буття частини в цілісності, 

в універсумі з іншими частинами і універсумом. Швидкість 

усвідомлення залежить від населення, що бере участь в 

ухваленні глобальних рішень» [1, с. 122]. Проблему 

некерованості знань слід розглядати, на наш погляд, і як 

одну з причин глобальної екологічної кризи, оскільки рівень 

сучасних наукових досягнень можна порівнювати з рівнем 

глобальних екологічних проблем. 

Друга проблема, що концептуально висвітлює 

орієнтири виходу з глобальної екологічної кризи, 

очевидно, випливає із суперечності об’єктивної 

залученості сучасного суспільства в стрімке річище 

науково-технічного та інформаційного розвитку, з одного 

боку, та інтуїтивне усвідомлення людиною обмеженості 

технократичних ідей для творення зв’язку природи і 

суспільства в аспекті їх майбутнього повноцінного 

співіснування ‒ з другого. Нині у межах різних наукових 

шкіл активно розробляються концепції оптимального 

екологічного розвитку, що дозволяє подолати глобальну 

екологічну кризу, суть яких зводиться до протистояння 

технократизму і біоцентризму: в екотехнократичних і 
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ноосферних концепціях провідна роль у розв’язанні 

екологічних проблем відводиться антропологічному 

впливу, реконструкції навколишнього середовища 

відповідно до потреб людини і створеної ним техносфери. 

Інша орієнтація представлена концепціями коеволюції і 

теорією біотичної регуляції навколишнього середовища. 

Тут природні екосистеми розглядаються як домінуючі 

фактори стабілізації навколишнього середовища, від 

збереження і відновлення яких залежить стійкість 

біосферних процесів. Ці концептуальні суперечності ‒ 

серйозна перешкода у виробленні єдиної стратегії 

переходу до сталого екологічного розвитку. 

У ХХI столітті розвиток людства залежить від 

розв’язання глобальних екологічних проблем, що 

відображено в документах міжнародних симпозіумів, 

конференцій, засідань комісій ООН і ЮНЕСКО, а також у 

законодавчих актах, ухвалених урядами різних держав. 

Заявлені як базові цінності принципи демократизму й 

гуманізації суспільства передбачають модернізацію освіти, 

одним з нагальних завдань якої оголошено формування 

екологічно вихованої особистості та відзначено ключову 

роль освіти і виховання в справі подолання екологічної 

кризи і проголошена ідея сталого розвитку, що забезпечує і 

прогрес людської цивілізації, і збереження біосфери (Ріо-

де-Жанейро, 1992). 

Формування екологічної культури є одним із завдань 

Стратегії освіти для сталого розвитку, десятиріччя якої 

проголошено Організацією Об’єднаних Націй від 2005 до 

2014 року.  

У резолюції «Про десятиліття ООН за освітою для 

сталого розвитку» (2005-2014 рр.) розкривається 

принципово новий погляд на освіту, заснований на 

співвіднесенні соціально-економічного благополуччя з 

культурно-освітніми традиціями і дбайливим ставленням 
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до навколишнього природного середовища.  

Передумовою для реалізації екологічної освіти є 

довгострокова програма дій «Порядок денний на XXI 

століття». У Концепції екологічної освіти України, 

ухваленні 2001 р., екологічна культура розглядається як 

один із головних важелів у вирішенні надзвичайно гострих 

екологічних і соціально-економічних проблем сучасної 

України. Ця інтеграція в процесі формування екологічної 

культури розглядається як соціальний і екологічний 

складники стратегії сталого розвитку. 

Формування екологічної культури та екологічної 

компетентності особистості є основною метою побудови 

системи освіти та підготовки громадян із високим рівнем 

екологічних знань, про що наголошено в Законах України 

«Про освіту» (1991), «Про вищу освіту» (2014), Стратегії 

ЄЕК ООН освіти для збалансованого розвитку (2005), 

«Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року» (2013), саміті ООН зі збалансованого 

розвитку (2015) тощо. 

Очевидно, що формування оптимальної стратегії 

взаємодії людини і навколишнього середовища є 

надзавданням вищої освіти як цілеспрямованого процесу 

розвитку морально-духовної сфери особистості. Вища 

освіта – найважливіша інстанція, яка виконує функцію 

підготовки майбутнього фахівця до виконання в 

майбутньому професійних завдань у певній галузі 

діяльності, що передбачає досить високий рівень 

сформованості різних умінь і навичок, а також здатності 

безперервно їх удосконалювати. Однак, відповідаючи 

об’єктивним тенденціям модернізації сучасної вищої 

освіти, вона також покликана виконувати завдання 

підготовки кадрів, які не мають прямої причетності до 

конкретної професійної діяльності, пов’язаної з 

використанням природних ресурсів, але, разом з тим, 
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істотно впливають на її ефективність, а саме: 

‒ формування у студентів умінь цілісного сприйняття 

навколишнього світу і відчуття єдності з ним, а також 

цілісного сприйняття процесу і результату діяльності; 

‒ оволодіння технологіями ухвалення оптимальних 

рішень, уміннями адаптуватися до різних змін, 

прогнозувати їх перебіг, запобігати негативним наслідкам 

надзвичайних подій; 

‒ оволодіння культурою системного підходу в 

діяльності і найважливішими загальними 

методологічними принципами її організації, оволодіння 

принципами конструювання стійких систем, а також 

формування в майбутнього фахівця толерантності в 

судженнях і діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних 

педагогічних дослідженнях здійснюються спроби 

проектування й апробації компетентнісних моделей 

екологічної освіти, формування екологічної культури у 

студентів. Певного значення надається дослідниками (В. 

Болотов (V. Bolotov), О. Дзятковська (A. Dzyatkovska), 

Д. Єрмаков (D. Ermakov), А. Захлєбний (A. Zahlyebnyy), І. 

Зимня (I. Zimnay), О. Колонькова (A. Kolonkova), 

О. Лабезна (A. Labezna), О. Матеюк (A. Mateyuk), 

Н. Пустовіт (N. Poustovit), О. Пруцакова (A. Prutsakova), 

Л. Руденко (L. Rudenko), В. Сєриков (L. Serikov), А. 

Хуторський (A. Khutorskoi), В. Шарко (V. Sharko) 

проблемі формування екологічної компетентності 

майбутніх фахівців. Науковці вважають, що екологічна 

компетентність виявляється в систематичному ухваленні 

рішень щодо врахування екологічних наслідків власної 

діяльності, що чинить певний вплив на довкілля. 

Основою екологічної компетентності вважають 

екологічні знання, досвід практичної діяльності в 

довкіллі.  
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Питаннями розвитку екологічної культури займаються 

такі вчені, як О. Анісімов (A. Anisimov), І. Вагнер 

(I. Vahner,) О. Глазачов (A. Hlazachov), С. Глазачов (S. 

Hlazachov), В. Крисаченко (V. Krysachenko), Л. Курняк (L. 

Kurnyak), Н. Лисенко (N. Lysenko), Л. Лук’янова (L. 

Lukyanova), І. Мазур (I. Mazur), Р. Науменко 

(R. Naumenko), Г. Тарасенко (G. Tarasenko), О. Яницький 

(A. Janicki), В. Ясвін (B. Yasvin). Вони вважають, що 

необхідність виховання екологічної культури в молоді 

пов’язана саме з реакцією на глобальну екологічну кризу. 

Негативні зміни в природному середовищі під тиском 

сукупної дії виробничих чинників істотно прискорились 

останніми десятиріччями. Тобто, збереження життя на 

Землі залежить безпосередньо від рівня і темпів виховання 

екологічної культури в молоді, суспільства в цілому.  

Мета: розкрити методологічні підходи до формування 

уявлень про екологічну культуру та екологічну 

компетентність особистості, на основі яких уточнити 

сутність понять «екологічна культура» та «екологічна 

компетентність». 

Завдання:  

˗ визначити методологічні підходи до формування 

уявлень про екологічну культуру та екологічну 

компетентність особистості;  

˗ з позицій визначених методологічних підходів 

уточнити сутність понять «екологічна культура», 

«екологічна компетентність»;  

˗ встановити співвідношення між поняттями 

«екологічна культура», «екологічна компетентність». 

Наукова новизна На основі аналізу методологічних 

підходів (культурологічного та компетентнісного) уточнено 

поняття «екологічна культура», «екологічна 

компетентність» та встановлено їх співвідношення як 

цілого до його частини. 
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Результати досліджень. Специфіка стратегічних 

завдань, які нині стоять перед сучасною вищою освітою, 

дозволяє констатувати її стан як нерівноважний, 

нелінійний, а отже, і нестабільний. Наприклад, соціальне 

замовлення суспільства, відображаючи прикладний 

характер сучасної освіти, в даний час визначає відповідний 

зміст і напрями її розвитку. Екологічна освіта в динаміці 

оновлення та вдосконалення сучасних педагогічних систем 

не є винятком: «…отримання інформації стає 

пріоритетною сферою професійної діяльності людини й 

умовою існування будь-якого сучасного виробництва 

взагалі, темпи оновлення знань порівнюються з темпами 

перебудови виробничих потокових ліній. Надмірний потік 

інформації, яка швидше застаріває, ніж учень закінчить 

школу, уже неможливо «втиснути» в програми. Навчання 

«вічних істин», зрозуміло, необхідно, але без уміння 

оновлювати оперативну частину свого культурного 

досвіду учень не може вважатися підготовленим до 

життя», ‒ зазначають В. Болотов, В. Сєриков у статті 

«Компетентнісна модель: від ідеї до освітньої програми» 

[2, с. 9]. Науковці підкреслюють, що за останні двадцять 

років відбулася зміна цілей екологічної освіти, передусім, 

у напряму розвитку її особистісно-діяльнісного 

компонента, а саме: від формування екологічної 

відповідальності особистості до формування здатності 

діяти. На думку А. Захлєбного, Е. Дзятковської, 

«...самостійно переносити і комплексно застосовувати 

загальнонавчальні вміння та предметні знання для 

проектування і організації екологічно безпечної 

життєдіяльності (дій, поведінки) в навчальних (модельних) 

соціально проблемних екологічних ситуаціях в інтересах 

сталого розвитку, здоров’я людини і безпеки життя» [3, с. 

5].  

Перехід від освітньої парадигми індустріального 
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суспільства до освітньої парадигми постіндустріального 

суспільства означає, насамперед, відмову від розуміння 

освіти як отримання готового знання та уявлення про 

педагога як носія цих знань. На зміну приходить розуміння 

освіти як надбання особистості, як засобу її самореалізації 

в житті, як засобу побудови особистої кар’єри. А це змінює 

цілі навчання й виховання, його мотиви, норми, форми, 

методи, роль педагога тощо. 

Розуміючи необхідність формування екологічної 

культури майбутнього педагога, розглянемо можливості 

культурологічного підходу як змістовної основи для 

розробки і реалізації компетентнісно-орієнтованого 

освітнього процесу в практиці вищої педагогічної освіти.  

Культурологічний підхід вимагає звернення до поняття 

«культура». У сучасній науці існує безліч визначень 

культури. Одним з найпоширеніших є таке: культура ‒ 

система надбіологічних програм людської діяльності, 

поведінки і спілкування, які виступають умовою 

відтворення і зміни соціального життя в усіх його 

основних проявах. Програми діяльності, поведінки і 

спілкування, складники  культури, представлені 

різноманіттям різних форм: знань, навичок, норм та 

ідеалів, зразків діяльності і поведінки, ідей і гіпотез, 

вірувань, соціальних цілей і ціннісних орієнтацій тощо. У 

своїй сукупності і динаміці вони утворюють історично 

накопичений соціальний досвід.  

Етапи взаємин культурного досвіду людини з 

природою аналізував і обґрунтував В. Кутирев: «Культура 

є людською діяльністю з перетворення природи аж до її 

перетворення у «своє інше», у щось штучне, але ґрунтом, 

матеріалом такого перетворення є природа, природне. 

Культура існує всупереч і завдяки природі. Збереження 

обох боків цієї суперечності ‒ умова збереження 

людського характеру культури, а мабуть, її як такої взагалі. 
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Взаємини природи і культури історичні і сам тип культури, 

її доля залежить від способів розв’язання суперечностей 

між природним і штучним. У загальному вигляді, у його 

розвитку можна виділити три етапи: 1) природа визначає 

зміст культури, що її відображає, насамперед, потребу в 

пристосуванні до неї, страх перед її силою; 2) у культурі 

свідомо ставиться мета боротьби з природою, досягнення 

максимальної свободи від неї; 3) штучне тяжіє над 

природою і людство переживає екологічну кризу, одним з 

проявів якої стає перетворення культури в щось 

машиноподібне, «постлюдське» або її загибель ‒ слідом за 

природою. Це етапи общинно-аграрної, індустріальної і 

пост (супер) індустріальної епох існування людства. У 

«термінах культури» вони найчастіше кваліфікуються як 

традиційна, модерністська і постмодерністська епохи» [4, 

с. 141]. 

Отже, екологічна криза є несприятливим сценарієм 

«перемоги людини над природою», наслідком 

непродуманого глибокого відчуження. У зв’язку з цим 

виникає проблема творення екосистемного буття людини, 

заснованого на новому розумінні, тлумаченні, осмисленні 

сутності своєї ролі в універсальному масштабі.  

Для реалізації культурологічного підходу в практиці 

вищої професійної освіти слід розв’язати проблему 

проектування педагогічної взаємодії як освоєння 

педагогічно адаптованого соціокультурного досвіду в 

процесі навчання, що дуже тісно переплітається з 

актуальними завданнями сучасної екологічної освіти. Про 

це досить чітко зазначає І. Вагнер (2013): «Неминуче 

зміцнення культурологічного підходу в екології людини, 

культурологічного ракурсу дослідження проблем екології 

людини. Новий культурний код ‒ це єдиний ключ від 

парадоксально замкнутого кола, у якому людина створює 

екологічну небезпеку, а потім розв’язує проблеми 
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екологічної безпеки. Проблеми екології людини не можна 

розв’язати поза проблем розвитку екологічної культури 

особистості» [5, с. 22]. 

Культурологічний підхід до змісту екологічної освіти, 

очевидно, слід протиставити сцієнтистському підходу, 

оскільки він (культурологічний підхід) набагато ширший і 

несе в собі глибокий гуманістичний сенс. У даному випадку 

культура розуміється в найширшому сенсі і включає, 

насамперед, результати діяльності людей (технічні об’єкти, 

результати пізнавальної діяльності, твори мистецтва, 

юридичні норми тощо); по-друге, людські якості, які 

реалізуються в діяльності: знання й уміння, професійні 

навички, рівень інтелектуального, етичного розвитку, 

світогляд тощо.  

У зв’язку з цим слід констатувати широкі можливості 

компетентнісного підходу (як механізму, що дозволяє 

освоювати соціокультурний досвід) до проектування процесу 

і результатів освітнього процесу в умовах професійного 

навчання у ВНЗ, орієнтованого на освоєння різних видів 

діяльності, у якій повною мірою актуалізується потенціал 

особистісно-професійного розвитку студентів. 

Компетентнісний підхід у сучасній екологічній освіті 

дозволяє студенту формувати індивідуальний еколого-

освітній простір, організовуючи власний особистий досвід і 

проектуючи власну екологічну компетентність.  

Нині вища освіта переходить на новий виток свого 

розвитку, принципово змінився підхід до формулювання 

кваліфікаційних вимог випускника ВНЗ на основі 

компетентнісного підходу, сутність якого передбачає 

використання тих чи інших методів, технологій, 

алгоритмів діяльності. Онтологічна сутність 

компетентності, як зазначає Д. Єрмаков, обумовлює таку 

взаємодію людини зі світом, при якій світ переживається 

як здатний задовольнити широкий спектр потреб і стає 
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значущим для людини, а людина відчуває себе володарем 

можливостей для освоєння і перетворення значимого для 

себе світу, що є метою і засобом розвитку. Компетентність 

виступає як змістова домінанта буття особистості, вимагає 

виходу на вищий рівень ментальної організації ‒ 

самотвірної, коли індивіди можуть бути авторами власного 

життя, а не грати за чужими сценаріями [6, с. 20]. 

Отже, культурологічний підхід знаходить своє 

часткове вирішення в реалізації ідей компетентнісного 

підходу, що відповідає провідній ідеї нашого дослідження 

про те, що компетентнісний підхід до екологічної освіти 

дозволяє студенту формувати індивідуальний еколого-

освітній (екокультурний) простір через розвиток своєї 

особистісно-професійної сфери. 

Можна допустити, що діяльнісна модель, яка являє 

собою основу компетентнісного підходу, формує 

свідомість особистості. З другого боку, сама особистість, 

маючи ціннісні установки, досвід попередньої діяльності, 

накопичені знання щодо тієї чи іншої діяльності, 

трансформує здобуваний досвід. Ми згодні з думкою Н. 

Сергєєва, В. Сєрикова, які в книжці «Педагогічна 

діяльність і педагогічна освіта в інноваційному 

суспільстві» (2013) розуміють під оволодінням діяльністю 

в чіткому сенсі прийняття адекватного сенсу цієї 

діяльності (її мети і цінностей), оволодіння її орієнтовною 

основою і досвідом її виконання [7, с. 89]. 

У зв’язку з цим виникає особлива потреба в 

урахуванні механізмів рефлексивного аналізу, 

рефлексивної самоорганізації особистості в процесі 

екологічної освіти. Процес особистісного рефлексивного 

творення екологічного імперативу, очевидно, має в 

сучасному суспільстві конфліктний характер, наслідком 

чого і є кризова екологічна ситуація. Як зазначає О. 

Новикова, «...через те, що свідомість сучасної людини ще 
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не досягла того ступеня, коли вона може усвідомлювати 

себе як невід’ємну органічну частину природи в її 

взаємодії із соціумом, виникають спотворення в розумінні 

людиною власного призначення в природному світі. 

Наслідком цього і є соціокультурна ентропія суспільства, 

що обумовлюється, по-перше, дезавуюванням застарілих і 

нестійкістю нових паттернів в екзистенційних установках 

особистості; по-друге, практичною відсутністю 

конвенційного балансу між індивідуальними і 

суспільними потребами; по-третє, невідповідністю 

освітньої парадигми соціально-економічним реаліям» [8, 

с. 209]. 

Отже, компетентнісна модель являє собою втілення на 

практиці культурологічного підходу до проектування 

екологічної освіти і повною мірою може сприяти 

формуванню екологічної культури особистості 

майбутнього вчителя. 

Базове значення в розробці концепції формування 

екологічної компетентності в підготовці студентів 

педагогічного ВНЗ набувають положення про екологічну 

культуру особистості майбутнього вчителя. Поняття 

«екологічна культура особистості» характеризує 

концептуальну мету моделювання освітнього процесу для 

формування екологічної компетентності майбутнього 

вчителя. Існує багато варіантів визначення сутності 

«екологічної культури особистості». Проведений аналіз 

дозволив узяти за основу такі положення авторських 

концепцій про сутність екологічної культури. 

Під екологічною культурою науковці розуміють: 

‒ міру і спосіб реалізації і розвитку сутнісних сил 

людини, екологічної свідомості і мислення в процесі 

духовного і матеріального освоєння природи і підтримки 

її цілісності (С. Глазачов); 

‒ форму взаємин людини з навколишнім природним і 
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соціокультурним середовищем, у межах яких 

забезпечується адаптація людини (і соціуму), а також 

результатів їх діяльності у природному середовищі 

існування. Екологічна культура (екокультура) ‒ 

коеволюція людини, соціуму і біосфери, коли «соціальне» 

не протистоїть, а доповнює «природне» (В. Лось); 

‒ складову частину етики і моралі, яка включає етичні 

підстави відносин суспільства і середовища його 

проживання (О. Яніцький); 

‒ нову якість культури, відображення цілісного світу 

на основі його практичного, інтелектуального і духовного 

осягнення (І. Мазур); 

‒ норма та ідеал, що ставить екологічно доцільні 

обмеження на шляху людського егоїзму. Поняттям 

«екологічна культура» охоплюється така культура, яка 

сприяє збереженню і розвитку системи «суспільство-

природа» (В. Бганка); 

‒ органічну, невід’ємну частину культури суспільства, 

яка характеризується ступенем його духовності, ступенем 

моральності, ступенем упровадження екологічних 

принципів у діяльність людей (В. Сітаров); 

‒ здатність людей користуватися власними 

екологічними знаннями і вміннями в практичній 

діяльності. Без відповідного рівня культури люди можуть 

володіти необхідними знаннями, але не вміти 

користуватися ними. Екологічна культура людини включає 

її екологічну свідомість та екологічну поведінку (В. Ясвін); 

‒ внутрішню детермінанту діяльності, яка гармонізує 

взаємини між людиною і природою (С. Глазачов, 

С. Кашлєв); 

‒ інтегративну якість і найважливішу властивість 

особистості, що відображає її теоретичну і практичну 

готовність відповідально ставитися до навколишнього 

середовища. Високий рівень розвитку екологічної 
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культури є метою еколого-педагогічної діяльності; її 

предмет полягає в створенні умов розвитку екологічної 

культури особистості (І. Легостаєв); 

Отже, науковці вважають екологічну культуру 

культурою поведінки, самореалізації кожної особистості, 

малих і великих соціальних груп. Головними 

характеристиками такої поведінки є орієнтація не на 

нескінченне збільшення обсягу своєї виробничої та 

споживчої діяльності, а на її оптимізацію, якісне 

вдосконалення, виняток як у праці, так і в споживанні 

непотрібного, зайвого, надлишкового. Охорона від 

засмічення речовиною, енергією, глобальною 

інформацією навколишнього середовища неможлива, 

якщо не вироблені навички незасмічення на 

індивідуальному рівні. 

Нам імпонує трактування С. Глазачовим, С. Ігнатовим 

екологічної культури у вузькому сенсі як підвищення 

рівня екологічної компетентності, оволодіння знаннями, 

уміннями і навичками природоохоронної діяльності 

екодоцільної поведінки; у широкому сенсі ‒ у її структуру 

виявляються органічно вписаними екоцентричний 

світогляд, екологічна свідомість, екологічне мислення, 

гуманістичні ідеї, загальнолюдські цінності та ідеали, 

переконання і принципи, наукові та ненаукові знання, 

уміння й навички екологічно обґрунтованої діяльності, 

способи пізнання, норми і вимоги екологічного і 

морального імперативів, екологічна етика, громадянська 

й екологічна відповідальність тощо [9, с. 309]. 

Оригінальною є методологічна позиція О. Анісімова 

[10], яка визначає сутність компетентнісного підходу до 

проектування філософсько-культурологічного статусу 

екологічної освіти та її основної мети в умовах 

професійної підготовки студентів ‒ формування 

екологічної компетентності особистості. Згідно з О. 
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Анісімовим [10, с. 8], для повнішого розуміння змісту 

поняття «екологічна культура» потрібне введення 

вихідних даних рівнів суспільного буття. У простій 

рівневій типології суспільного буття автором виділені 

такі типи: природне (життєдіяльність), соціокультурне, 

діяльнісне, культурне, духовне. Автор вважає, що ці рівні 

людина може освоїти лише послідовно, ускладнюючи 

вимоги до самоорганізації: «...культура, з точки зору 

врахування базових механізмів психіки і «тіла» людини, 

звертається до інтелекту, до почуттів і мотивацій, до 

самокорекції і волі. Для переходу на культурний рівень 

необхідно вводити вищі підстави, наприклад, поняття, 

категорії з екологічної емпірії і нормативності, з 

урахуванням вимог до породження вищих абстракцій 

(логіка, семантика тощо). Але користування 

інтелектуальними абстракціями вищого рівня передбачає 

трансформацію мотивів, способів і зразків самокорекції, 

усієї цілісності самоорганізації. Виникає контакт з усіма 

секторами культури. Зокрема, контакти зі світоглядними 

абстракціями» [10, с. 10].  

Філософ В. Кутирев вказує, що до початку третього 

тисячоліття сфера діяльності людей перевищила спочатку 

чуттєві, а тепер і уявні їх можливості, трансцендуючи в 

новий стан, який з певного боку є «постлюдським». 

Власне (винятково) людська реальність стала частиною 

діяльнісної реальності. Природне буття людей, 

фізіологічні константи їх існування (вузький діапазон 

температур, тиску, складу повітря, у якому ми можемо 

жити) вступають у суперечність з їх діяльнісною 

реальністю і при випадковому неопосередкованому 

контакті з нею (радіацією, випромінюванням, швидкістю) 

зазнають поразки. Із засобу життя наше оточення 

перетворюється в предмет перетворення і засіб праці. У 

сучасному світі все менше місць, усе менше часу, де і 
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коли людина діє як цілісна тілесно-духовна істота. Це 

глибинна причина проблем екології та кризи гуманізму, 

його переростання в трансгуманізм: живе за межами 

життя! [4, с. 17]. 

Ми згодні з тим, що тільки проходячи поетапно, 

послідовно зміст кожного «типу буття»  «сходами буття» 

можна освоїти і зміст екологічної культури. У цьому 

випадку екологічна культура пов’язується з духовним 

самовдосконаленням, саморозвитком особистості. Як 

зазначає С. Глазачов, «обмеження створюваного 

тисячоліттями потягу до матеріального надлишку, 

розвиток і заохочення духовного, їх гармонійне 

поєднання в кожній особистості ‒ запорука стабільності 

життя людства в складних цивілізаційних умовах. Але ми 

бачимо, як далеко реальність від цього ідеалу. І це в 

черговий раз переконує нас у тому, яка велика роль освіти 

і виховання в стійкому розвитку суспільства в 

майбутньому» [9, с. 181]. 

Аналіз вищезазначеного дозволив дійти висновку, що 

екологічна культура як гуманістична культура за своєю 

сутністю заснована на системному розумінні людиною 

власного місця і власної ролі (своїх функцій) у глобальній 

екосфері. В основі системного підходу лежить 

дослідження об’єктів як систем, він орієнтує дослідника 

на розкриття цілісності об’єкта і механізмів, що його 

забезпечують, на виявлення різноманітних типів зв’язків 

структури складного об’єкта і зведення їх у єдину 

теоретичну картину. 

Екологічну культуру в нашому дослідженні 

потрактовуємо як якісно нову культуру особистості, що 

наповнює її взаємини з навколишнім соціоприродним 

середовищем конкретним в (залежно від рівня екологічної 

культури) змістом. Екологічно культурна особистість, у 

свою чергу, уявляється нам як унікальний володар і 
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трансформатор власної екологічної культури в напряму 

розвитку і збагачення її внутрішнього змісту і зовнішніх 

проявів. 

Очевидно, що екосистемна методологія пізнання 

навколишньої дійсності дозволяє побачити в кожному 

об’єкті пізнання не тільки його власну сутність, але 

націлена здебільшого на розкриття взаємозв’язків об’єкта 

з навколишнім світом, на вивчення законів сталого 

існування і розвитку об’єкта, на розуміння механізмів 

регуляції оптимальної взаємодії досліджуваного об’єкта і 

навколишнього світу. Екосистемна методологія пізнання 

дозволяє систематизувати, відрізняти за ознаками всі 

досліджувані об’єкти і виділити між ними взаємозв’язки. 

Важливо розуміти в цьому контексті, що «все пов’язано з 

усім» (Б. Коммонер), і нове екологічне мислення 

засноване на екосистемному принципі сприйняття, 

вивчення, розуміння навколишнього світу і місця в ньому 

людини. 

Беручи до уваги методологічний зв’язок між 

поняттями «екологічна культура особистості» та 

«екологічна компетентність особистості» як відношення 

цілого до його частини, розглянемо сутність 

компетентнісного підходу, прийнятого як 

основоположного для здійснення сучасної професійної 

підготовки майбутнього вчителя у вищому навчальному 

закладі. 

Існує безліч визначень поняття «компетентність», нам 

уявляється можливим акцентувати увагу на найбільш, на 

наш погляд, цікавих з позиції адекватного визначення 

змісту і функцій освіти, заснованого на компетенціях. 

Передусім, визначимо відмінності між поняттями 

«компетентність» і «компетенція» у працях науковців: 

‒ компетентність – це здатність виконувати професійні 

завдання визначеного класу, які потребують наявності 
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реальних знань, умінь, навичок, досвіду, компетенції, це 

набір певних знань, умінь, навичок, особистісних якостей у 

певній сфері діяльності (С. Горобець, І. Зимня, Г. 

Матукова, М. Чошанов); 

‒ компетенція характеризує явища зовнішні стосовно 

суб’єкта, які виступають для нього об’єктом оволодіння; 

компетентність ‒ це характеристика, внутрішня якість 

суб’єкта, яка сформувалась у нього внаслідок оволодіння 

компетенцією (О. Зарубіна, С. Ожегов, Е. Уткін, 

І. Фільченкова); 

‒ компетенція ‒ здатність ефективно виконувати 

професійні функції, які проявляються через поведінкові 

індикатори та вимірюються відповідними стандартами 

поведінки, компетентність – інтегративна характеристика 

професіоналізму людини, яка представлена сукупністю 

високорозвинутих компетенцій, необхідних для 

ефективного здійснення професійної діяльності (Х. 

Столярук); 

‒ компетенція – відчужена від суб’єкта, наперед задана 

самоцільна норма (вимога) освітньої підготовки 

особистості, необхідна для її якісної продуктивної 

діяльності в певній сфері, тобто соціально закріплений 

результат; компетентності набуває молода людина не лише 

під час вивчення предмета, групи предметів, а й за 

допомогою засобів неформальної освіти, унаслідок впливу 

середовища тощо (В. Кремень); 

‒ компетенція ‒ відчужена, заздалегідь задана соціальна 

вимога (норма) до освітньої підготовки особистості, 

необхідної для його ефективної продуктивної діяльності в 

певній сфері; компетентність ‒ володіння відповідною 

компетенцією, що включає особистісне ставлення до неї і 

предмета діяльності. Компетентність ‒ уже сформована 

якість особистості (сукупність якостей) і мінімальний 

досвід діяльності в заданій сфері (А. Хуторський). 
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Становить інтерес підхід Д. Єрмакова до розгляду 

співвідношення понять «компетенція» і 

«компетентність»: він визначає компетенцію як 

«сукупність взаємопов’язаних вимог (знань, умінь, 

навичок, способів діяльності), що задаються щодо 

певного кола предметів і процесів і необхідних для 

якісної продуктивної діяльності з ними, компетентність ‒ 

якість особистості, що б успішність виконання того чи 

іншого виду діяльності. Співвідношення між ними; 

відображається в термінах потенційне ‒ актуальне, 

загальне ‒ особливе, індивідуальне, екстеріоризоване ‒ 

інтеріоризоване [6, с. 19].  

В. Болотов, В. Сериков розглядають компетентність як 

спосіб існування знань, умінь, освіченості, що сприяють 

особистісній самореалізації, віднайдення власного місця у 

світі, унаслідок чого утворення постає як високо 

мотивоване і в справжньому сенсі особистісно 

орієнтоване, що забезпечує максимальну затребуваність 

особистісного потенціалу, визнання особистості 

навколишніми й усвідомлення нею власної значущості [2, 

с. 12]. 

Одне з найпоширеніших визначень компетентності 

таке: компетентність ‒ здатність даної особи здійснювати 

певний вид роботи, наявність достатнього запасу знань 

для винесення обґрунтованого судження з будь-якого 

питання. 

І. Зимня [11] вважає, що компетентність ґрунтується на 

знаннях, є інтелектуально й особистісно обумовленою 

досвідом соціально-професійної життєдіяльності людини, 

а компетенції вона уявляє як деякі внутрішні, потенційні, 

приховані психологічні новоутворення: знання, уявлення, 

програми (алгоритми) дій, системи цінностей і взаємин, які 

потім виявляються в компетентності людини.  

З позиції активного освоєння студентами суб’єктивних 
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компонентів культурного досвіду, компетентність, на думку 

В. Болотова, В. Сєрикова, являє собою «спосіб існування 

знань, умінь, освіченості, що сприяє особистісній 

самореалізації, віднайденню вихованцем власного місця у 

світі, унаслідок чого освіта постає як високо мотивована і в 

справжньому сенсі особистісно орієнтована, що забезпечує 

максимальну затребуваність особистісного потенціалу, 

визнання особистості навколишніми й усвідомлення нею 

самою власної значущості» [2, с. 12]. 

Зміст поняття «компетенція» науковці пов’язують з 

поняттям «уміння», але не у вузькому технологічному 

сенсі, а як складні структурні утворення, що включають 

чуттєві, інтелектуальні, вольові, творчі, емоційні якості 

особистості, що забезпечують досягнення поставленої 

мети діяльності в мінливих умовах її здійснення. 

Отже, компетенція являє собою нормативний критерій 

для здійснення професійної діяльності, тоді як 

компетентність ‒ це реальний досвід втілення цієї 

діяльності на практиці конкретною особистістю. 

Для виконання поставлених нами дослідницьких 

завдань важливим є запропоноване В. Болотовим, 

В. Сєриковим [2] розуміння компетентності як культурно-

дидактичної структури. Специфіка компетентнісного 

навчання полягає в тому, що засвоюється не «готове 

знання», будь-ким запропоноване до засвоєння, а 

«простежуються умови походження даного знання». 

Мається на увазі, що студент сам формулює поняття, 

необхідні для виконання завдання. При такому підході 

навчальна діяльність, періодично набуваючи дослідного 

або практико-перетворювального характеру, сама стає 

предметом засвоєння. 

А. Вербицький (2011) розглядає інваріантну структуру 

компетентності суб’єкта діяльності, під якою розуміє 

«систему стійких зв’язків між компонентами 
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компетентності, що володіє сукупністю основних ознак її 

конкретних реалізацій у різних видах компетентності» [12, 

с. 227]. Інваріантна структура компетентності, на думку А. 

Вербицького, виступає в якості постійна основа в різних 

видах професійної діяльності. 

Отже, екологічна компетентність постає як складний 

синтез когнітивного, предметно-практичного й 

особистісного екологічного досвіду. Іншими словами, 

екологічна компетентність ‒ це сукупність особистісних 

якостей студента (ціннісно-смислових орієнтацій, знань, 

умінь, навичок, здібностей), обумовлених досвідом його 

діяльності в екологічній, професійній і особистісно-

значущій сферах. 

Висновки. На основі аналізу наукової літератури 

визначенно методологічні підходи до формування уявлень 

про екологічну культуру та екологічну компетентність 

особистості – культурологічний та компетентнісний. 

Культурологічний підхід характеризує в першу чергу, 

результати діяльності людей (технічні об’єкти, результати 

пізнавальної діяльності, твори мистецтва, юридичні норми 

тощо); по-друге, людські якості, які реалізуються в 

діяльності: знання і вміння, професійні навички, рівень 

інтелектуального, етичного розвитку, світогляд тощо. 

Культурологічний підхід знаходить своє часткове 

вирішення в реалізації ідей компетентнісного підходу, що 

відповідає провідній ідеї нашого дослідження про те, що 

компетентнісний підхід дозволяє студенту формувати 

індивідуальний еколого-освітній (екокультурний) простір 

через розвиток своєї особистісно-професійної сфери. З 

позиції активного освоєння студентами суб’єктивного 

культурного досвіду компетентність являє собою спосіб 

існування знань, умінь, освіченості, що сприяє особистісній 

самореалізації, віднайденню вихованцем власного місця у 

світі, унаслідок чого освіта постає як високо мотивована і в 
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справжньому сенсі особистісно орієнтована, що забезпечує 

максимальну затребуваність особистісного потенціалу, 

визнання особистості навколишніми й усвідомлення нею 

самою власної значущості.  

Но основі використання культурологічного та 

компетентнісного підходів розкрито сутність понять 

«екологічна культура» та «екологічна компетентність». 

Екологічну культуру потрактовуємо як якісно нову 

культуру особистості, що наповнює її відносини з 

навколишнім соціоприродним середовищем конкретним 

(в залежності від рівня екологічної культури) змістом. 

Екологічна компетентність постає як сукупність 

особистісних якостей студента (ціннісно-смислових 

орієнтацій, знань, умінь, навичок, здібностей), 

обумовлених культурою, досвідом його діяльності в 

екологічній, професійній і особистісно-значущій сферах. 

Відтак, між поняттями «екологічна культура» та 

«екологічна компетентність» існує співвідношення як 

цілого до його частини. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо в 

розкритті понять «екологічний світогляд», «екологічна 

свідомість», «екологічне мислення» на основі застосування 

системного, діяльнісного, особистосно зорієнтованого 

підходів і відповідних принципів: науковості, системності, 

послідовності, зв’язку теорії та практики. 
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METHODOLOGICAL FOUNDATION OF FORMING 

IDEAS OF THE ECOLOGICAL CULTURE AND 

COMPETENCE OF YOUNG TEACHERS 

 

АBSTRACT. This article reveals the methodological 

connection between concepts "environmental culture" and 

"environmental competence" as a whole-part relationship. 

Ecological culture is defined as qualitatively new culture of a 

personality that fills socionatural environment relationship 

with specific, depending on the level of ecological culture, 

content.  

Environmental competence is presented as a complex of 

personal qualities of a student (axiological orientations, 

knowledge, skills, abilities) determined by culture, experience 

in environmental, occupational and personality significant 

areas.  

The use of culturological and competence approach allows 

to reveal the essence of the notion "ecological culture of 

personality". Culturological approach is partially applied in 

implementing competence approach ideas which is consistent 

with a principal idea of this research stating that competence 

approach to ecological education enables a student to forge an 

individual ecological and educational (ecocultural) space 

through the development of his/her personality and 

professional spheres. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация. В статье раскрыто методологическую связь 

между понятиями «экологическая культура» и 

«экологическая компетентность» как отношение целого к 

его части. Экологическую культуру трактуют как 

качественно новую культуру личности, наполняют ее 

взаимоотношения с окружающей социоприродной средой 

конкретным в зависимости от уровня экологической 

культуры) содержанием.  

Экологическая компетентность выступает как 

совокупность личностных качеств студента (ценностно-

смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, 

способностей), обусловленных культурой, опытом его 

деятельности в экологической, профессиональной и 

личностно-значимой сферах.  

Использование культурологического и 

компетентностного подхода позволяет раскрыть 
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сущность понятия «экологическая культура личности». 

Культурологический подход находит свое частичное 

решение в реализации идей компетентностного подхода, 

отвечающего ведущей идее данного исследования о том, 

что компетентностный подход к экологическому 

образованию позволяет студенту формировать 

индивидуальное эколого-образовательное (екокультурное) 

пространство через развитие своей личностно-

профессиональной сферы. 

Ключевые слова: культура, экологическая культура, 

компетентность, экологическая компетентность, 

методологический подход, устойчивое развитие, будущий 

учитель. 
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СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ КУРСУ 

«МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ ТА ГЛОБАЛЬНИЙ 

РОЗВИТОК» В АСПЕКТІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИН 

 

Анотація. ХХ століття стало епохою глибинних, 

революційних трансформацій, пов’язаних з руйнацією або 

й виродженням уже не тільки традиційних, але й 

модернових соціальних структур, і формуванням нового 

глобального універсуму, у якому (з першого погляду – 

еклектично) поєднуються риси різних цивілізаційних 

устроїв. Поліфонія глобальних трансформацій змушує не 
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просто осмислювати їхню логіку, але й порушувати та 

з’ясовувати питання щодо можливості суб’єктів історії 

– людини і суспільства – впливати на їхнє розгортання, 

конструювати майбутнє в інтересах свого виживання та 

розвитку. Глобальність проявляється в усіх вимірах 

буття світу і проявів людської свідомості. Вона означає 

формування спільності соціальних, економічних, 

політичних, правових відносин, котрі вже не можуть 

інтегруватись у національно-державну практику, а 

набувають планетарних масштабів. 

Нині глобалізація стала однією з найвпливовіших сил, 

які визначають подальший хід розвитку нашої планети в 

цілому. Вона стосується всіх сфер суспільного життя, 

включаючи економіку, політику, соціальну сферу, 

культуру, екологію, безпеку тощо. Безсумнівно, 

глобалізація містить як позитивні, так і негативні 

аспекти. Її позитивний вплив пов'язаний з ефектом 

конкуренції, до якої вона неминуче призводить, а 

негативний – з потенційними конфліктами, якими вона 

загрожує. 

Ключові слова: професійна освіта, ООН, сталий 

розвиток, ноосфера, глобалізація, масова культура, масове 

суспільство, міжнародні відносини, суспільство, 

цивілізація.   
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Вступ. В умовах посилення взаємозалежності світу 

перед учасниками глобальних політичних взаємодій по-

новому постає ціла низка проблем, які викладаються в 

дисципліні, зокрема, проблеми безпеки та стабільності, 

проблеми війни і миру. Висвітлюються предмет та основні 

проблеми політичної глобалістики. Виходячи з цього, 

магістри мають навчитись аналізувати різноманітні 
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концепції, прогнозувати перспективи розвитку цивілізації 

та усвідомлювати значення модернізації як чинника 

глобального розвитку. 

Теоретичною основою для написання статті стали праці 

таких провідних дослідників проблем глобалізації та 

масових комунікацій, як Р. Робертсон [1], С. Удовик [2], М. 

Кастельс [3]  та ін. 

Починаючи від останніх десятиліть XX століття, народи 

планети та їхні культури зазнають впливу потужного 

світового процесу, який дістав назву глобалізації (термін 

цей уперше вжив 1983 року американський соціолог Р. 

Робертсон) [1]. Масштаби й багатоаспектність цього 

процесу засвідчують, що людство вступило в нову добу 

свого розвитку, який матиме характер планетарних змін. 

Глобалізація опиняється в центрі уваги не лише політиків 

та економістів, а й філософів, соціологів, культурологів, 

письменників, журналістів, репрезентантів різних 

громадських рухів. Наслідки й перспективи її мають 

неоднозначну інтерпретацію, що відповідає докорінній 

суперечливості цього епохального явища. 

Мета: методично доцільне висвітлення теоретичних і 

практичних аспектів міжнародно-політичних науквих 

знань та методів дослідження об'єкта даної науки. 

Завдання: 

˗ продумати і побудувати лекції і семінарські заняття у 

такий спосіб, аби лекційна «інформація» переросла в 

«практичне» (внутрішнє) знання студента; 

˗ сформувати уявлення студента про міжнародні 

відносини як феномен, дослідити поняття синергетичного 

підходу; 

˗ розглянути основні концепції міжнародних систем, які 

поширені у соціально-політичній та державно-правовій 

думці. 
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Аналіз останніх досліджень. Для ґрунтовного 

засвоєння матеріалу магістри повинні, на нашу думку, 

усвідомити, по-перше, невідворотність глобалізації як 

феномену сьогодення, а саме те, що успіхи її безперечні, 

але так само безперечні й утрати, які вона несе, до того ж, 

у будь-якій сфері життєдіяльності людства. В економіці й 

виробництві поглиблюється поділ на країни з передовими 

технологіями та країни, у яких концентрується екологічно 

шкідливе виробництво, або такі, яким судилося 

залишатися сировинними придатками перших; цілі народи 

таким чином витісняються на узбіччя цивілізації. 

Відповідно, збільшується майнове розмежування, різниця 

в матеріальній забезпеченості людей, рівні та якості життя 

взагалі і не тільки за континентами та регіонами. У 

сучасному світі можливості культурного обміну небачено 

збільшуються, але реально культурні впливи, як і 

інформаційні, є однобічно спрямованими, а їхній 

пресинговий характер суперечить самій природі здорових 

культурних взаємин: адже культури органічно й плідно 

засвоюють лише те, чого внутрішньо потребують і до чого 

підготовлені своїм попереднім розвитком і потенціалами. 

Наступне, на що слід звернути увагу майбутніх 

фахівців, – це той факт, що при розгляді проблем 

глобалізації домінують два ракурси, які можна назвати 

загальноцивілізаційним і культурно-національним [4]. При 

першому підході увага акцентується на глобалізації 

економіки, фінансів, інформації, технології, а при розгляді 

другого підходу слід акцентувати увагу саме на культурі. 

Культура – це історично визначений рівень розвитку 

людства та людини, що виражений у типах і формах 

організації життя та діяльності людей, а також у 

матеріальних і духовних цінностях, що створюються [4]. 

Як стверджує Ж.  Келле, сучасна глобалізація загострює 

та виявляє специфічні грані в далеко не новій проблемі 
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співвідношення європейської та американської культур і 

культур решти світу, переважно світу, що розвивається [5, 

с. 13]. Проте, за його словами, разом із необхідними для 

цих країн технологіями, туди також потрапила західна, 

переважно американська культура, що вступила у пряму 

суперечність із місцевою традиційною  духовною 

культурою [5, 13]. Реакція на цю експансію масової 

культури була різноманітною – від  свободи її поширення 

до різкого спротиву. Із появою  супутникового 

телебачення та Інтернету можливості проникнення 

західної культури в усі країни збільшилися настільки, що 

це поставило під сумнів саме існування не надто сильних 

культур, які можуть не втриматися перед експансією 

чужорідної культури. У даному контексті слід зауважити, 

що потужний натиск непершосортної американської і в 

цілому західної культури відчуває на собі й Україна. 

Для пояснення ще одного феномену – масової культури 

– слід, як нам видається, застосувати інші компоненти 

синергетичного підходу, наприклад філософію. Але 

спочатку потрібна інформація, яку викладач передає в 

лекції. Лекція залишається першою і головною формою 

передачі знань, а вже слідом за нею йдуть інші методи 

навчання, які поглиблюють засвоєння досить непростого 

для студентів матеріалу.  

Отже, яку інформацію необхідно отримати студентам, 

щоб вони зрозуміли феномен масової культури? 

Результати досліджень. Аналізуючи масову культуру і 

ситуацію, що склалась у сучасному глобалізованому світі, 

ми дйшли висновку, що масова культура є тим ґрунтом, на 

якому сформувалася транснаціональна культура. З усіх 

рівнів культури за своєю сутністю транскультура 

найближче до масової культури. Транснаціональна 

культура ґрунтується і включає в себе певні пласти масової 

культури національних культур; це культура, що інтегрує 
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ту культурну продукцію, яка утворюється на верхніх 

рівнях локальних культур, наймобільніша, певною мірою 

стандартизована. 

Найважливішою ознакою  «масової культури» є «масове 

суспільство». Найбільш закінчена та цілісна концепція 

масового суспільства з прямим виходом на питання 

культури була запропонована іспанським філософом, 

мистецтвознавцем і критиком Хосе Ортегою-і-Гасетом 

(1883–1955) – автором відомого есе «Повстання мас» 

(1930). У цій праці Ортега розвиває думку про те, що 

сучасне суспільство і його культура вражені тяжкою 

хворобою – засиллям буздуховної, позбавленої будь-яких 

прагнень людини, що називає свій стиль життям цілих 

держав. Будучи нездатною до критичного мислення, 

«масова» людина бездумно засвоює «ту мішанину 

прописних істин, непов’язаних одна з одною думок і 

просто словесного сміття, що накопичилось у неї 

випадково, і нав’язує її повсюди, діючи за простотою 

душевною, а тому без страху і нарікання» [6, с. 300]. 

Відповідаючи загальному духу часу, масова культура, на 

відміну від соціальної практики всіх попередніх епох, 

приблизно від середини минулого століття стає однією із 

найприбутковіших галузей економіки і навіть отримує 

відповідні назви: «індустрія розваг», «комерційна 

культура», «поп-культура» і т.п. 

Масова культура – історичне явище, її часто 

розглядають як результат глобалізації і технологізації та 

включення в систему ринкових відносин. Масова культура 

визначається ринком: вона являє собою все те, що 

продається і користується масовим попитом [7]. 

Разом з масовою культурою з’являється і нова модель 

духовності: з культом насолоди, вільного часу, комфорту, 

достатку, особистого егоїзму та споживацтва, і ця модель 

стає основою, яка визначає поведінку людей у цілому. 
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Звісно, основним «транслятором» для масової культури 

являються засоби масової інформації. Бурхливий розвиток 

засобів масової комунікації у XX ст. призвів до зміни 

світосприйняття, трансформації, «дегуманізації» культури, 

формування нового віртуального світу спілкування [7]. 

Для того, щоб підтримати інтерес студентів до 

лекційного матеріалу, можемо нагадати їм про те, що ще 

О. Шпенглер, протиставляючи культуру і цивілізацію, як 

відмінні ознаки останньої виділяв у ній відсутність так 

званого «героїчного початку», техніцизм, бездуховність і 

масовість. А крім того, якості брейн-стормінгу попросити 

студентів згадати, хто такий О. Шпенглер і які праці він 

написав. Близьких поглядів дотримувались й інші 

культурологи, зокрема М.О. Бердяєв [8]. У цілому 

«масове» суспільство тлумачиться як нова соціальна 

структура, що складається внаслідок об’єктивних процесів 

розвитку людства – індустріалізації, урбанізації, швидкого 

зростання масового споживання, ускладнення 

бюрократичної системи, та звичайно ж, розвитку засобів 

масової комунікації. За цих умов людина «з вулиці», 

втрачаючи індивідуальність, перетворюється в безликого 

статиста історії, розчиняючись у натовпі, який уже не 

прислуховується до справжніх авторитетів, а легко стає 

жертвою демагогів і навіть злочинців, що позбавлені будь-

яких ідеалів. 

У сучасному світі можливості культурного обміну 

небачено збільшуються, але реально культурні впливи, як і 

інформаційні, є однобічно спрямованими, а їхній 

пресинговий характер суперечить самій природі здорових 

культурних взаємин: адже культури органічно й плідно 

засвоюють лише те, чого внутрішньо потребують і до чого 

підготовлені своїм попереднім розвитком і потенціалами. 

Форма плідної культурної взаємодії – діалог. Інакше ж, за 

умов масованої експансії, форсованого тиску, суспільства 
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засвоюють не культурний продукт, а його ерзац; 

примітивніше, а не досконаліше, низьке, а не високе. Це й 

бачимо нині: у всі закутки світу проникають не найкращі 

зразки т.зв. «масової культури» і не найкращі стандарти 

т.зв. «американського» способу життя. Культурна 

багатоманітність людства поставлена під загрозу, а 

багатоманітність — це спосіб буття культури. І цілком 

слушно автори колективної праці українських учених 

«Людина й культура в умовах глобалізації» [9] 

наголошують: питання про національну культуру постає 

нині не лише як питання національної, але й 

«загальнопланетної безпеки» [9, с. 9]. 

Серед позитивних наслідків глобалізації слід, 

насамперед, зазначити розширення світового 

інформаційного простору, посилення процесів мовної і 

культурної взаємодії, забезпечення звичайній людині 

доступу до інформації та світових інтелектуальних 

надбань. Водночас глобалізація сприяє утвердженню 

потужних цивілізаційних систем, які поступово 

відтісняють на задній план слабші системи, нав’язуючи їм 

власні цінності і закони розвитку. Важливою передумовою 

транскордонної комунікації є вибір мови, якою вона 

здійснюється. На роль засобів цієї комунікації, як 

звичайно, претендують кілька так званих «світових» мов, 

передусім англійська. За різними оцінками, нею тепер 

користуються від 400 до 800 млн людей: ті, для кого 

англійська є першою (рідною) мовою, і ті, хто постійно 

вживає англійську у сферах інформації, освіти та 

міжнародного спілкування [10]. Вибір англійської на роль 

першої мови міжнародного спілкування зумовлений як 

внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. Дослідники 

зазначають її раціональну будову, багатство словникового 

складу, який дає змогу створювати розгалужені 

терміносистеми. Разом з тим, англійська асоціюється з 
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англомовним світом (де панують свобода і демократія), на 

чолі якого стоїть найпотужніша держава сучасності – 

США. Усе це забезпечує англійській мові високий престиж 

в очах мовців, спонукаючи їх до її вивчення. Функцію 

засобів міжнародного спілкування виконують також 

французька, іспанська, арабська, португальська, російська 

мови, які обслуговують кілька національних спільнот, 

набувши поширення на окремих континентах. За умов 

глобалізації посилюється природний тиск мов 

міжнародного спілкування на не такі уживані мови. Це 

виявляється, зокрема, у тому, що все більша кількість їх 

носіїв прагне оволодіти “світовими мовами”, насамперед 

англійською, і досягти високого рівня дво- і 

багатомовності. Тому, на нашу думку, у даному аспекті 

апокаліптичного характеру набуває вимирання мов 

нечисленних народів, на черзі – мови їхніх численніших 

сусідів, а там – і зведення мовної картини людства до 

однієї-двох розмитих барв, що було б катастрофічним 

духовним зубожінням. З усвідомлення цього зародилася 

Європейська хартія регіональних мов або мов меншин [11], 

але поки що вона не стала регламентом поведінки для 

мовних гегемонів. Суспільно-політична сфера 

характеризується концентрацією владної енергії та 

концептуальних рішень у світових центрах і, відповідно, 

обмеженням можливостей світової периферії, дедалі 

більшим відчуженням людини від життя суспільства, 

пригніченням локальних ініціатив і традиційних форм 

суспільного життя, аж до силового, збройного 

нав’язування євроатлантичної моделі демократії як нібито 

універсальної для всіх народів. Однією із яскравих рис 

сучасного світу є його етнічне та національне різноманіття. 

На початку ХХІ століття у світі налічувалося понад 200 

незалежних держав, п’ять тисяч етнічних груп і понад 600 

спільнот, представники яких розмовляють однією мовою 
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[12]. Однак останніми роками під впливом процесів 

глобалізації структура світового співтовариства досить 

швидко деформується. Так, наприклад, згідно з деякими 

прогнозами, до кінця ХХІ століття більше половини з 

існуючих нині етнічних мов можуть зникнути назавжди 

[13]. А це означає, що назавжди можуть бути втрачені 

багаті цінності культури, а також ті знання, що 

представлені цими мовами і будуть просто недоступними 

майбутнім поколінням.  

Розуміння культури як засобу самореалізації та 

самотворення особистості дає можливість 

диференційовано підійти до розуміння історичних форм 

культури [14]. 

Процес мультикультуралізації та перемішування став 

найактуальнішим останніми десятиліттями. 

Характерною рисою ХХІ ст. є тенденція до культурної 

універсалізації, спрямованої не на поглинання одними 

культурами інших, а на пошуки можливостей 

співіснування різних культурних елементів у єдиному 

загальнолюдському просторі.  

Сучасна культура, на нашу думку, визначається передусім, 

інтеграцією різноманітних культурних конфігурацій у 

єдине ціле. Якщо дослідники культури, навіть у Новий час, 

спиралися, передусім, на цивілізаційні концепції і 

розглядали вплив культур США та Європи як форму 

колоніального цивілізаційного впливу і нормальної 

культурної дифузії, то сучасні процеси виходять за межі 

цих меж. Сучасна культура визначається все 

інтенсивнішим формуванням «світової» спільноти»  і, 

відповідно, «світової культури». Панкультурні процеси 

стають нашою щоденною реальністю. Темпи модернізації 

та інтенсифікації комунікативних процесів зростають так, 

що індивідуальна свідомість далеко не завжди в змозі це 

здолати. Для підтвердження вищезазначеного можна 
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навести такий цікавий приклад. Декілька років тому 

британська дослідниця традиційних етнічних культур, 

опинившись у віддаленому африканському селищі, у 

перший же вечір свого перебування там була запрошена в 

гості до одного з мешканців селища. Вона відправилася до 

нього в очікуванні тривалого знайомства з традиційними 

для мешканців африканської глибинки формами дозвілля. 

Але, на жаль, наступило гірке розчарування. Вона 

виявилася свідком колективного перегляду на відео нового 

голівудського фільму, який на той момент ще не встиг 

навіть вийти на екрани лондонських кінотеатрів. Так вона 

зіштовхнулась із типовим проявом глобалізації культури. 

Структурно лекцію слід побудувати так, щоб 

підкреслити два моменти, пов’язані між собою. Потрібно 

дотримуватися чіткої логіки викладання і водночас внести 

своєрідну «інтригу» в розповідь, яка розбудить 

зацікавленість студентів. Наприклад: декілька років тому 

туареги – найбільше кочове плем’я Сахари – на десять днів 

пізніше почали свою традиційну щорічну міграцію лише 

тому, що для них було важливим додивитися до 

завершення один з американських телесеріалів. І такі 

приклади можна множити: адже і десь у 

нижньобаварському селищі так само дивляться 

американські серіали, носять джинси та палять цигарки 

«Мальборо», як і в Калькутті, Сінгапурі чи «бідонвілях» 

Ріо-де-Жанейро. Мешканці багатьох країн світу нині 

дивляться по телебаченню та на відео фільми західного 

виробництва, рекламу, вживають «їжу швидкого 

приготування», купують товари, виготовлені за кордоном, 

а також отримують засоби для існування, обслуговуючи 

потік іноземних туристів. Глобальна економіка поглинає та 

інтегрує місцеву, а традиційна культура переживає все 

потужніші іншокультурні вливання. 
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Ми переконані в тому, що майбутній фахівець з 

міжнародних відносин повинен мати глибоку теоретичну 

підготовку та розбиратись у процесах світоустрою. Відтак, 

перше, що варто розуміти студентам, ˗ це те, що в XX ст., 

яке стало періодом двох світових і безлічі локальних воєн, 

повага до прав і свобод людини, толерантність за своєю 

інституціалізацією дедалі більше утверджуються як 

альтернатива протистоянню, збройним конфліктам, 

інституту війни. З французької мови термін 

«толерантність» увійшов у термінологію світової 

культури, за яким розуміється як повага до іншого, 

способу думок, поведінки, політичних або релігійних 

поглядів іншого. 

В умовах глобалізації світу використання засобів 

масової комунікації перетворює культуру на галузь 

економіки, роблячи з неї масову культуру. Завдяки системі 

масових комунікацій вона охоплює переважну більшість 

членів суспільства; через єдиний механізм моди орієнтує 

та підпорядковує всі боки людського буття [14]. 

«Масова культура» утверджує ідентичність 

матеріальних і духовних цінностей, які в рівній мірі 

виступають як продукти масового споживання. Для 

«масової культури» епохи глобалізації є характерним 

виникнення та прискорений розвиток особливого 

професійного апарату, завданням якого є використання 

змісту благ, що використовуються, техніки їх виробництва 

та розподілу з метою підпорядкування масової свідомості 

інтересам монополій і державного апарату, спотворення та 

придушення протесту [15]. 

Визнання науки, зменшення впливу церкви, перехід від 

аграрного суспільства до індустріального призвели до 

зміни свідомості людей. Біблейські істини були поставлені 

під сумнів, жінки відчули себе рівними з чоловіками. 

Наприкінці XIX – початку ХХ століття, переважно у 
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Великобританії та США, набув поширення рух 

суфражисток, метою якого було надання жінкам виборчого 

права на рівні з чоловіками [16]. Логічним продовженням 

цього руху став фемінізм. Перша світова війна також 

відіграла значну роль для становлення фемінізму, адже 

через те, що чоловіки були мобілізовані на фронт, роль 

жінки в тилу помітно зросла. 

Ще однією яскраво вираженою тенденцією зміни 

особистості в умовах глобалізації є певне культурно-

ментальне “усереднення” національних, мовних, 

релігійних, гендерних та інших індивідуальних 

особливостей, формування такого собі “космополітичного 

індивіда”, “громадянина світу”. При чому домінантною 

сферою прояву такого індивіда, як ми вважаємо, буде 

інформаційне середовище [14]. Пропагуватись у 

глобалізованому суспільстві буде також так звана “масова” 

культура, яка, звертаючись до індивідуального та 

колективного підсвідомого, набуде значного поширення. 

Людина, яка перебуває в полі активних глобалізаційних 

процесів, поступово змінює й частково втрачає значимі 

риси особистості, виникає ризик меркантилізації, 

технократизації, речової фетишизації, морального 

нігілізму [15]. Разом із цим, особистість, імовірно, буде 

толерантнішою релігійно, культурно, політично, 

інтегрованою в мультикультурний світовий, зокрема 

інформаційний простір. Водночас відбувається збільшення 

контрастності між елітою та маргіналами – завдяки їх 

відповідно більшої чи меншої адаптивної спроможності. 

Із безпосереднішого боку до процесів глобалізації 

знаходиться виникнення гучного руху «Нью Ейдж», який 

проголосив радикальну перебудову культури, пропонуючи 

поєднання авангардизму західної науки, східного 

езотеризму, психофізичного тренінгу, неопоганства та 

інших феноменів з архіву культур світу та їхніх проривних 
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новацій [17]. Творцями цієї нової культури, а власне, і 

нового світогляду, мали стати вихідці з постколоніальних 

країн Сходу й Півдня, що вросли в метрополію — Англію. 

Сказати, що вони створили глобальну ідеологію 

майбутнього, було б великим перебільшенням, але новий 

струмінь в англійську літературу вони внесли. Як і творці 

«світової художньої літератури» – Салман Рушді, Кадзуо 

Ісігуро та інші транскультурні письменники переважно 

африканського або азійського походження, багато з яких, 

за словами Піко Айєра, звертаються до своїх діаспор, до 

«безпритульного, еклектичного, перемішаного» 

читацького загалу, чиї «романи, що беруть початок у 

традиції «багатобатьківщинства», сконцентровані на 

проблемі ідентичності та їхньою центральною темою стає 

скрутне становище тих, хто розривається між 

батьківщинами й рідними мовами» [18]. Є й ще один 

аспект цієї проблеми, на який раніше вказав 

південноафриканський письменник Андре Брінк: «Якщо 

для опору необхідно привласнити мову ворога, я 

скористаюся нею і зроблю своєю» [19, с. 187]. Але для 

транскультурних письменників ідеться вже не про опір, а 

про інфільтрацію, завоювання, привласнення колишньої 

метрополії.  

Досі універсальні художні цінності творились у межах 

національних культур і літератур, здатних – кожна – дати 

власне неповторне й збагачувальне бачення спільного 

світу людства. Досі багатоманітність культур є джерелом 

творчих здібностей людства й підставою для його 

самоповаги. Як буде далі – залежатиме від меж і способів 

розгортання процесів глобалізації, від її наслідків, від її 

можливої адаптації до багатокультурної реальності чи, 

навпаки, адаптації цієї багатокультурної реальності до 

глобалізації.  
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Оскільки фундаментом глобалізації є інформаційні 

технології і внутрішньо вона пов’язана з процесами 

становлення інформаційного суспільства, то, очевидно, що 

на перший план тут – за твердженням М. Кастельса – 

виступає культура і людина як її носій [3, с. 400]. 

Постіндустріальне інформаційне суспільство визначають 

як «суспільство знань», яке відкриває широкі перспективи 

для розвитку та реалізації творчого потенціалу людської 

особистості [там само, с. 401]. Але сама ця характеристика 

означає, що акцент робиться саме на інтелектуальному 

складнику культури. З другого боку, є надзвичайно 

небезпечним і недопустимим залишати інтелектуальну 

культуру без  культури духовної. Моральні ідеали, норми,  

почуття, гуманістичні цінності, ідеї справедливості, 

свободи та прав людини залучають моральну культуру у 

сферу цілей та інтересів людини. Тому, на думку М. 

Кастельса, одна з найважливіших умов існування та 

подальшого розвитку людства – гуманістична 

спрямованість процесів глобалізації – передбачає 

досягнення гармонії у взаєминах інтелектуальної та 

духовної культур [3, с. 405]. 

На думку відомого американського політика й аналітика 

Ф. Фукуями, нині жодна країна у світі не може захистити 

себе від впливу глобальних засобів масової інформації та 

комунікації [20]. Тому будь-яка тенденція, яка набуває 

свого розвитку в одному регіоні земної кулі, швидко 

знаходить відгук в інших регіонах, віддалених на десятки 

тисяч кілометрів [там само]. В умовах інформаційної 

глобалізації сучасні уряди вже не в змозі ізолювати власне 

населення від впливу найрізноманітніших потоків 

інформації про себе та інші народи, про їх способи 

розв’язання соціально-економічних і політичних проблем. 

Тому свідомість людей у ХХІ столітті формуватиметься не 

лише під впливом ситуації у власній країні, а також і 



489 
 

значною мірою під впливом інформації із зовнішнього 

світу. Слід зазначити, що внаслідок нової інформаційної 

революції, яка відбувається на наших очах, світова 

спільнота стає мобільнішою та інформаційно пов’язаною. 

Студенти, однак, повинні усвідомлювати та знати, що 

для набуття і використання нових інформаційних 

технологій у країні потрібно мати не лише фінансові 

умови, але й відповідний рівень інформаційної культури 

суспільства. Саме тому сьогодні переважна більшість 

провідних засобів масової інформації та нових 

інформаційних технологій зосереджена в багатих 

розвинених  країнах. Так, наприклад, нині 50% 

користувачів мережі Інтернет мешкають у США, 40% – у 

Європі, 5% – у Японії та Кореї і лише 5% – у решті країн 

світу [21]. Це є особливість, на якій обов’язково необхідно 

акцентувати увагу студентів. 

Підводячи підсумки лекційного заняття, звертаємо 

увагу магістрів на тому, що інформаційна глобалізація 

загострює інформаційну нерівність між багатими й 

бідними країнами. Інформаційна нерівність являє  собою 

нову глобальну проблему розвитку цивілізацій, яка нині є 

мало вивченою. Ця проблема не зводиться лише до 

інструментально-технологічних аспектів забезпечення 

доступу людей до нових засобів комунікації та 

інформаційних ресурсів. Ця проблема має глибші корені 

культурологічного характеру.  

Доцільно наголошувати на тому, що глобалізація 

узаконила існування певного культурного стандарту, 

відповідно до якого людина інформаційного суспільства 

повинна володіти кількома іноземними мовами, уміти 

користуватися персональним комп’ютером, здійснювати 

процес комунікації з представниками інших культурних 

світів, розуміти тенденції розвитку сучасного мистецтва, 

літератури, науки, філософії тощо [14].  
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Висновки. Глобалізація посилила інтенсивність 

культурних обмінів, різко розширила коло тих, хто 

створює безкінечний процес переходу з одного 

культурного світу в інший. По суті, глобалізація зробила 

кордони прозорими для талантів, зняла обмеження на 

пересування з однієї країни в іншу талановитих і видатних 

виконавців, дирижерів, художників, режисерів, більшість з 

яких нині набагато більше часу проводять за кордоном, 

аніж у себе на батьківщині. В умовах глобалізації 

результати творчості геніїв перестають бути досягненням 

тієї чи іншої нації, а стають досягненням усього людства. 

На нашу думку, не буде перебільшенням стверджувати, що 

глобалізація сприяє культурній універсалізації, схожій за 

своїми характеристиками на універсалізацію Античності, 

коли, наприклад, Зенон та Архімед, Софокл і Гомер 

сприймалися не як елліни, громадяни Спарти та Афін, а як 

носії цінностей, значимих у кордонах ойкумени – усього 

цивілізаційного світу. 
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of the world and human consciousness. It means the formation 
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which can not integrate into the national and state policy, but 
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Today, globalization has become one of the most influential 

forces determining the future course of our planet as a whole. 

It applies to all areas of public life, including economy, 

politics, social sphere, culture, environment, security etc. 

Undoubtedly, globalization contains both positive and negative 

aspects. Its positive influence is associated with competition 

effect it inevitably results in and a negative one - with potential 

conflicts it threatens with. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ 

КУРСА  «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИСТЕМЫ И 

ГЛОБАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» В АСПЕКТЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

 

Аннотация. ХХ век стал эпохой глубинных, 

революционных трансформаций, связанных с разрушением 

или и вырождением уже не только традиционных, но и 

модерновых социальных структур, и формированием 

нового глобального универсума, в котором (с первого 

взгляда ˗ эклектично) сочетаются черты разных 

цивилизационных укладов. Полифония глобальных 

трансформаций заставляет не просто осмысливать их 

логику, но и поднимать и решать вопрос о возможности 

субъектов истории ˗ человека и общества ˗ влиять на их 

развертывание, конструировать будущее в интересах 

своего выживания и развития. Глобальность проявляется 

во всех измерениях бытия мира и проявлений человеческого 

сознания. Она означает формирование общности 

социальных, экономических, политических, правовых 

отношений, которые уже не могут интегрироваться в 

национально-государственную практику, а приобретают 

планетарных масштабов. 

Сегодня глобализация стала одной из самых 

влиятельных сил, определяющих дальнейший ход развития 

нашей планеты в целом. Она касается всех сфер 

общественной жизни, включая экономику, политику, 

социальную сферу, культуру, экологию, безопасность и 

тому подобное. Несомненно, глобализация содержит как 

положительные, так и отрицательные аспекты. Ее 

положительное влияние связано с эффектом конкуренции, 
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к которой она неизбежно приводит, а отрицательное ˗ с 

потенциальными конфликтами, которыми она чревата. 

Ключевые слова: профессиональное образование, ООН, 

устойчивое развитие, ноосфера, глобализация, массовая 

культура, массовое общество, международные 

отношения, общество, цивилизация. 
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ДИДАКТИЧНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ 

«ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СВІТОВОГО ТЕАТРУ» ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СЦЕНІЧНЕ 

МИСТЕЦТВО» В АСПЕКТІ ПРОФЕСІЙНОГО 

ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ АКТОРІВ 

Анотація. У статті розглядається проблема 

вдосконалення викладання теоретичної фахової 

дисципліни для студентів ВНЗ спеціальності «сценічне 

мистецтво». На основі класичних методів дидактики, які 

оновлюються за допомогою принципів і форм викладання, 

зазвичай сталих і звичних (лекція, семінар), але таких, що 

наповнюються новим змістом, розгортається дискурс 

щодо необхідності засвоєння студентами інформації, яка 

стосується ключових моментів у розвитку світового 

театру.  

Ця інформація повинна стати новим «внутрішнім 

переживанням» майбутніх акторів, тому що тільки 

подібний принцип приводить до справжнього 

професійного розвитку.  
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Робота із студентами спеціальності «сценічне 

мистецтво» на заняттях (лекціях), присвячених 

викладанню теоретичних фахових дисциплін, має власну 

специфіку, яка полягає в тому, що такі студенти 

передусім налаштовані на оволодіння практичним циклом 

дисциплін, які готують їх до майбутньої професії.  

Зацікавити їх складними теоретичними матеріалами, 

які потребують інтелектуальної напруги, можливо 

завдяки певній трансформації класичних методів 

викладання в бік наповнення їх відкритішою і гострішою 

проблемністю, ілюстративністю, евристичними 

принципами. Ця розвідка й присвячена постановці 

означеної дидактичної проблеми. 

Ключові слова: актор, дидактичні методи, принципи 

викладання, витоки європейського театру, уява, 

естетика. 

 

© ЧЕБАНОВА О.Є., 2017 

 

Вступ. Класичні методи дидактики, які застосуються 

при викладанні теоретичних фахових дисциплін для 

студентів ВНЗ спеціальності «сценічне мистецтво», 

вимагають від викладача (лектора) певного 

переосмислення. Необхідністю є посилення таких 

структурних елементів у лекціях і семінарах, які 

сприятимуть нестандартному баченню студентами 

складних теоретичних питань, що призведе до 

неформального оволодіння ними запропонованого 

матеріалу. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідження з 

театральної педагогіки нині орієнтовані на такі її виховні 

функції, які закладено саме в театральну, тобто ігрову й 

соціокомунікативну площину цього культурного 

феномену. Багато наукових розробок орієнтовано на 
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шкільну аудиторію; немовби мовчазно приймається 

положення, що молодь, яка потрапила до театрального 

ВНЗ, уже підготовлена інтелектуально до сприймання 

теоретичних фахових дисциплін. Навіть така проблема, як 

особливості сприйняття студентами-майбутніми акторами 

історико-культурної інформації, пов’язана з фаховим 

освоєнням подібного матеріалу, не підіймається. Тому 

звернення до проблеми саме з теоретичних фахових 

дисциплін в межах звичних форм їх викладання є досить 

актуальним. 

Мета: осмислення й оновлення шляхів викладання 

дисципліни Теорія та історія світового театру для 

студентів – майбутніх акторів.  

Завдання:  

˗ проаналізувати стан навчально-педагогічної проблеми, 

показати, у чому її нерозв’язаність; 

˗ запропонувати в межах класичних методів дидактики 

певну трансформацію звичних принципів викладання 

дисципліни, яка є фаховою, однак залишається досить 

складною для сприйняття студентам завдяки теоретичному 

напряму її дискурсу. 

Аксіомою вважається твердження, що театр живе 

актором і для актора, що він – володар сцени, навіть 

незважаючи на режисера. Одним з найважливіших завдань 

театральної педагогіки є донесення до студентів-майбутніх 

акторів уявлення про високу відповідальність людини, яка 

стоїть на сцені перед великою аудиторією глядачів, а такий 

соціально-культурний феномен має коріння у глибокій 

давнині людського існування. Адже професія актора – 

найдавніша, при чому, не в сенсі продажності. 

Наслідування, уподібнення – ці акторські дії існували 

задовго до появи літератури і драматурга. Людина, яка діє 

в образі, наприклад, птаха, звіра, або мисливця на цього 
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звіра, з’являється за десятки тисячоліть до поняття 

«актор».  

Студентам, майбутнім акторам, необхідно пояснювати, 

чим мистецтво сценічного художника – актора – 

відрізняється від художників інших видів мистецтва, а 

воно полягає в миттєвості, однократності і неповторності 

кожної вистави. Творіння живопису, скульптури, 

літератури живуть відокремлено від тих, хто їх створив, у 

них самостійне життя, яке перевищує життя людини. Театр 

існує тільки у злитті з людиною, тут і зараз, у 

теперішньому часі. Ця неповторність театру є його 

корінною, родовою ознакою.  

Курси теоретичних дисциплін у підготовці майбутніх 

акторів займають для них найчастіше другорядні позиції. 

Так уже склалося, що майбутні актори в процесі навчання 

у ВНЗ на перший план власного фахового розвитку 

висувають саме практичні дисципліни, пов’язані з 

підготовкою голосу й тіла для виконання завдань, 

необхідних для вільного й професійного самовідчуття у 

сценічному просторі. Але отримання історичних і 

теоретичних знань студентами спеціальності «сценічне 

мистецтво» може дати їм нові творчі імпульси саме для 

розвитку культурно орієнтованої уяви, без якої не можна 

уявити творчу дію актора на сцені. Украй необхідним 

питанням у підготовці всебічно розвинених фахівців є 

вибудовування таких методів і принципів занять з 

теоретичних фахових дисциплін, які б не тільки 

орієнтували студентів у культурно значимих проблемах 

театрального мистецтва, а щоб знайдені методи і принципи 

по-особливому впливали на юного реципієнта – він 

повинен відчути певний внутрішній імпульс, який веде до 

нового переживання як постійної потреби для актора. 

Завдання викладача з історичних і теоретичних фахових 

дисциплін полягає, отже, у продумуванні і побудові занять 
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(а у викладанні таких дисциплін існують дві основні 

форми – лекція і семінарське заняття), щоб лекційна 

«інформація» переросла в «практичне» (внутрішнє) знання 

студента.  

Тому, як ми вважаємо, майбутній актор повинен по-

справжньому уявляти, що являють собою витоки 

європейського театру, витоки, до яких він причетний тим, 

що вибрав для себе професію театрального актора. А для 

цього у викладання лекційно-семінарської дисципліни 

Історія та теорія світового театру необхідно ввести певні 

інформаційні й методологічні принципи, які дозволять 

викладачеві наблизитися до мети – виховати майбутнього 

актора не тільки як фахівця-практика, який може володіти 

власним тілом і голосом для виконання завдань, 

поставлених режисером, а і як самостійно організовану, 

мислячу особистість, здібну відчувати необхідне акторові 

переживання, відштовхуючись від розуміння різних 

«картин світу», що дає знання з історико-культурних і 

теоретичних курсів. 

Отже, виток перший в історії європейського театру, 

який студентам варто зрозуміти заради відчуття особистої 

відповідальності актора перед глядачем, – це давні культи 

божеств родючості.  

Походження європейського театру пов’язане, 

насамперед, з культом бога Діоніса. Діоніс – це єдине 

божество серед олімпійських богів, що вмирає і воскресає, 

і це – виток культу, із якого виростає жанр трагедії. 

Найважливіший смисл усіх давніх обрядів, присвячених 

божествам родючості, є смерть і воскресіння природи. 

Слід довести студентам, як поступове вимовляння слова, 

пов’язаного з цим смислом, виголошення слова кимось 

одним, хто стоїть перед зібранням людей, набуває 

сакрального значення. Акт виголошення слова стає актом 

перемоги над смертю. Такий зміст давніх ритуалів 
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розкрито видатним дослідником античної архаїчної 

культури О.М. Фрейденберг [1, с. 34]. Ми вважаємо, що 

тільки подібні пояснення здатні розкрити перед 

студентами глибину проблеми і її зв’язок із сучасним 

театром і актором у ньому. Подібне значення 

«вимовляння» збереглося в античній релігії, згодом – у 

поезії. «Вимовляє» Космос, потім божество, а згодом – 

жрець. Слово наповнене високого змісту і доступне не 

всім, а тільки володарям життя. Акт вимовляння слова 

осмислювався як нове сяяння світу і подолання темряви. 

«Говорити» – значило «світити». Слово – це життя, німота 

– смерть. 

Сучасні люди втратили ті дорогоцінні значення, котрі 

колись несло виголошуване слово, і тільки у слові-

мистецтві – далекий відгомін давніх священних значень ще 

залишається. Саме цим професія актора (передусім – 

театрального) не тільки виділяється серед інших, а й несе 

своєрідну місію-естафету крізь століття і навіть 

тисячоліття, і ця місія полягає в тому, щоби сенс світу і 

людини в ньому не був загублений.  

Необхідними методами дидактики для засвоєння 

студентами даного матеріалу є лекція як основний метод 

навчання у вітчизняній вищий школі, а також робота з 

книжкою, зокрема, конспектування й аналіз роботи О.М. 

Фрейденберг «Міф і театр», індивідуальна співбесіда за 

темою під час консультації. Завдяки даному комплексному 

підходу складна теоретична тема може бути засвоєна 

студентами – майбутніми акторами на належному рівні. 

Щоб пояснити другий виток європейського театру – 

афінську демократію, можна застосувати інші дидактичні 

методи. Але спочатку потрібна інформація, яку викладач 

передає в лекції. Лекція залишається першою і головною 

формою передачі знань, але слідом за нею йдуть інші 
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методи навчання, які поглиблюють засвоєння досить 

непростого для студентів-акторів матеріалу.  

Отже, яку інформацію необхідно отримати студентам, 

щоб вони зрозуміли зв’язок між театром і афінською 

демократією? 

Наприкінці VI і в перших десятиліттях V ст. до н.е. 

увагу грецького світу привертає Аттика – невелика область 

на північному сході Середньої Греції. Адміністративним і 

культурним центром Аттики були Афіни, де вперше у 

світовій історії сформувався новий політичний устрій – 

демократія. Тоді почався класичний період давньогрецької 

культури. Тоді театр став найважливішою 

загальнодержавною справою, а театральні вистави – 

подією, яка об’єднувала всіх еллінів. Головне проблемне 

питання, яке слід поставити перед студентами, – як 

демократія вплинула на утвердження театру?  

Лекцію з цього питання необхідно побудувати так, щоб 

підкреслити два моменти, пов’язані між собою. Потрібно 

дотримуватися чіткої логіки викладання і водночас внести 

своєрідну «інтригу» в розповідь, яка розбудить 

зацікавленість студентів. Отже, момент перший. За своєю 

суттю демократія передбачала розвиток у кожному 

громадянинові здібності до самостійного судження, 

ініціативи, творчих можливостей. Дискусії в народному 

зібранні вимагали від людини всебічного інтелектуального 

розвитку, але не заради себе, а заради міста-держави, 

заради демократії, котру, як вважали громадяни цього 

міста-держави, установила в них сама богиня мудрості, 

улюблена дочка верховного бога Зевса – Афіна. Кожний 

громадянин виховувався демократією як вільна 

особистість і, значить, відповідальна за власну державу і за 

все, що в ній відбувається. Момент другий, що витікає з 

першого. У зв’язку з принципами полісного життя, які 

установила демократія, у літературі виникла потреба 



505 
 

такого жанру, який зміг би зробити думки і вчинки своїх 

героїв надбанням усього громадянського колективу. Таким 

жанром у V ст. до н.е. стає трагедія, і її розвиток упродовж 

цього століття відображає становлення, розквіт і кризу 

афінської демократії [2, с. 28]. Коли студенти зрозуміють, 

чому демократія є витоком театру, можна перейти до 

питання про значимість давньогрецького актора в цю 

класичну епоху.  

Студентам необхідно довести, що всі вистави великих 

трагіків і «батька комедії» Аристофана проходили в 

єдиному тоді у світі театрі – Театрі Діоніса в Афінах. Само 

слово «theatron» значило «глядачі» або «місця для 

глядачів». Ці місця були розташовані на схилі Акрополя 

(«Пагорб богів», сакральна фортеця міста з храмами, 

головний з яких – Парфенон, присвячений богині Афіні). 

Ці місця для глядачів обступали рівний круглий майданчик 

– орхестру («місце для танців»). Нижче на південь 

розмістилася священна ділянка Діоніса. Вище від міст для 

глядачів було видно міцну стіну Акрополя, де було 

святилище Афіни. Вісь північ-південь поєднувала два 

головних святилища на цій ділянці (Афіни і Діоніса). Ця 

вісь немов би втілювалася в акторі, який стояв у центрі 

орхестри, і символізувала святкове єднання афінського 

народу і божеств, що охороняли місто. 

Глядачі цього театру бачили всю панораму Афін і 

місцевості аж до лінії горизонту. Передбачалося, що боги 

разом із людьми є «глядачами», які споглядають виставу, і 

саме тому відбувається єднання богів і людей. Що ж 

стосується Театру Діоніса, то він був ані будинком, ані 

спорудою: він був простором, зорієнтованим так, щоб світ 

став видовищем [3, с. 23]. 

Цю частину лекції варто збагатити ілюстративним 

матеріалом: відеоматеріалами із зображеннями сучасного 

Акрополя, Театру Діоніса у його реконструкції, плану 
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розташування Театру на схилі Священного пагорба. Ми 

застосовуємо ілюстративний метод дидактики для кращого 

розуміння студентами живої значимості античних витоків 

професії, яку вони обрали. Щодо даного матеріалу в лекції 

необхідно зробити висновок про те, що античний світ, 

колиску всієї західної цивілізації, неможливо уявити собі 

без театру – породження античності й одного з її 

найвеличніших символів.  

Ілюстративна форма допомагатиме викладачеві й при 

поясненні третього витоку європейського театру. У цьому 

питанні майбутніх акторів очікує, з одного боку, 

інформація несподівана, а з другого – необхідність 

зрозуміти у зв’язку з нею певні сучасні форми театральної 

культури. Отже, ми звертаємося до Середньовічної церкви 

й міської площі як до простору сакрального й 

амбівалентного, де театру належало народитися заново. 

Студенти повинні уявляти, що в середньовічному 

суспільстві й свідомості існувала чітка ієрархія. Слід 

розуміти, що вся культура Середніх віків розвивається 

залежно від незаперечного релігійного і церковного 

авторитету.  

Розвиток театру в середньовічну добу пов’язаний із 

розвитком міста. А місто – це винятковий тип поселення в 

системі середньовічного життя. У міста була самостійність 

як економічна, так і політична. Сеньйора, який не до 

вподоби місту, городяни могли вигнати [4, с. 113]. Місто – 

це особливий колектив, котрий встановлює строгі правила 

внутрішнього життя. Городяни об’єднувались у професійні 

корпорації – цехи майстрів, міські громади. Кожен 

мешканець міста був приписаний до певного цеху. Ось у 

такому місті й народився театр. Треба наголосити в лекції 

на слові «народився», бо для абсолютної більшості 

європейських національних культур Середні віки були 
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часами народження театру, навіть для тих, які мали власну 

античність. 

Відкриттям для студентів є інформаціє про те, що театр 

виник у церкві. Перший жанр релігійного театру – це 

літургічна драма, інсценування старозавітної, 

євангельської або житійної історії, яка виконувалася його 

учасниками (кліром) у процесі католицького богослужіння 

(меси). Літургічна драма виникла поза всякого зв’язку з 

античною драмою, повністю самостійно, з церковного 

ритуалу. На картині нідерландського художника ХV 

століття Яна ван Ейка «Благовіщення» показаний момент 

епіфанії – явлення Діві Марії в Назареті Архангела з 

благою вістю про народження Дівою Спасителя світу. Як 

указують дослідники цієї картини, вона явно навіяна 

літургічною драмою [5, с. 10]. Під час лекції потрібно 

показати ілюстрацію і прокоментувати її для серйозного 

розуміння побаченого. А на картині перед глядачем 

(спочатку перед тими, хто молиться) – не скромний 

будиночок у Назареті, а зображений зсередини величний 

готичний храм, увесь пронизаний світловими потоками, 

які направлені на священну сцену. Марія в синьому 

вбранні невинності і чистоти і тріумфуючий ангел з 

яскравими крилами і в пишному уборі. Він звертається до 

Неї. Вираз облич персонажів, їхні жести говорять про 

внутрішню і навіть зовнішню динаміку дії, незважаючи на 

статичність фігур. 

Необхідно звернути увагу студентів на головний жанр 

середньовічного релігійного театру – містерію (від 

грецької mysterium – таїнство, служба, обряд). Це була 

вистава майданного релігійного театру XIV–XVI століть. 

Дивовижною обставиною для нас є те в містеріальному 

театрі, що ігровим простором у даному випадку було все 

місто, хоча існувало й головне місце дії – міська площа. 

Головними дійовими особами містерії були Христос, 
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Богоматір, ученики Спасителя, тому що основний сюжет 

містерій – це земне життя Ісуса Христа і Його жертва 

заради спасіння людей.  

Містерія була яскравим видовищем, яке надовго 

запам’ятовувалось, у ній брало участь багато персонажів. 

Ролі грали молоді монахи і священики, але до них 

приєднувались і миряни, представники різних цехів, які 

вважали за велику честь улаштувати свято за власний кошт 

і ще й брати у ньому участь. Вони були виконавцями і 

повинні були перевтілюватись у персонажів Священної 

історії. Студенти повинні зрозуміти, що для людей 

Середньовіччя це не було грою, вони «дійсно» ставали на 

час вистави «реальними» персонажами Священної історії. 

Це пов’язано із так званим «наївним реалізмом» 

середньовічної людини, коли все що, пов’язане з 

вимислом, грою, розцінюється як обман, творцем якого є 

диявол [4, с. 150–151]. 

З усіх учасників містерії найактивнішою фігурою був 

Чорт. Варто пояснити цю роль студентам у містеріальній 

виставі і проілюструвати відеорядом старовинних гравюр, 

присвячених цим зображенням. Чорти активно 

спілкувались із гомінкою публікою, погрожували їй 

різними карами. Чорти перевдягалися на очах у глядачів, 

прикидаючись то молодим красенем, то старою, а то й 

ангелом. У подальшому, і на цьому необхідно зупинити 

увагу слухачів, Чорта в містеріях почав заміщувати 

Блазень або Дурень, а це вже фігури народно-сміхової 

культури. Так містерія тісно зблизилась зі стихією 

карнавалу, наповнилась атмосферою мирських веселощів. 

Так релігійний театр еволюціонував у бік театру 

народного, не зливаючись, проте, з ним, але розвиваючись 

під його безпосереднім впливом. 

Переходячи до пояснення особливостей народного 

театру Середньовіччя, необхідно зосередити увагу 
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майбутніх акторів на ролі професійних лицедіїв-

потішників, адже в сучасній Європі зберігається 

старовинна традиція вуличних вистав і акторів, що 

говорить про справжню життєву силу народного 

мистецтва. Отже, велику роль у становленні народного 

театру відіграли так звані «гістріони», як називали 

професійних акторів ще в Давньому Римі. У різних 

регіонах Європи в Середні віки їх почали називати по-

різному: жонглерами, джулларами, мімами, шпільманами, 

скоморохами, проте сутність їхньої діяльності залишалась 

такою ж. Вони були лицедіями, головне заняття яких – 

розважати [6, с. 16]. Серед гістріонів були співаки, 

музиканти, танцюристи, акробати, дресирувальники, 

фокусники, канатохідці, лялькарі та інші актори. Оскільки 

Інтернет-сайти, присвячені темі, містять багато 

ілюстративної інформації, необхідно дати можливість 

студентам її побачити і проаналізувати.  

Після інформації про професійних акторів 

Середньовіччя варто перейти в лекції до головного жанру 

народного театру – фарсу (від латинської farcio – начинка, 

фарш). 

В основі фарсових вистав лежали події реального життя 

середньовічного міста. Фарси розігрувались у святкові дні 

на тимчасовому сценічному майданчику. Це був дощатий 

поміст із завісою, що була позаду, а для публіки – 

відкритий з трьох боків. Обов’язково ілюструємо надану 

інформацію. Виконавці – фарсери – вибілювали обличчя 

мукою, що перетворювало його на щось, подібне до маски. 

Фарсери наділяли своїх персонажів однією, але дуже 

яскравою рисою. Так персонаж перетворювався на маску-

тип. Актори постійно використовували імпровізацію. 

Студенти повинні зазначити за допомогою викладача, що 

саме ця акторська культура впливатиме на перший 

професійний театр у Європі – commedia delle’arte. Але 
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перед тим, як перейти до пояснювання основних художніх 

принципів commedia delle’arte, які впливатимуть на 

розвиток європейського театру, слугуючи одним з 

культурно-історичних його витоків, необхідно показати 

майбутнім акторам, як утвердилися просторові театральні 

принципи, як сценічний, так і простір для глядачів, у 

єдиному цілому театральної будови. Таким витоком 

театральної культури Європи став італійський академічний 

театр доби Відродження.  

Акторське мистецтво, драматургія, театральне 

зодчество, сценографія, постановочна режисура і техніка 

Італії XV–XVII століть впливають на театральну культуру 

всіх європейських країн. Ренесансна вистава, що склалася 

в Італії, надовго (а в деяких певних властивостях – 

дотепер) залишається основною моделлю європейського 

театрального спектаклю.  

Найважливіше творче завдання італійських гуманістів 

полягала у відродженні античного театрального спектаклю 

засобами сучасних мистецтв. Тому надії покладалися на 

перспективу – головне художнє відкриття Кватроченто [7, 

с. 87]. Учення про перспективу художника і мислителя 

Леона Батиста Альберті передбачає, що картина 

перетворюється начебто на «вікно», а через це «вікно» ми 

опиняємось у позиції глядача, який дивиться на цей 

простір. Альбрехт Дюрер, великий художник Північного 

Відродження, писав так: «Перспектива – це латинське 

слово, що означає «проглядання»». Саме «проглядання» 

ляже в основу нового розуміння сценічного простору. 

Перспектива привела до створювання сцени-коробки, а 

вона була протилежною тій, що вважається початковою, 

коли домінував просценіум. На сцені-коробці актор 

опинився всередині декорації, тобто не на фоні, наприклад 

«ідеального міста», а на вулиці «ідеального міста».  
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Майже в кожному італійському місті гуманісти 

об’єднувались у вчені товариства, які, за аналогією з 

філософською школою Платона в давніх Афінах, 

називались академіями. Керівники академій були знавцями 

й пропагандистами античності, її філософії, мистецтва, 

поезії. Вони відроджували постановки античних п’єс. Не 

менше значення мали п’єси, які створювали сучасні поети-

гуманісти, спираючись на античні традиції. Так виник 

академічний театр з трьома основними жанрами: «учена 

комедія», «учена трагедія» й «учена пастораль». Вистави 

йшли латиною, вони стали важливою частиною 

театральних вистав при дворах могутніх государів. Це 

було дуже яскраве, художньо витончене видовище [3, с. 

89–102]. 

У дійсності кожне місто Італії має власну історію 

створення і постановки commedia erudite (ученої комедії), і 

цей процес відображає розвиток ренесансних ідей як 

художніх, так і світоглядних, а також і морально-

філософських. 

Але, незважаючи на те, що постановниками й 

оформлювачами цих вистав були видатні художники 

епохи, ця вистава була все ж таки феноменом культури 

елітарної, певною мірою – закритою. Знадобився ще один 

імпульс, щоб театр зажив професійним життям, а вистава 

привертала до себе всіх і кожного. Цим імпульсом і стала 

commedia delle’arte або комедія масок.  

Commedia delle’arte – буквально це словосполучення 

перекладається як «комедія майстрів, професіоналів». І 

дійсно, перед нами – перший професійний театр в історії 

західної культури. Для актора уявлення про commedia 

delle’arte є фундаментом для його власного професійного 

розвитку.  

Вважається, що commedia delle’arte виникла у Венеції, 

місті, яке прославилося карнавалами. Із поєднання 
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карнавальної ігрової традиції з діяльністю професійних 

потішників-гістріонів народжувався новий театр з новими 

художніми принципами. Отже, які художні особливості 

цього театру повинні зрозуміти і засвоїти студенти?  

Насамперед, це – маска. Необхідно домогтись у 

студентів такого розуміння маски, як першої художньої 

особливості commedia delle’arte, щоб воно стало 

складником свідомості майбутнього актора, тому що 

створювачем і виконувачем маски був саме актор. Маска – 

це певний тип людської поведінки, гротескно посилений 

актором. Маска діє на сцені, і вона живе талантом, 

майстерністю, вигадкою, вдачею актора. 

Студенти повинні впізнавати найпоширеніші маски 

commedia delle’arte. Вони повинні знати, як виглядають, 

жестикулюють, які саме маски закривають обличчя 

акторів, який костюм і атрибути притаманні Панталоне, 

Доктору, Бригеллі, Арлекіну, Пульчинеллі, Ков’єлло та 

іншим. Для отримання даного знання необхідно 

ілюструвати інформацію за допомогою відеоряду, 

причому, розглядати не тільки костюмовані персони, а й 

творіння живопису XVIII–XXI століть, присвячені 

актуальній для мистецтва темі commedia delle’arte.  

Найважливішою особливістю commedia delle’arte є 

імпровізація. Слід пояснити студентам, як імпровізація 

акторів пов’язана з відсутністю літературного тексту, коли 

замість вивчення ролі за літературним джерелом (п’єсою) 

актори мали перед собою тільки коротенький сценарій. 

Автора п’єси витіснили актори, що імпровізують, і це – 

новий різновид театрального мистецтва. Маски commedia 

delle’arte з тріумфом обійшли в XVII столітті столиці 

Західної Європи і проникли до комедій найвидатніших 

драматургів Франції, Німеччини, Англії. Досвід commedia 

delle’arte використовували великі театральні режисери ХХ 

століття, наприклад, Всеволод Мейєрхольд [8, с. 151]. 
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Оволодіння прийомами мистецтва commedia delle’arte є 

невід’ємною частиною професійного навчання сучасного 

актора. Commedia delle’arte і донині існує в репертуарі 

відомих театрів. 

Студенти-актори повинні знати: незважаючи на те, що 

батьківщиною професійного театру в епоху Відродження 

була Італія, найвищого розквіту театр набув у двох 

країнах, які з політичного і релігійного боку були 

запеклими противниками. Це – Іспанія та Англія. Проте 

навіть трагедії Шекспіра в театрі «Глобус» глядачі 

сприймали як розвагу (сильну, вражаючу, але все ж таки – 

розвагу!). Повинно було щось змінитись у театральній 

культурі і в самому акторському середовищі, щоб театр 

перестав бути тільки розважальним видовищем і посів 

місце серед «високих мистецтв», поряд із поезією і 

філософією. Ця визначна культурна подія відбулась у 

театрі французького класицизму.  

Отже, необхідно перейти до наступної частини 

лекційно-семінарської дисципліни Історія та теорія 

світового театру і пояснити студентам досить складну 

культурну проблему, яка визначила шлях розвитку театру 

на подальші часи, аж до сьогодення. Саме французький 

класицизм став тією естетичною системою, стрункою і 

дуже життєздатною, яка вплинула на всі театральні школи 

Європи. Студентам слід пояснити, що саме слово 

«класицизм» походить від латинського – «classicus» 

(взірцевий) – і сучасне «шкільне» слово «клас» теж 

пов’язане зі смислами, які були дорогими для цієї 

естетики. Адже класицизм – це велика «школа», у якій 

необхідно навчатися будь-якій театральній культурі, якщо 

вона відчуває власний зв’язок із європейським шляхом 

розвитку.  

У XVII столітті загострюється інтерес до проблеми 

руху, і це є відмінною рисою інтелектуального життя 
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епохи. Проблема руху пов’язана з першою науковою 

революцією, а це – відкриття Галілея, Кеплера, Декарта. 

Нові ідеї кардинально змінили погляд людини на світ і на 

себе.  

Цей загострений інтерес до динамічних аспектів життя 

проявляється в створенні драматичних характерів, в 

усвідомленні й відтворенні найрізноманітніших 

суперечностей. Тоді й народжується театр бароко і театр 

класицизму. Іспанська драматургія бароко і французька 

драматургія класицизму визначають Золоте століття 

іспанського й Велике століття французького театру. Саме 

французький класицизм системно вплинув на подальший 

розвиток європейського театру. Якщо викладач зацікавив 

студентів подібною «інтригою» викладання матеріалу, 

необхідно поставити запитання: як це відбулось і чому?  

Адже головним літературним жанром класицизму стала 

трагедія, яка найвищого розвитку досягла в творчості 

П’єра Корнеля і Жана Расіна. Усе почалося з Корнеля, 

який ще не підозрював, чим може стати трагедія до її 

постановки в Театрі Маре актором Мондорі. Існувала 

традиція італійського академічного театру, яку не міг не 

успадкувати Корнель, коли трагедія була, передусім, 

літературним твором. У Ренесансну добу найвищого 

розвитку зазнали інші жанри сценічного мистецтва: «учена 

комедія» й «учена пастораль». «Учена трагедія» існувала, 

але не знала того художнього резонансу, як названі вище 

жанри. Корнель не був спочатку впевненим, що його 

трагедія «Сід» зможе щось змінити в театрі, але 

постановка її 1636 року стала величезною театральною 

подією, з якої починається новий відлік історії 

французького (і не тільки) театру. Попадання «у роль» 

Мондорі (саме він зіграв Родріго), високий пафос, глибока 

морально-філософська проблематика, яка раптом 

наблизилася до глядача і захопила його – усе це привело 
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Корнеля до думки, що трагедія може бути не тільки 

літературним, а й сценічним витвором мистецтва [9. с. 30]. 

Трагедія класицизму створювалася на основі особливої 

естетики, у якій домінувала раціональна основа [10, с. 66–

67]. Це знайшло відображення в стремлінні до виразної 

гармонії вірша, чистоти й врівноваженості композиції, 

благородної простоти при глибокому інтелектуалізмі 

тексту. І все це відбилося на акторській грі. Цей момент 

лекції є дуже важливим для виховної функції, яку 

застосовує лектор у поданні матеріалу, загострюючи увагу 

студентів на глибоких моментах їхнього професійного 

розвитку через розуміння естетичних засад 

класицистичного театру. Саме класицизм почав вимагати, 

щоб акторська гра була продуманою і красивою. Головною 

умовою творчої роботи стає розум. Від акторів тепер 

очікують, що вони чітко розуміють те, що вимовляють, і 

вміють свідомо працювати над ролями. Так класицизм, 

начебто мимоволі, примусив акторів піднятися до рівня 

тогочасної культури. Завдяки літературі театр утвердив 

власну повноцінність серед так званих «високих 

мистецтв». 

Висновки. Найкращим принципом засвоєння даного 

матеріалу є практичне його застосування майбутніми 

акторами в процесі семінарського заняття. Ми вважаємо, 

що цей принцип є найкращим для того, щоб студенти, 

пропустивши через себе художнє слово, зуміли зробити 

невеликий, але значний крок у власній професії. Але 

методика викладання такого типу заняття залишається за 

межами даної роботи. 

Робота із студентами спеціальності «сценічне 

мистецтво» на заняттях (лекціях), присвячених 

викладанню теоретичних фахових дисциплін, має власну 

специфіку, яка полягає в тому, що такі студенти передусім 

налаштовані на оволодіння практичним циклом дисциплін, 
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які готують їх до майбутньої професії. Зацікавити їх 

складними теоретичними матеріалами, які потребують 

інтелектуальної напруги, можливо завдяки певній 

трансформації класичних методів викладання в бік 

наповнення їх відкритішою і гострішою проблемністю, 

ілюстративністю, евристичними принципами. Ця розвідка 

й присвячена постановці означеної дидактичної проблеми. 
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“THEORY AND HISTORY OF THE WORLD 
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TECHNIQUE” SPECIALTY IN THE ASPECT OF 

PROSPECTIVE TRAINING OF YOUNG ACTORS  

 

ABSTRACT. The article considers problem of raising the 

efficiency of teaching theoretical major discipline for the 

students of Universities “stage art” specialities. On the basis 

of the classical, didactic, methods, which are updated through 

the stable forms and principles of teaching, usually lectures 

and seminars, but filled with a new content, a discourse of 

necessity for the students to acquire the information relevant to 

the key moments in the world theatre development developed 

has been elaborated.  

This information should become a new “inner feeling” of 

future actors, because it is the only principle leading to a real 

professional development.  

The work with students of “The scenic art” specialty at 

lectures on theoretic professional disciplines has its own 

specificity, which consists in students’ desire to master the 

practical disciplines cycle which prepares them for future 

occupation.  

To arouse their interest for sophisticated academic 

materials that require some intellectual exertion would be 

possible thanks to some kind of classic professing methods 
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transformation by fleshing them out with open and poignant 

problematicity, exemplification, and heuristic features.  

Key words: actor, didactic methods, principles of education, 

origins of European theatre, imagination, aesthetics. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

КУРСА «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МИРОВОГО 

ТЕАТРА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«СЦЕНИЧЕСКОГО ИСКУССТВА» В АСПЕКТЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

БУДУЩЕГО АКТЕРА 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема 

усовершенствования преподавания теоретической 

профессиональной дисциплины для студентов вузов 

специальности «сценическое искусство». На основе 

классических методов дидактики, которые обновляются с 

помощью принципов и форм преподавания, обычно 

устойчивых и привычных (лекция, семинар), но таких, 

которые наполняются новым содержанием, 

разворачивается дискурс о необходимости усвоения 

студентами информации, касающейся ключевых 

моментов в развитии мирового театра.  

Эта информация должна стать новым «внутренним 

переживанием» будущих актеров, потому что только 
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подобный принцип приводит к настоящему 

профессиональному развитию.  

Работа со студентами специальности «сценическое 

искусство» на занятиях (лекциях), посвященных 

преподаванию теоретических профессиональных 

дисциплин, имеет свою специфику, которая заключается в 

том, что такие студенты прежде всего настроены на 

овладение практическим циклом дисциплин, которые 

готовят их к будущей профессии.  

Заинтересовать их сложными теоретическими 

материалами, требующими интеллектуального 

напряжения, возможно благодаря определенной 

трансформации классических методов преподавания в 

сторону наполнения их открытой и острой 

проблемностью, иллюстративностью, эвристическими 

принципами. Эта разведка и посвящена постановке 

обозначенной дидактической проблемы. 

Ключевые слова: актер, дидактические методы, 

принципы преподавания, истоки европейского театра, 

воображение, эстетика. 
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ВІДКРИТА ОСВІТА – ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ 

РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

 

Анотація. У статті досліджується відкрита освіта як 

важливий напрям розвитку освіти дорослих; 

обґрунтовується необхідність навчання дорослих в умовах 

кардинально нових вимог до змісту освіти; розкривається 

сутність підготовки і потенціал дорослої особи для 

повноцінної та ефективної участі у суспільному житті 

та професійній діяльності в умовах інформаційного та 

телекомунікаційного суспільства. 

Нині відкрита освіта набула значного розвитку 

внаслідок суттєвих змін у суспільстві, а саме процесів 

інтеграції, демократизації та інформатизації 

суспільства. Вона ввійшла у  XXI ст. як одна з 

найефективніших систем підготовки і безперервної 

підтримки високого кваліфікаційного рівня фахівців.  

Система дистанційної освіти, як складова системи 

відкритої освіти дає рівні можливості усім, у тому числі 

mailto:foreign@kymu.edu.ua


522 
 

й дорослому населенню в будь-яких районах країни і за 

кордоном реалізувати власні права на освіту й отримання 

знань. Саме на основі цієї системи можна адекватно й 

гнучко реагувати на запити суспільства та забезпечувати 

реалізацію конституційного права на освіту кожного 

громадянина.  

Вища освіта дає змогу вижити, самоосвіта сприяє 

стабільному успіху в професійній кар'єрі. Ті, хто розуміє, 

що постулат про здобуття однієї професії є застарілім, 

прагнуть оволодіти сучасними інформаційними 

технологіями, щоб встигати за інноваціями, які постійно 

супроводжують життя суспільства.  

Ключові слова: відкрита освіта, дистанційне навчання, 

освіта дорослих, інформаційне суспільство, освітня 

послуга, безперервна освіта. 

  

© ШИНКАРЕНКО Л.І., 2017 

 

Вступ. Сучасне суспільство початку третього 

тисячоліття має низку особливостей, до яких насамперед 

слід віднести підвищення значення інтелектуальної праці 

із застосуванням інформаційно-комунікативних 

технологій, поширення мережевих форм спілкування, 

глобалізація економіки, політики, культури, мистецтва та 

освіти. Яскравим прикладом процесу інформатизації та 

глобалізації освіти є відкрита освіта як найважливіша 

характеристика випереджаючого розвитку суспільства. 

Вона тісно пов’язана з освітою дорослих, яка у свою чергу 

є одним із механізмів досягнення стійкого економічного 

розвитку держави, унікальним соціальним інститутом, 

здатним не тільки розвивати та примножувати людський 

капітал, а й впливати на майбутнє особистості, суспільства, 

держави, є проявом відповідальності суспільства за 

формування людського й соціального капіталу, відіграє 



523 
 

винятково важливу роль у сучасному суспільстві знань [1, 

с. 97]. 

Традиційні підходи до навчання дорослих вимагають 

кардинального перегляду, а отже, виникає потреба в 

актуальності дослідження відкритої освіти, системи 

навчання, яка доступна будь-кому з бажаючих учитися, у 

тому числі й дорослому, без аналізу початкового рівня 

знань, яка використовує технології й методики 

дистанційного навчання та забезпечує навчання в ритмі, 

зручному для того, хто навчається. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Низка 

зарубіжних і вітчизняних науковців розглядають різні 

аспекти використання відкритої освіти, зокрема: 

Биков В. Ю. [2], Вдовичин Т. Я. [3], Висоцька О. Є. [4], 

Захарова О. А. [5], Мойсєєв В. [6], Прийма С. М., [7] та ін. 

Так, значний вклад у дослідження проблеми 

використання технологій відкритої освіти зроблено 

Биковим В.Ю. [2], він розглядав особливості відкритої 

освіти, розкрив принципи та технології відкритої освіти.  

Російський дослідник Мойсєєв В. [6, с. 81], 

наголошував, що головними вимогами освіти сьогодення є: 

гуманізація, безперервність, фундаменталізація освіти, 

доступність освіти, випереджаючий характер освіти та 

інформатизація освіти, яка пов'язана з її відкритістю. На 

переконання російських учених, на початку ХХІ століття, 

інформатизація суспільства сприяє створенню нових форм 

організації навчального процесу, однією з яких, є відкрита 

освіта. 

Висоцька О. Є. [4], вважає, що «відкрита освіта» є 

складною соціальною системою, яка визначається 

гнучкістю, швидким реагуванням на зміни соціально-

економічної ситуації, групових та індивідуальних освітніх 

потреб.  
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Нами проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід 

застосування технологій відкритої освіти. Проте, ще 

замало публікацій, у яких розкрито можливості 

застосування технологій відкритої освіти для навчання 

дорослих, тому ця проблема є актуальною. 

Мета: дослідження відкритої освіти як ефективної 

форми розвитку освіти дорослих. 

Завдання: 
˗ осмислити й проаналізувати найактуальніші аспекти 

відкритої освіти; 

˗ визначити перспективні напрями для України щодо 

впровадження відкритої освіти. 

Методи дослідження. Для проведеного дослідження 

було використано комплекс методів, зокрема: 

1) аналіз, синтез, порівняння, узагальнення для 

вивчення наукової літератури, офіційно-нормативних 

документів та для порівняння позицій учених щодо змісту 

поняття «відкрита освіта»;   

2) історико-педагогічний аналіз для визначення періоду 

впровадження відкритої освіти у вітчизняний навчально-

педагогічний простір. 

Результати дослідження. Аналіз наукових праць 

свідчить про зацікавленість учених до проблем 

інформатизації навчального процесу і, зокрема, до 

поширення можливостей відкритої освіти на основі 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій. 

Погоджуючись з думкою вчених про те, що відкрита 

освіта набула інтенсивного розвитку в умовах 

інформатизації суспільства, водночас зазначимо, що вона 

також дає новий поштовх в піднесенні освіти дорослих в 

Україні. 

Відкритість характеризує освіту дорослих як 

випереджаючий чинник суспільних змін. Якщо в межах 

традиційних освітніх систем основною метою освіти була 
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підготовка людини до життя та праці, то нині наочним стає 

забезпечення умов самовизначення та самореалізації 

особи. Якщо раніше процес навчання будувався як 

передавання учню відомих знань, навичок, умінь, то 

сьогодні знання спрямовані на випередження тих змін, які 

відбудуться у світі та суспільстві в найближчому 

майбутньому.  

Роль освіти дорослих у соціально-економічному 

розвитку суспільства полягає в забезпеченні позитивних 

результатів соціальних змін і випливає із її соціальних 

функцій, серед яких головними вважаються: адаптивна, 

компенсувальна, розвиваюча, аналітична, 

перетворювальна, прогностична, комунікативна, 

заохочувальна, функція соціального захисту, 

ресоціалізації, гуманістична, урбаністична, демографічна, 

функція історичного спадкоємництва та наслідування 

соціального досвіду [10, с. 237]. 

Активні зміни в соціальному та економічному житті 

нашої держави зумовлюють посилення ролі освіти 

дорослих як провідного чинника суспільного прогресу.  

Нині вимоги до освіти стали на порядок вищими, у світі 

відбуваються динамічні зміни, прогрес забезпечуватимуть 

інноваційні та інформаційні технології. Система освіти 

дорослих в умовах глобалізації суспільства, конкурентного 

середовища набуває жорсткості, тому на порядок денний 

ставлять якість людського капіталу, розвиток особистості, 

людину як центр розвитку суспільства, яка має постійно 

вдосконалюватися на основі освітніх програм і 

самовдосконалюватися. Для виконання цього завдання 

потрібна конкретна державна підтримка [3, с. 137]. 

Сучасний змінюваний світ висуває кардинально нові 

вимоги до змісту освіти. Він має:  

– містити риси випереджувального навчання, 

проективний, інноваційний характер; 
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– враховувати системність та інтегративність розвитку 

сучасної науки; 

– формувати сталі моделі майбутнього – суспільного, 

особистісного, соціоприродного на засадах власної 

креативності, екологічної культури, толерантності у 

відносинах та внутрішньої духовності; 

– спрямовувати на дієві стратегії самореалізацію 

людини, ефективне розв’язання існуючих і можливих у 

майбутньому проблем [2, с. 34]. 

Якісну модернізацію освітньої галузі, передусім 

упровадження нових видів освіти, серед іншого, відкритої 

освіти, передбачає перехід до інформаційного суспільства. 

Інформаційна революція і формування нового типу 

суспільного устрою – інформаційного суспільства – 

висувають інформаційні ресурси та знання на перші 

позиції. На зміну застарілим моделям навчання дорослих 

повинні прийти нові моделі, засновані на таких засадах: 

головними технологіями навчання дорослих є технології 

дистанційного навчання, основне призначення технологій 

навчання – розвиток спроможності до самонавчання, 

дорослі (студенти) є активними учасниками навчання, в 

основі навчальної діяльності – співпраця [7, с. 265]. 

Близькими в цьому аспекті є погляди О. А. Захарової, 

яка формулює подібне визначення, наголошуючи, що 

об'єктом відкритої освіти є взаємодія і зв'язки таких 

елементів системи як «навчання», «навчальна програма», 

«освітня установа» та «методика навчання». Це означає, 

що «відкрита освіта» є такою формою організації і 

самоорганізації, коли навчальний заклад створює умови з 

метою активного залучення дорослого студента до вибору 

індивідуальної освітньої траєкторії. Вона вважає, що 

інформатизація освіти є одним з вагомих компонентів 

відкритої освіти, що дозволить підняти освітній процес на 

рівень активної соціальної творчості, розширить її 
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можливості і сприятиме інтеграції у відкрите соціальне 

середовище [5, с. 112].  

Відсутність належного рівня готовності освіти країни до 

переходу на принципи відкритості зумовлює необхідність 

вивчення прогресивного зарубіжного досвіду 

впровадження відкритої освіти, обґрунтування її сутнісних 

характеристик, встановлення перспектив розвитку в 

міжнародному і національному контекстах.  

У світовій практиці відкрита освіта зарекомендувала 

себе як ефективна форма навчання дорослих. 

Використання дистанційних форм навчання об'єктивно 

створює умови для розвитку інтеграційних процесів, а 

тому найкраще відповідає цілям і завданням освіти 

дорослих, сприяє розвитку особистості дорослої людини 

[8, с. 5].  

Відкрита освіта – рух, що вже набув великого 

поширення і впливу та, цілком можливо, визначатиме 

розвиток усієї системи освіти, культури викладання і 

навчання на десятки кроків уперед.  

Поняття відкритої освіти можна тлумачити у кількох 

значеннях [4]: 

Відкрита освіта як форма демократизації суспільних 

відносин, що уможливлює поширення різноманітних форм 

освітньої діяльності. Відкрита освіта є складником 

відкритого суспільства як суспільства, що підтримує 

свободу самовираження людської особистості, її прагнення 

до самонавчання, творчої, пошукової діяльності.  

Відкрита освіта як сфера реалізації потреб 

інформаційного суспільства в умовах інформаційно-

комунікаційної революції. Суспільство, у якому ми живемо, 

є суспільством мас-медіа, тобто суспільством, де 

інформація та засоби, що її відтворюють і поширюють, 

мають першоступеневе значення. Інформатизація сьогодні 

є не просто вимогою часу, ознакою технічного розвитку 
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суспільства, а й життєво важливою потребою. Уміння 

знаходити інформацію за найменших витрат часу, 

оволодіння технологіями Інтернет-комунікації, практики 

самореалізації у віртуальному просторі нині стають 

невід’ємним складником життя кожної людини. 

Відкрита освіта як специфічна форма освітніх послуг. 

Відкрита освіта виступає сьогодні змістовним складником 

глобальної освіти і пов’язана насамперед з побудовою 

мережевих форм освітнього простору, застосуванням 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, 

дистанційних форм навчання, опануванням відповідних 

умінь, навичок і компетентностей. Дистанційна структура 

навчання значно розширює навчальні можливості, форми, 

засоби, суб’єкти освіти. Зокрема, відкрита освіта надає 

можливість отримувати знання таким категоріям, як особи 

з обмеженими фізичними можливостями, людям, які не 

мають часу для перебування у ВНЗ, але бажають здобути 

додаткові знання тощо. Відкрита освіта забезпечує 

гнучкий доступ до освітніх послуг з урахуванням 

географічних, соціальних і часових обмежень конкретних 

суб’єктів навчання, коли кожний може вчитись у зручний 

для нього час і в зручному місці [4]. 

Особливості відкритої освіти як специфічної форми 

надання освітніх послуг це: 

– використання спеціалізованих технологій і засобів 

навчання – комп’ютерів, мережевих засобів, 

мультимедійних технологій; 

– тестовий контроль якості знань; 

– модульність – формування індивідуального 

навчального плану з набору навчальних курсів; 

– паралельність – можливість навчання при сумісництві 

з основною професійною діяльністю; 

– асинхронність – реалізація технології навчання за 

зручним для учня розкладом; 
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– нова роль викладача як координатора-тьютора, який 

координує індивідуальний процес навчання, консультує та 

допомагає при складанні індивідуального плану;  

– нова роль учня – підвищення вимог до 

самоорганізації, мотивування, навичок самостійної роботи 

[3, с. 138]. 

Безперечно, що відкрита освіта має різне тлумачення і 

різні форми. Одним з найцікавіших проявів відкритої 

освіти є медіа-освіта. Саме сучасні медіа по-новому 

розкривають зміст відкритої освіти, оскільки через них 

можливий відкритий доступ до інформації, швидке її 

поширення й оновлення. З другого боку, становлення 

інформаційного суспільства, стрімкий розвиток 

інформаційно-комунікативних технологій потребують 

цілеспрямованої підготовки дорослої особистості до 

вмілого і безпечного користування ними. Такі медіа, як 

кіно, телебачення й передусім Інтернет, активно й 

суперечливо впливають на освіту молоді, часто 

перетворюючись на провідний чинник її соціалізації. Тому 

надзвичайно важливим стає розвиток медіа-освіти як 

напрямку випереджувальної освіти, одне з головних 

завдань якої полягає у формуванні вміння користуватись 

інформацією в будь-якому вигляді, здійснювати 

комунікацію, усвідомлювати наслідки впливу на людину 

мас-медіа. Дуже вагомим також є запобігання вразливості 

людини до медіа-насильства та медіа-маніпуляцій, 

поширення різноманітних медіа-залежностей. 

Найважливішою є відкрита освіта як реалізація 

принципу навчання протягом усього життя. Для освіти 

дорослих, передусім у межах післядипломної педагогічної 

освіти, цей принцип розкривається в контексті настанови: 

навчатися, щоб навчати. Кожний творчий педагог 

розуміє, що без постійної праці над собою, прагнення 

самовдосконалення та саморозвитку неможливо надихати 
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дорослих учнів на навчання, розвивати в них потенціал 

креативності.  

Так, Р. Даве зазначав, що неперервна освіта – це процес 

особистісного, соціального і професійного розвитку 

індивіда протягом його життя, здійснюваний із метою 

вдосконалення якості життя як індивідів, так і їхніх 

спільнот. Це всеосяжна об’єднувальна ідея, що включає 

формальне, інформальне і неформальне навчання, 

здійснюване з метою набуття й удосконалення 

просвітництва, а також досягнення найповнішого розвитку 

різноманітних сторін життя на різних її щаблях. Вона 

пов’язана як із розвитком особистості, так і з соціальним 

прогресом [9, с. 128].  

В умовах відкритої системи освіти доросла людина, яка 

навчається, не тільки здобуває певні знання, а й формує 

потребу в безперервному постійному їх оновленні, 

творчому підході до знань протягом усього життя. Таким 

чином, відкрита освіта базується на світоглядних і 

методологічних засадах відкритості та безперервності 

процесу пізнання.  

Нами було осмислено й проаналізовано найактуальніші 

аспекти відкритої освіти, а також визначено її завдання: 

– розвиток інформаційно-комунікативної культури 

особистості як поєднання навичок роботи з комп’ютером, 

здійснення ефективної Інтернет-комунікації та медіа-

грамотності як формування критичного мислення щодо 

засобів комунікації; 

– формування навичок науково-дослідницької, 

пошукової діяльності; 

– активізація творчого мислення, потреби в постійній 

самореалізації та самовдосконаленні особистості. 

Отже, відкрита освіта – це складна соціальна система, 

яка характеризується гнучкістю, швидким реагуванням на 

зміни соціально-економічної ситуації, індивідуальних і 
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групових освітніх потреб і запитів. Метою відкритої освіти 

є підготовка особи до повноцінної й ефективної участі в 

суспільному житті та професійній діяльності в умовах 

інформаційного та телекомунікаційного суспільства [4].  

Висновки і перспективи впровадження відкритої 

освіти. З урахуванням особливостей поточного етапу 

соціально-економічного розвитку нашої країни та освітньої 

системи найперспективнішими, з нашого погляду, для 

України є такі напрями впровадження відкритої освіти: 

– елементи відкритої освіти можуть широко 

використовуватись у дистанційній освіті та освіті протягом 

життя. До навчання буде залучатися дедалі більше 

дорослих людей. Тут телекомунікаційні технології, що 

дають можливість не тільки розповісти, а й показати, 

змоделювати конкретну ситуацію, здатні принести значні 

позитивні результати вже в короткотерміновій 

перспективі; 

– технології відкритої освіти, а саме технології 

створення і поширення електронних публікацій, можуть 

відіграти значну роль у подоланні браку якісних 

навчальних матеріалів. Це – різноманітні підручники і 

посібники, методичні матеріали для учнів і вчителів, 

студентів і викладачів у цифрових форматах. Електронні 

публікації дають змогу зробити такі навчально-методичні 

матеріали набагато дешевшими і доступнішими, а роботу з 

ними – зручнішою й ефективнішою; 

– технології електронної публікації, обміну цифровим 

контентом і колективної роботи з ним дають змогу значно 

поліпшити якість викладання через забезпечення 

ефективного обміну досвідом і різноманітними освітніми 

матеріалами між викладачами;  

– елементи відкритої освіти здатні забезпечити вищий 

рівень прозорості системи освіти – що і як викладається і 

вивчається, які матеріали і методики використовуються, 
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якими є навчальні досягнення студенів і учнів, якою є 

якість роботи вчителів і викладачів. Тобто система освіти 

завдяки цим елементам відкритої освіти може стати 

прозорішою для суспільства і, з другого боку, може бути 

забезпечено краще керування нею [7, с. 270].  

Для реалізації найперспективніших напрямів 

упровадження критеріїв відкритої освіти у вітчизняну 

освітню практику, на наш погляд, доцільним є вжиття, 

зокрема, таких заходів: 

– забезпечити належне фінансування виконання 

державних програм, що передбачають заходи з 

інформатизації системи освіти й упровадження новітніх 

технологій в освітню сферу; 

– розробити теоретичні та практичні засади 

використання принципів, ідей, технологій і методів 

відкритої освіти у реформуванні вітчизняної освітньої 

сфери.  

– вивчити можливості створення й упровадження в 

освітню практику вітчизняних мультимедійних 

інтерактивних підручників; 

– розробити стандарти професійних умінь і навичок для: 

а) підготовки спеціалістів, що безпосередньо 

займатимуться впровадженням цифрових технологій у 

культурну та освітньо-наукову практику; б) забезпечення 

необхідного рівня підготовки викладачів і студентів ВНЗ, 

вчителів та учнів середніх шкіл для забезпечення 

можливості активного користування електронними 

освітніми матеріалами в навчальному процесі [10, с. 215].  

Нині відкрита освіта набула значного розвитку 

внаслідок суттєвих змін у суспільстві, а саме процесів 

інтеграції, демократизації та інформатизації суспільства. 

Вона ввійшла у  XXI ст. як одна з найефективніших систем 

підготовки і безперервної підтримки високого 

кваліфікаційного рівня фахівців. А система дистанційної 
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освіти, яка входить у складову системи відкритої освіти 

дає рівні можливості кому завгодно, у тому числі й 

дорослому населенню в будь-яких районах країни і за 

кордоном реалізувати власні права на освіту й отримання 

знань. Саме на основі цієї системи можна найадекватніше 

й гнучко реагувати на запити суспільства та забезпечувати 

реалізацію конституційного права на освіту кожного 

громадянина. Формальна освіта дає змогу вижити, 

самоосвіта сприяє стабільному успіху в професійній 

кар'єрі. Ті, хто розуміє, що постулат про здобуття однієї 

професії є застарілім, прагнуть оволодіти сучасними 

інформаційними технологіями, щоб встигати за 

інноваціями, які постійно супроводжують життя 

суспільства.  
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TRANSPARENT EDUCATION ˗  AN IMPORTANT 

SPHERE OF ADULTSʼ EDUCATION DEVELOPMENT 

 

ABSTRACT. This article explores the open education as an 

important direction in the development of adult education, 

reveals the essence of training and the potential of an adult for 

full and effective participation in public life and professional 

activities in the information and telecommunication society.  

The necessity of adult education is substantiated in the 

context of radically new requirements to the content of 

education. At present the open training acquired a perceptible 

growth due to substantial transformations in society, namely: 

the society integration, democratization and informatization 

processes. It appeared in the 21
st
 c. as one of the most efficient 

training system used for incessant support of high professional 

level of educators.  

The distance education system as a component of the open 

education system offers equal opportunities to everyone 

including grown-up people in every region of the country and 

abroad who can exercise their rights to receive education. It is 

this system that allows a proper and flexible response to the 

exigencies of society and guarantees the right to education for 

every citizen.  
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Higher education provides survival self-education 

contributes to stable success in career progression. Those who 

realize that the presupposition on one only profession 

acquirement is outworn, desire to master contemporary IT in 

order to catch innovations which constantly go along with the 

life of society.  

Key words: open education, distance learning, adult education, 

information society, educational service, continuing education. 
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ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ВАЖНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЗРОСЛЫХ 

 

Аннотация. В статье исследуется открытое 

образование как важное направление развития 

образования взрослых; обосновывается необходимость 

обучения взрослых в условиях кардинально новых 

требований к содержанию образования; раскрывается 

сущность подготовки и потенциал взрослого для 

полноценного и эффективного участия в общественной 

жизни и профессиональной деятельности в условиях 

информационного и телекоммуникационного общества.  

Сейчас открытое образование получило значительное 

развитие в результате существенных изменений в 

обществе, а именно процессов интеграции, 
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демократизации и информатизации общества. Оно вошло 

в XXI в. как одна из самых эффективных систем 

подготовки и непрерывной поддержки высокого 

квалификационного уровня специалистов. 

Система дистанционного образования, как 

составляющая системы открытого образования дает 

равные возможности всем, в том числе и взрослому 

населению в любых районах страны и за рубежом, 

реализовать свои права на образование и получение 

знаний. Именно на основе этой системы можно 

адекватно и гибко реагировать на запросы общества и 

обеспечивать реализацию конституционного права на 

образование каждого гражданина.  

Высшее образование дает возможность выжить, 

самообразование способствует стабильному успеху в 

профессиональной карьере. Те, кто понимает, что 

постулат о получении одной профессии является 

устаревшим, стремятся овладеть современными 

информационными технологиями, чтобы успевать за 

инновациями, которые постоянно сопровождают жизнь 

общества. 

Ключевые слова: открытое образование, дистанционное 

обучение, образование взрослых, информационное 

общество, образовательная услуга, непрерывное 

образование. 
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