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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
МУЗИКИ ЯК ЧИННИК ЯКОСТІ ВИЩОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

УДК 78.071.2
Пастушенко Л.А.

У пропонованій статті висвітлюється поняття „компе%
тентність”, „професійна компетентність” вчителя музики.
Розкрито методичні  та технологічні проблеми підготовки май%
бутніх фахівців музично%педагогічної діяльності.

Ключові слова: професійна компетентність, музичне мистец%
тво, компетентнісний підхід, методична підготовка.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩЕГО
УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ КАК ФАКТОР КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье освещается понятие „компетентность”, „профес%

сиональная компетентность» учителя музыки. Раскрыты мето%
дические и технологические проблемы подготовки будущих специ%
алистов музыкально%педагогической деятельности.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, музы%
кальное искусство, компетентностный подход, методическая
подготовка.

THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF
MUSIC AS A FACTOR IN THE QUALITY OF HIGHER ART EDUCATION

The present article deals with the concept of „competence”,
„professional competence” teacher of music. Solved methodological and
technological problems of future professionals musical and educational
activities.

Keywords: professional competence, music, competence approach,
methodical preparation.

Постановка проблеми.
Розвиток суспільства у нових економічних умовах актуалізує пошук ноK

вих шляхів фахової підготовки майбутніх фахівців. Особливий інтерес викK
ликає фахова підготовка майбутніх педагогів, зокрема, вчителів музичного
мистецтва, які спроможні не тільки виконувати покладені на них професійні
обов’язки, але здатні самовдосконалюватися, адаптовуватися до швидкозміK
нних умов праці. Тобто, підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва
передбачає спрямування засобів і методів на формування у них високого рівня
професіоналізму у поєднанні з удосконаленням особистісних якостей.

Складність і багатогранність діяльності вчителя в загальноосвітній школі
висувають особливі вимоги до рівня його компетентності, до сформованості у
нього глибоких знань і умінь в обраній професії. У той же час розрив між
теоретичними знаннями студентів і вмінням їх практичного використання,
відсутність зв’язку загальнопедагогічних і спеціальних дисциплін призводить
до того, що до практичної діяльності студенти приступають недостатньо підгоK
товленими.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі розвитку загальноK
педагогічних і спеціальних здібностей, удосконаленню форм і методів проK
фесійної підготовки майбутнього вчителя присвячені праці багатьох вчених.

Широкого висвітлення набули підходи до розробки моделі діяльності педаK
гога (С.Архангельський, А.Вербицький, С.Вершловський, І.Зязюн, Н.КузьK
міна, В.Сластьонін, Н.Тализін та ін.), питання удосконалення мистецької
освіти стали предметом численних педагогічних досліджень (Л. АрчажникоK
ва, Н. Гуральник, О. Олексюк, Г. Падалка, О. Ростовський, О. Рудницька,
Г. Ципін, О. Щербініна, В. Шульгіна, О. Щолокова та ін.).

Мета статті – висвітлити сутність професійної компетентності вчителя
музичного мистецтва з урахуванням специфіки його роботи в школі.

Виклад основного матеріалу.  В даний час, коли йдеться про фахівців з
вищою мистецькою освітою, досить широко використовуються такі поняття,
як „компетентність” і „професійна компетентність”.

Про компетентність як високу якість діяльності фахівця висвітлювали у
своїх працях В.Сластьонін (практична компетентність), Т.Стефановська
(вміння мобілізувати отримані знання і досвід), С.Молчанов (обсяг компеK
тенцій, коло повноважень). У психологоKпедагогічній літературі поняття „комK
петентність” набуло широкого вжитку в кінці XX століття як спеціальний
напрям – компетентнісний підхід в освіті, який розглядається не як сума засK
воєної інформації, а здатність людини діяти у різних проблемних ситуаціях.
Термін „компетентність” розглядається з різних точок зору. Зокрема:

K як психосоціальна якість, що означає силу і впевненість, що виходить
від почуття власної успішності та корисності, що дає людині усвідомлення своєї
здатності ефективно взаємодіяти з навколишнім світом;

K як глибоке, досконале знання сутності виконуваної роботи, способів і
засобів досягнення намічених цілей, а також наявність відповідних умінь і
навиків;

K як володіння вчителем необхідною сумою знань, умінь і навиків, що
визначають сформованість його педагогічної діяльності, педагогічного спілкуK
вання і особистості вчителя як носія визнаних цінностей, ідеалів і педагогічK
ної свідомості [4, с.133].

А.Усова [7] визначає компетентність як якість людини, із широкою еруK
дицією та розвиненими знаннями в певній галузі. Тому судження її є вагомиK
ми та авторитетними.

Спираючись на вищевикладені трактування, ми підійшли до розгляду каK
тегорії „професійна компетентність”, яка в енциклопедії професійної освіти
(від лат. professio – офіційне заняття, лат. competo K відповідати, підходити)
трактується як інтегральна характеристика ділових і особистісних якостей
фахівця, що відображає рівень знань і умінь, достатніх для досягнення поK
ставленої мети у даному виді діяльності [8, с.383].

До вивчення проблеми формування та вдосконалення професійної компеK
тентності вчителя в системі вищої професійної освіти звертається багато досK
лідників. Вони бачать у професійній компетентності особистісне утворення і
готовність до продуктивної педагогічної діяльності. У поняття професійної
компетентності включають єдність теоретичної і практичної готовності педаK
гога до здійснення педагогічної діяльності. Зокрема, професійною компетенK

тністю, на думку Н.Кузьміної [5], є сукупність умінь педагога як суб’єкта
педагогічного впливу особливим чином структурувати наукові і практичні
знання з метою найоптимальнішого вирішення педагогічних завдань. Ряд вчеK
них (О.Роботова, Т.Леонтьєва, І. Шапошникова) під професійною компеK
тентністю розуміють особисті можливості вчителя, вихователя, педагога, що
дозволяють йому самостійно й досить точно та ефективно вирішувати педаK
гогічні завдання, що формуються ним самим або адміністрацією освітньої усK
танови [3].

А. Маркова [6] виділяє наступні види професійної компетентності:
– спеціальна компетентність – володіння власне професійною діяльністю

на високому рівні, здатність проектувати свій подальший професійний розK
виток;

– соціальна компетентність – володіння спільною (груповою, кооперативK
ною) діяльністю, співпрацею, а також володіти в даній професії прийомами
професійного спілкування; соціальна відповідальність за результати своєї праці;

– особистісна компетентність – володіння прийомами особистісного саK
мовираження і саморозвитку, засобами протистояння професійним дефорK
маціям особистості;

–  індивідуальна компетентність – володіння прийомами самореалізації
та розвитку індивідуальності в рамках професії, готовність до професійного
зростання, здатність до індивідуального самозбереження, несхильність до проK
фесійного старіння, уміння раціонально організувати свою працю без переK
вантажень часу і сил, організувати роботу так, щоб вона була необтяжливою,
без втоми і навіть з освіжаючим ефектом.

Детальне дослідження терміну „професійна компетентність учителя” було
здійснене в роботі С.Годнік і Г.Козберг. Автори зазначають, що в структурі
професійної компетентності фундаментальних компонентом є знання. ДосліK
дники підкреслюють, що можливості ВНЗ щодо практичної підготовки виK
пускників обмежені термінами навчання і „вмістимістю” навчального плаK
ну, в якому має бути представлений комплекс загальнонаукових, спеціальK
них дисциплін і професійних практик. Навіть при ідеальному поєднанні всьоK
го комплексу дисциплін ВНЗ може сформувати тільки необхідну готовність
до оволодіння професійною компетентністю, а не саму властивість професіоK
нала, тоді як його формування пов’язане з особистим досвідом. На думку авK
торів, педагогKпочатківець перебуває в ситуації протиріччя між теоретичною
підготовкою, одержаною у ВНЗ, і вимогами, які ставляться до нього в пракK
тичній роботі. Щоб сформувати професійну компетентність, випускник має
володіти системою знань про сутність, основні види, форми і закономірності
педагогічної діяльності, психологоKпедагогічними основами освіти і вихованK
ня, освоїти сучасні методи викладання в загальноосвітній школі.

Аналіз літератури показав, що більшість авторів включають в поняття
„професійна компетентність вчителя” властивості особистості педагога, знання
та вміння, необхідні для його професійної діяльності. Термін „професійна
компетентність вчителя” використовується дослідниками як ключове понятK
тя та визначає інтегративну якість особистості, підсумовуючі знання, уміння
і навички, набуті в процесі навчання, а також готовність до професійної діяльK
ності.
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Розглянувши погляди дослідників на професійну компетентності, ми з’яK
сували, що вони охоплюють всі спеціальності педагогічного профілю, однак
компетентність вчителя музичного мистецтва відрізняється своєю специфічнK
істю, яка обумовлена особливостями музики як виду мистецтва і як навчальK
ного предмета і полягає в тому, що вчитель музичного мистецтва вирішує пеK
дагогічні завдання засобами музичного мистецтва. Нам близька така позиK
ція, тому що ми розглядаємо професійну компетентність учителя музичного
мистецтва, в якій провідною якістю є практична готовність до здійснення проK
фесійної музичноKпедагогічної діяльності на основі інтеграції педагогічних і
спеціальних здібностей, засвоєних знань, сформованих умінь і навичок.

З метою підготовки компетентного вчителя музичного мистецтва в 60Kті
роки минулого століття почалася організація музичноKпедагогічних відділень
і факультетів в середніх і вищих навчальних закладах країни. Більшу частиK
ну їх викладачів складали випускники спеціальних відділень консерваторій
(виконавських, диригентськоKхорових, вокальних, інструментальних, теореK
тичних, мистецтвознавчих і т.п.). Це зумовило те, що існуюча система підгоK
товки вчителя музичного мистецтва складалася під впливом консерваторсьK
ких класів, де мета навчання – вузькоспеціальна підготовка студента до діяльK
ності викладача спеціального музичного навчального закладу або виконавця
(наприклад, концертмейстера або соліста). Згідно з державним освітним станK
дартом, метою навчання на музичноKпедагогічному факультеті є підготовка
вчителя загальноосвітньої школи, для якого педагогічні здібності є основними
і їм підпорядковані спеціальні здібності (музикальність, артистичність, креаK
тивність, володіння інструментом, диригентською технікою тощо). Таке поK
єднання необхідне як засіб для майбутньої професійної діяльності та знахоK
диться в основі формування професійної компетентності майбутнього вчитеK
ля музичного мистецтва.

Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музичного
мистецтва у багатьох випадках залежить від професійної спрямованості викK
ладачів навчального накладу. На думку Є.Білозерцева, „успішність професK
ійної освіти визначається сьогодні не тільки і не стільки активністю одного
викладача або однієї кафедри, а оптимальним співробітництвом усіх кафедр
і викладачів, стратегією і тактикою факультету” [2, с.551]. Аналізувати проK
блеми підготовки компетентного вчителя музичного мистецтва не можна без
вивчення, узагальнення та наукового осмислення багатого досвіду, представK
леного історією музичної освіти та накопиченого педагогамиKмузикантами.

Слід зазначити, що підготовка вчителя музичного мистецтва пов’язана з
вивченням різноманітного комплексу спеціальних дисциплін, до кожної з яких
визначена особлива методика викладання: навчання грі на інструменті, диK
ригування, робота з хором, сольний спів та ін. Звідси випливає, що методика
підготовки майбутнього вчителя мистецьких дисциплін має бути спрямована
на набуття знань та умінь для здійснення поліфункціональної діяльності в заK
гальноосвітній школі. Також важливу роль відіграє роль спадкоємності теоK
ретичних знань і практичних умінь, одержуваних студентами зі спеціальних
дисциплін у подальшій педагогічній діяльності.

На думку Ю.Алієва [1], для вирішення конкретних завдань учителю муK
зичного мистецтва необхідний весь арсенал психологоKпедагогічних і музичK

них знань з першого дня роботи в школі, оскільки ситуації, з якими він стиK
кається, мають комплексний характер. Як би не поліпшувався музичноK
освітній процес у вищій школі, випускника вищого мистецького навчального
закладу не можна розглядати як готового, вже сформованого вчителяKмузиK
канта. Він стверджує, що навчальний заклад не може методично і особистісK
но озброїти студента на всі випадки педагогічного життя. Тобто не може бути
універсальної методики, спираючись на яку можна вирішувати будьKякі наK
вчальноKвиховні та творчі завдання.  Професійну компетентність учителя хуK
дожньоKестетичного циклу, працівника культури і мистецтв розглядали у своїх
дослідженнях Л.Афонченко, І.Левіна, М.Рудзік. У них спільною думкою є
те, що для випускника мистецького навчального закладу професійна компеK
тентність – це комплекс музичноKдидактичних знань, умінь та інтегральна
професійноKособистісна характеристика, готовність і спроможність виконуK
вати професійноKпедагогічні функції в нових умовах [7]. Тобто її можна розK
глядати як здатність до оптимального виконання дій та ефективно вирішуваK
ти проблеми професійної діяльності.

В умовах мистецького навчального закладу основи професійної компетентK
ності формуються у процесі вивчення як загально професійних, так і спеціальK
них (наприклад, блок дисциплін предметної підготовки): історія зарубіжної муK
зики, історія вітчизняної музики, народна музична творчість, сольфеджіо, гарK
монія, поліфонія, аналіз музичних форм. До блоку спеціальних дисциплін вхоK
дить: основний музичний інструмент, додатковий музичний інструмент, концерK
тмейстерський клас, хорознавство і хоровое аранжування, хорове диригування,
сольний спів тощо. Оволодівши основами духовної і матеріальної культури, предK
ставляючи свою діяльність на теоретичному рівні, майбутні вчителі готові до закK
ріплення сформованих знань і вмінь на практиці. Ця сформованість є передумоK
вою до формування професійної компетентності майбутнього вчителя і передбаK
чає оволодіння ним комплексом спеціальних знань з теоретичних та виконавсьK
ких (інструментальних, вокальних та диригентськоKхорових) дисциплін. Крім
того, учитель музики, який закінчив музичноKпедагогічний факультет, повинен
знати спеціальні методики, музичну педагогіку і психологію, володіти психологоK
педагогічними знаннями в аспекті викладання предмета „Музика” в школі.

Висновки. Таким чином, в основу професійна компетентності майбутньK
ого вчителя музики входить спеціальна (загальнопедагогічна, диригентська,
інструментальна, вокальна, виконавська, музикознавча, дослідницька), соцK
іальна та особистісна підготовка. Звідси випливає, що вдосконалення підгоK
товки майбутнього вчителя мистецьких дисциплін знаходиться в прямій заK
лежності не тільки від правильної орієнтації студента в процесі навчання на
спеціальних заняттях, але й від загальної методичної забезпеченості та пракK
тичної озброєності, одержаної у всьому різноманітті дисциплін, що вивчаються
на музичноKпедагогічному факультеті. Слід відзначити, що педагогічна наука
і практика виходять з принципової установки про те, що своєрідність педагоK
гічної діяльності робить неприпустимим наявність однієї вузькоспеціальної
компетентності, а професіоналізм учителя визначається поєднанням усіх видів
професійної компетентності. Цей підхід прийнятний і для музичного мистецK
тва, оскільки його вузькоспеціальна спрямованість в сьогоднішніх умовах себе
не виправдовує, а створює проблеми у професійній діяльності.
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Завдання, які стоять перед сучасною педагогікою, вимагають глибокого анаK
лізу складних процесів, що відбуваються в сучасній школі. Від того, яким буде
вчитель музичного мистецтва, як він стане реалізовувати свою творчу діяльність,
чи здатний буде враховувати вимоги, що ставляться сучасним суспільством, у
багатьох випадках буде залежати рівень освіченості, вихованості, духовного та
культурного розвитку школяра. Організація процесу навчання у вищих мистецьK
ких навчальних закладах повинна бути достатньою для формування у студента
цілісної системи знань та умінь, орієнтованих на потреби сучасної загальноосвітK
ньої школи. Таким чином, зміст музичної освіти, методи навчання мають не тільки
відповідати сучасному розвитку суспільства але й випереджати його.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС ТА ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО�
ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

УДК 378.937
Князян М. О.

В статье рассмотрены теоретические основы научно%иссле%
довательской деятельности будущего учителя. Высветлена сущ%
ность таких феноменов, как  «научно%исследовательская деятель%
ность», «исследовательские умения», «рефлексивные умения», «са%
мооптимизация педагога». Представлены приемы организации
научно%исследовательской деятельности студентов.

Ключевые слова: научно%исследовательская деятельность
будущего учителя,  исследовательские умения.

The article describes the theoretical basis of the research activities of
future teacher. The essence of the phenomena “research activities”,
“research skills”, “reflexive skills”, “self%optimization of teacher” is
found out. The methods of organization of research activities of students
are presented.

Key words: research activities of future teacher, research skills.

На сучасному етапі розвитку суспільства пріоритетною є оптимізація науK
ковоKдослідної роботи майбутніх педагогів, оскільки саме цей вид діяльності
студентів забезпечує можливість розв’язати такі важливі завдання, як вихоK
вання дослідницької культури особистості професіонала, формування у нього
прагнень до самореалізації в творчості, розвиток його індивідуально цінних
здібностей і талантів.

Основний масив наукових пошуків щодо цієї проблеми здійснювався пеK
реважно в аспекті визначення її методологічного підґрунтя (І. Бех, Н. Бібік,
А. Богуш, І. Зязюн, В. Кремень, Н. Ничкало, О. Савченко, О. СухомлинсьK
ка) та ролі в активізації професійної підготовки педагогічних кадрів (Є. БарK
біна, Н. Грама, В. Гриньова, В.Буряк, Е. Карпова, Н. Кічук, М. Князян, Н.
Курлянд, В. Радул, Т. Сущенко та інші).

Поряд з цим, проблема висвітлення теоретичних засад та педагогічних
підходів щодо підвищення ефективності науковоKдослідної роботи майбутніх
учителів у вищих навчальних закладах потребує уточнення, що й визначило
мету і завдання статті: розкрити теоретичний базис та засоби організації окK
ресленої роботи студентів на етапі їхньої професійної підготовки.

Узагальнення наукових положень, представлених у довідкових філософсьK
ких, психологічних і педагогічних джерелах [1; 2; 4; 6; 7], свідчить, що досK
лідження відіграє першочергову роль у розвитку пізнавальних процесів, у
формуванні особистості та присвоєнні нею соціального досвіду. Так, з наукоK
вої позиції С. Гончаренка дослідницький метод передбачає залучення особисK
тості до самостійних спостережень, на основі яких установлюються зв’язки
предметів і явищ дійсності, пізнаються закономірності, формулюються висK
новки [2]. В лінгвістичних джерелах дослідження є процесом ретельного наK
укового розгляду з метою пізнання, з’ясування чогось [1, с. 242]. З позиції
науковцівKфілософів, особливим видом пізнавальної діяльності, спрямованої
на вироблення системно організованих, об’єктивних і обґрунтованих знань
про світ, є наука. Саме вона здатна виходити за межі конкретного історичноK
го етапу й відкривати для людства нові предметні світи, котрі можуть стати
об’єктом практичного засвоєння лише на наступних етапах розвитку цивіліK
зації [6, с. 662]. У педагогічних довідкових працях [2; 4; 7] наука розгляK
дається  як соціальноKзначуща сфера людської діяльності; її основною функK
цією є вироблення й використання теоретично систематизованих об’єктивK
них знань про дійсність. Наука – це одночасно діяльність з набуття нових
знань і результат цієї діяльності – сукупність отриманих на певний момент
часу знань. Наука охоплює не лише систему знань, а й засоби їх усвідомлення
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та філософського тлумачення, у зв’язку з чим виступає формою суспільної
свідомості. Вона є засобом встановлення та усвідомлення об’єктивної істини.
Синтезуючи провідні характеристики понять «наука» та «дослідження», дійдемо
висновку, що науковоKдослідна діяльність студентів – це є творча пізнавальK
на робота, спрямована на вивчення на емпіричному й теоретичному рівнях
оточуючого світу, закономірностей функціонування його явищ у контексті їх
системних взаємозв’язків з метою нарощення суспільноKісторичного й особиK
стісного досвіду.

НауковоKдослідна діяльність студентів є засобом їхньої професійної підгоK
товки, вона відрізняється всіма характеристиками навчальноKпізнавальної
роботи (передбачає вивчення певного об’єкта педагогічної дійсності в проK
цесі розв’язання пізнавальної задачі, як правило, проблемного характеру)
та носить ознаки творчої діяльності, актуалізує креативні можливості осоK
бистості в аспекті вироблення власного бачення шляхів розв’язання проK
блемної ситуації.

У системі вищої освіти науковоKдослідна діяльність забезпечує:
K методологічну функціональність особистості майбутнього педагога, тобK

то вільне володіння системними методологічними знаннями, оперування заK
гальнопізнавальними метаKвміннями, методами наукового дослідження, що в
сукупності реалізує можливість студента високопродуктивно діяти в науковоK
му просторі;

K дієвість знань як вміння динамічної актуалізації й застосування накопиK
ченого теоретичного матеріалу при вирішенні складних професійних проблем;

K процесуальноKтехнологічну підготовленість студентів, тобто вільне опеK
рування дослідницькими діями, здатність до високої самоорганізації в пошуK
ковій роботі, досягнення максимального результату за мінімально короткий
час;

K розвиток рефлексивних дій (самоаналізу, самоконтролю, самооцінки,
прогнозування перспектив самовдосконалення);

K самооптимізацію майбутнього педагога – самовдосконалення в найбільш
сприятливому режимі з урахуванням індивідуальної своєрідності втілення
власних професійноKтворчих сил; самоінтенсифікація процесів свого особисK
тісного та професійного зростання.

З нашої наукової позиції [3], дослідницькі вміння – це система інтеріориK
зованих пошукових дій, що містить такі з них: формулювання проблеми та
обґрунтування об’єкта дослідження; генерація нових ідей; висунення систеK
ми гіпотез; створення проекту дослідницької роботи; вибір методів дослідженK
ня; комплектація власного каталогу наукових праць; аналіз науковоKтеореK
тичних джерел з досліджуваної проблеми; вивчення нормативної, інструктивK
ноKметодичної документації; виявлення залежності між фактами педагогічK
ної дійсності; створення моделі функціонування педагогічного явища; виробK
лення стратегій експериментальної формувальної технології; емпіричне вивK
чення об’єкта (спостереження, бесіда, інтерв’ювання, анкетування, тестуK
вання тощо); характеристика нової, раніше невідомої якості; зіставлення
результатів експерименту з теорією; узагальнення результатів дослідження;
аргументація та формулювання висновків; оцінка відповідності отриманих
результатів меті та умовам завдання тощо.

Засобом організації науковоKдослідної діяльності є науковоKдослідницьке
завдання – проблемне завдання, що має на меті засвоєння теоретичної інфорK
мації, оволодіння практичними навичками в процесі дослідження конкретK
них об’єктів педагогічної дійсності.

Наведемо варіанти декількох науковоKдослідницьких завдань, котрі впроK
ваджувалися нами у форматі самостійної роботи за змістовим модулем «СтрукK
тура, функції та науковоKкатегоріальний апарат науковоKпедагогічного дослK
ідження» (навчальна дисципліна – «Основи наукових досліджень»). МайK
бутнім фахівцям було запропоновано провести інтерв’ювання визнаного в
регіоні вчителя з проблеми його професійного саморозвитку. Студенти повинні
були звернути особливу увагу на засоби, які вчитель рекомендує їм для ефекK
тивного саморозвитку; вони орієнтувалися також на розроблення програми
інтерв’ю, переліку питань та їх послідовності. Після закінчення інтерв’юванK
ня студенти готували самозвіт щодо того, наскільки повно запропоновані ними
питання охоплювали проблему професійного саморозвитку вчителя та наK
скільки точно вони були сформульовані. На основі теоретичного матеріалу,
набутого студентами, вони розробляли перспективну програму саморозвитку
як дослідника (визначаючи сукупність теоретичних знань, дослідницьких
методів, котрими вони мають оволодіти; створюючи систему цілей, яких поK
винні досягти з метою ефективного втілення в професійній діяльності свого
дослідницькоKтворчого потенціалу).

У контексті самостійної роботи за цією ж темою студенти мали висловити
власну позицію з проблеми «НауковоKдослідницька діяльність як мета та засіб
саморозвитку педагога». Студенти мали виявити роль науковоKдослідної діяльK
ності в оптимізації формування компетентності саморозвитку. У зв’язку з цим,
вони висвітлювали не лише сутність провідних понять «самозростання», «саK
мотворення», «самостановлення», але й мали показати подвійний характер
функцій науковоKдослідницької діяльності – те, що вона є, з одного боку, принK
ципово важливим засобом творчого саморозвитку особистості професіонала,
з іншого, – метою його становлення як дослідника.

На практичному занятті за темою «НауковоKкатегоріальний апарат пеK
дагогічного дослідження» виконувалося науковоKдослідницьке завдання,
спрямоване на оволодіння студентами провідними категоріями педагогічK
ного дослідження («об’єкт», «предмет», «завдання», «гіпотеза»). Студенти
мали схарактеризувати концепт (про що йдеться: об’єкт, явище, процес,
дія, якість, вид діяльності тощо), його атрибутивні характеристики, проK
аналізувати основні функції. Після цього передбачалася рефлексія студенK
тами своїх умінь визначати об’єкт і предмет наукового дослідження, розK
робляти систему його завдань, формулювати гіпотезу. Такий підхід дозвоK
ляє оптимізувати не лише процеси оволодіння провідними категоріями наK
укового дослідження, але й сформувати такі важливі вміння, як аналіз,
синтез, інтеграція наукових позицій, компресія наукової інформації з меK
тою вироблення свого бачення вирішення проблеми, самооцінка можлиK
востей у формулюванні вихідних положень педагогічного дослідження.
Після проведеного аналізу студенти на основі вищезазначеного мали сфорK
мулювати власний варіант визначення провідних категорій педагогічного
дослідження.



1312

Посилити процеси формування рефлексивних операцій студентів видається
за можливе, якщо впроваджувати завдання, в контексті яких має місце взаєK
мна оцінка студентами адекватності, точності та повноти відображення сутK
ності запропонованих ними визначень. Здійснення взаємного аналізу та оцінK
ки сформульованих студентами визначень дозволяє звернути їхню увагу на
типові недоліки, спонукати до усвідомлення власних помилок. Завдання таK
кого типу слугували виробленню «конкретизованої рефлексії» – конкретних
рефлексивних дій (самоаналізу, самоконтролю, самооцінки), що забезпечуK
ють ефективність розгортання саморозвитку особистості як дослідника.

З метою забезпечення ефективної дослідницької самореалізації особистості,
оволодіння нею необхідного та достатнього «знаннієвого фонду» з досліджуK
ваної проблеми, окрім формування рефлексивних дій, є надзвичайно важлиK
вим забезпечення прогресивної динаміки розвитку вмінь порівнювати, клаK
сифікувати, абстрагувати, конкретизувати, систематизувати, узагальнювати
теоретичний матеріал. Пріоритетність формування саме цих умінь пояснюєтьK
ся тим, що вони забезпечують можливість особистості накопичувати значний
обсяг фахово орієнтованих знань та вмінь, необхідних для успішної науковоK
дослідної діяльності, досягнення її інноваційних результатів.

НауковоKдослідницькі завдання на узагальнення творчого доробку спряK
мовані на систематизацію, контроль і переосмислення того, що було опрацьоK
вано студентом у ході його пошукової діяльності. Важливим засобом системаK
тизації матеріалів наукової роботи виступає укладання портфоліо, що дозвоK
ляє студенту співвіднести досягнуті результати з метою діяльності, проаналіK
зувати процес її розгортання, визначити типові недоліки та перспективи досK
лідження. Завдання на оформлення наукового продукту передбачають опис
проведеного експерименту, виклад аргументації своєї позиції, оформлення
результатів відповідно до сучасних вимог. У цьому контексті є доцільним запK
ропонувати студентам взяти участь у колективному журналі відкритого типу
«Cogito, ergo sum», конкурсі науковоKдослідних робіт (виконаних у форматі
курсових та дипломних досліджень).

Отже, науковоKдослідна діяльність дозволяє забезпечувати на етапі проK
фесійної підготовки майбутніх педагогів у вищих навчальних закладах розK
виток їхнього науковоKсистемного світосприйняття, орієнтацію на особистісK
ноKпрофесійну самоактуалізацію як вищий рівень мотивації, рефлексивне
мислення (усвідомлення якості свого саморуху як професіонала), актуалізаK
цію технологічних ресурсів особистості з метою високої організації процедур
наукового пошуку. Перспективи дослідження полягають у визначенні систеK
ми технологій організації науковоKдослідної діяльності студентів на різних етаK
пах їхньої професійної підготовки.
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ НА

ФАКУЛЬТЕТАХ ІНОЗЕМНИХ МОВ
УДК 378.4.132:81

Рибінська Ю.А.
У статті узагальнені основні результати впровадження сис%

теми професійної комунікативної підготовки на факультетах
іноземних мов. Доведено, що адаптивна дисипативна система
формування професійної комунікативної компетентності май%
бутніх учителів іноземних мов і перекладачів мають значну пере%
вагу над традиційними підходами, технологіями і методиками на%
вчання іноземних мов майбутніх філологів.

Ключові слова: система професійної комунікативної підготов%
ки, експериментальні і контрольні групи, професійна комунікатив%
на компетентність, студенти факультетів іноземних мов, екс%
периментальна технологія.

В статье обобщены основные результаты введения системы
професиональной коммуникативной подготовки на факультетах
иностранных языков. Доказано, что адаптивная диссипативная
система формирования профессиональной коммуникативной ком%
петентности будущих учителей иностранных языков и перевод%
чиков имеют большое преимущество над традиционными подхо%
дами, технологиями и методиками обучения иностранным язы%
кам будущих филологов.

Ключевые слова: система профессиональной коммуникативной
подготовки, экспериментальные и контрольные групы, профес%
сиональная коммуникативная компетентность, студенты фа%
культетов иностранных языков, экспериментальная технология.

The article summarizes the main results of professional communicative
preparation system implementation at foreign language departments. It
is proved that adaptive dissipative system of future teachers of foreign
languages and translators professional communicative competence have
great advantage in comparison to traditional approaches, technologies
and methodic of teaching foreign language for future philologists.
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Key words: professional communicative preparation system,
experimental and control groups, professional communicative
competence, foreign language department students, experimental
technology.

Багато результатів педагогічних експериментів можна отримати і теореK
тично обґрунтувати, застосовуючи комплекс параметричних багатофакторK
них методів наукових досліджень на основі порівняння нульової гіпотези з
альтернативними.

Предметом дослідження у статті стала динаміка зростання рівня сформоK
ваності ПКК (професійної комунікативної компетентності) майбутніх учиK
телів іноземних мов і перекладачів експериментальних і контрольних груп у
процесі вивчення навчальних дисциплін “Теорія і практика перекладу”,
“Практика усного і писемного мовлення”, “Практичний курс основної іноK
земної мови” у вищих навчальних закладах України на основі застосування
експериментальної технології формування ПКК майбутніх філологів.

Мета статті – зобразити основні результати впровадження системи проK
фесійної комунікативної підготовки на факультетах іноземних мов, довести
її ефективність.

Ефективність технології формування ПКК засобами креативного переклаK
ду майбутніх філологів у зіставленні успішності експериментальних груп стуK
дентів з успішністю контрольних. Експериментальна і контрольна навчальні
групи студентів становили одну експериментальну пару дослідження.

Під час впровадження авторської технології формування ПКК засобами
креативного  перекладу майбутніх філологів виникла потреба у перевірці гіпоK
тези щодо її ефективності в порівнянні з існуючими технологіями чи традицK
ійними методиками.

Аналіз даних поетапного діагностування рівнів сформованості ПКК засоK
бами креативного перекладу майбутніх філологів за допомогою комплексу
параметричних багатофакторних методів наукових досліджень дозволив нам
здійснити порівняння нульової статистичної гіпотези з альтернативними і зроK
бити висновок про те, що технологія формування ПКК засобами креативноK
го перекладу майбутніх філологів має значну перевагу над традиційними техK
нологіями і методиками навчання творчого перекладу. Застосування експеK
риментальної технології забезпечує цілеспрямованість, ефективність і резульK
тативність процесу іншомовної підготовки майбутніх учителів іноземних мов
і перекладачів.

У педагогічному експерименті для оцінки успішності можна застосовуваK
ти різні статистичні критерії, серед яких найчастіше застосовують tKкритерій
розподілу Стьюдента, критерій хі – квадрат Пірсона, критерій Колмогорова,
критерій Вілконсона тощо [1, с. 138].

Для визначення ефективності адаптивної дисипативної системи формуK
вання ПКК майбутніх учителів іноземних мов і перекладачів і перевірки стаK
тистичних гіпотез нашого дослідження застосовуємо tKкритерій Стьюдента,
оскільки оперуємо малими, прямолінійно зв’язаними і нормально розподілеK
ними незалежними вибірками (n < 30). В окремих випадках обсяг вибірок є
різним.

Розглянемо випадок застосування tKкритерію Стьюдента для перевірки усK
пішності навчання експериментальної і контрольної групи на конкретному
етапі. Беремо успішність експериментальної групи за даними певного зрізу
від початку експерименту. За даними цього ж зрізу від початку експерименту
беремо успішність контрольної групи. Ці дві вибірки успішності порівнюємо
за критерієм рівності математичних сподівань за tKкритерієм Стьюдента. НаK
гадаємо, що tKкритерій Стьюдента обчислюється за формулою [1, с. 240]:

(5.1)

де:  – середнє арифметичне вибірки ЕГ;
 – середнє арифметичне вибірки ЕГ;

P
x
– дисперсія вибірки ЕГ;

P
y 
– дисперсія вибірки КГ;

N
e 
– обсяг вибірки ЕГ;

N
k 
– обсяг вибірки КГ.

Спростимо цей вираз для кращого математичного обрахунку:

           (5.2)

.         (5.3)

     Тоді наш вираз набуде вигляду:

           (5.4)

де: M
e 

і M
k
 – середні арифметичні для експериментальної і контрольної

груп;

– стандартна похибка різниці середніх арифметичK

них;
SS

e
 і SS

k
 – сума квадратів відхилень від середньої арифметичної для ексK

периментальної і контрольної груп; обраховується за формулою:

       (5.5)
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e
– об’єм вибірки ЕГ;
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N
k
– об’єм вибірки КГ.

Рівень значущості α, що в педагогічних дослідженнях має бути не меншим за
0,05, в таблицях значень критерію Стьюдента відповідає ймовірності Р = 0,95.

Кожен рівень значущості має t
кр

, величина якого залежить від величини
ступеня вільності. Чим більший показник ступеня вільності, тим менше t

кр

даної значущості. Ступінь вільності визначається за формулою [1, с. 240]:
     (5.6)

Якщо ми визначили t за даними певного етапу діагностики рівня сформоK
ваності ПКК майбутніх учителів іноземних мов і перекладачів експерименK
тальної пари, то його значущість визначаємо таким чином:

При t > 0 за допомогою t і f  визначаємо t
кр

. Якщо показник t > t
кр

, то поK
трапляє в зону Н

1
, тобто експериментальна група має перевагу в успішності

над контрольною групою. Якщо показник t < t
кр

, то потрапляє в зону Н
0
, тобто

ні експериментальна, ні контрольна група не мають переваг в успішності наK
вчання. Якщо показник t від’ємний, і t > – t

кр
, то він потрапляє в зону Н

0
,

тобто ні експериментальна, ні контрольна група не мають переваг в успішK
ності навчання. Якщо ж показник t < – t

кр
, то він опиняється в зоні Н

2
, тобто

успішність навчання в контрольній групі має перевагу над успішністю навчанK
ня в експериментальній групі.

Рис. 5.6. Зони статистичних гіпотез експериментального дослідження

Обчислений за формулою (4) показник tKкритерію Стьюдента буде значуK
щим, якщо він, згідно з числом ступеня вільності, попадає в довірчий інтерK
вал таблиці:

0,95 ÷ 0,98; 0,98 ÷ 0,99; 0,99 ÷ 0,995;
0,995 ÷ 0,998; 0,998 ÷ 0,999; 0,999 ÷ 1.
Науковці, що займаються застосуванням методів математичної статистиK

ки у педагогічних дослідженнях, радять оцінювати ефективність певних явищ
у експериментальній парі за умови, якщо початкова успішність в експериK
ментальній і контрольній групі однакова [1]. Проте, на практиці важко реаK
лізувати такий підхід. У контексті нашого дослідження лише деякі експериK
ментальні пари мають однакову початкову успішність. У всіх інших експериK
ментальних парах початкова успішність контрольної групи вища, іноді – в
межах 10 балів (одного рівня сформованості ПКК). Така нерівність початK
кової успішності в експериментальній парі  не дає змоги реально оцінити пеK
ревагу в успішності експериментальної чи контрольної групи, особливо на
початку експерименту. Наприклад, ефективність формування ПКК студентів
експериментальної групи у кількості нарощених балів за даними певного етаK

пу комплексного діагностування вища, ніж у студентів контрольної групи.
Але, зважаючи на більшу початкову успішність контрольної групи, загальний
показник успішності КГ, у т.ч. і на момент цього зрізу, буде вищим від загальK
ного показника успішності ЕГ. Така ситуація може повторитися упродовж
кількох перших етапів діагностики.

Щоб уникнути такої диспропорції, потрібно перейти від аналізу успішK
ності групи з певною початковою успішністю до аналізу успішності групи з
нульовою початковою успішністю. Продемонструємо це на прикладі кількох
експериментальних пар.

Успішність кожної групи являє собою вибірку, елементи якої позначають
успішність окремих студентів і розташовані в порядку зростання у стовпці.
Останній елемент вибірки – середня арифметична успішність групи.
Успішність групи на протязі усього навчання в університеті являє собою матK
рицю, що складається з (n+1) стовпця і (m+1) рядка, де:

n – кількість зрізів комплексної діагностики ефективності формування
ПКК майбутніх філологів упродовж чотирьох років навчання;

m – кількість студентів в групі (об’єм вибірки).
Першим стовпцем матриці є початкова успішність кожного студента плюс

середня початкова успішність групи:

  (5.7)

Такий вигляд має матриця А успішності студентів будьKякої групи, що бере
участь в експерименті, на протязі всього навчання в університеті.

Матриця розміром (m+1) х1 є вектором початкової успішності групи:

   (5.8)

Кожний елемент кожного стовпця матриці, крім початкового, складаєтьK
ся із суми початкової успішності студента плюс успішність після наступних
зрізів, коли оцінювалися знання, які здобув студент завдяки методу, методиці
чи технології, що застосовувалися у навчанні групи протягом усього періоду
навчання в університеті.

Зобразимо схематично кожний елемент матриці, позначивши початкову
успішність студентів Р

і
,  а результативність навчання кожного студента завK



1918

дяки реалізації адаптивної дисипативної системи формування ПКК майбутніх
учителів іноземних мов і перекладачів – m

і
:

 (5.9)

Віднімемо від матриці А матрицю початкової успішності П. Це значить,
що від кожного стовпця матриці А віднімемо стовпець початкової успішності
групи. Тоді матриця А – П матиме вигляд:

  (5.10)

Ми отримуємо матрицю, в якої стовпець початкової успішності нульоK
вий, а кожний наступний стовпець успішності студентів групи складається
із успішності кожного студента, одержаної  в результаті впливу авторської
системи чи традиційних методик, застосованих до цієї групи, на ефективність
навчання.

Отримані вибірки ми назвали вибірками потужностей, тому що кожен
елемент вибірки є потужністю навчання кожного студента, яку він виявив у
результаті дії певного методу, методики, технології, системи навчання. ЕлеK
мент в кінці вибірки є середньою потужністю групи.

Якщо порівняти вибірки потужностей експериментальної і контрольної
групи, то більш потужною буде вибірка тієї групи, яка отримала більше балів
за результатами зрізів. Щоб оцінити, яка група успішніша в навчанні, поK
трібно обчислити показники критерію Стьюдента для кількості вибірок, що
відповідає кількості зрізів розробленого нами комплексу діагностики рівнів
сформованості ПКК майбутніх учителів іноземних мов і перекладачів. ОцінK
ку успішності навчання експериментальних пар здійснюємо, беручи до уваги
вибірку, кожен елемент якої є середньою потужністю групи упродовж всього
періоду проведення формувального експерименту (5 років навчання у ВНЗ
для кожної експериментальної пари). Елементи вибірки обчислюємо за форK
мулою:

Р
і
 = М

і 
– П     (5.11)

де: Р
і
 – елемент вибірки середніх потужностей групи;

М
і
 – середня успішність групи на протязі всього навчання в університеті;

П – середня початкова успішність групи.

Для кожної пари, що бере участь в експерименті, можемо скласти вибірK
ки середніх потужностей експериментальної і контрольної групи, обчисливK
ши показник критерію Стьюдента,  оцінити перевагу в ефективності формуK
вання ПКК студентів експериментальної чи контрольної групи.

Для прикладу, обчислимо потужність навчання студентів експериментальK
ної пари Інституту журналістики і міжнародних відносин, спеціальність ФілоK
логія / Переклад Київського національного університету культури і мистецтв.
Укладемо таблицю середніх значень рівнів сформованості ПКК студентів екK
спериментальної і контрольної групи за 100Kбальною шкалою (табл. 1). ПерK
ший елемент кожної вибірки – початкова середня успішність.

Таблиця 1
Середні значення рівнів сформованості ПКК студентів

експериментальних пар

Як бачимо, на початку експерименту середній рівень сформованості
ПКК студентів контрольної групи був низьким, як і в студентів експериK
ментальної групи, але дещо вищим. На протязі всього експерименту сеK
редній рівень сформованості ПКК студентів контрольної групи вищий, ніж
середній рівень сформованості ПКК студентів експериментальної групи.
Проте, можемо зауважити, що динаміка зростання рівня сформованості
ПКК студентів експериментальної групи значно більша, ніж динаміка зроK
стання ПКК студентів контрольної групи. Обчислимо вибірку середніх
потужностей цієї експериментальної пари за формулою 5.11 (результати
обчислень занесені в табл. 2):

Таблиця 2
Вибірка середніх потужностей успішності студентів

експериментальних пар

Протягом усього експерименту середня потужність експериментальної груK
пи вища, ніж середня потужність контрольної групи.

Простежимо, чи існує прямолінійний зв’язок між вибірками потужностей
КГ і ЕГ. Для цього побудуємо графік у системі координат ХОY (рис. 1). ВідклаK
демо середні значення потужностей контрольної групи на осі Х, а середні знаK
чення потужностей експериментальної групи на осі Y.
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Рис. 1. Кореляційне поле експериментальної пари І Інституту
журналістики і міжнародних відносин Київського національного

університету культури і мистецтв

Із графіка бачимо, що точки кореляційного поля утворюють уявну пряму,
яка починається у лівому нижньому куті першого квадранта і закінчується у
правому верхньому куті цього ж квадранта. Це означає, що між вибірками
контрольної та експериментальної груп існує прямолінійний зв’язок, і вибірK
ки розподілені за нормальним законом розподілу. Коефіцієнт кореляції
R = 0,9706 показує, що зв’язок між вибірками контрольної та експерименK
тальної групи тісний, адже зв’язок тісний, якщо R > 0,7. Із рівняння регресії

у = 2,1813х – 0,9177

бачимо, що коефіцієнт регресії дорівнює 2,18. Отож, якщо успішність
контрольної групи збільшиться на 1 бал, успішність експериментальної групи
збільшиться на 2,18 бала.

За формулою (5.1) обчислюємо tKкритерій Стьюдента: t = 3,7.
Знаходимо ступінь вільності:  f = 16 + 16 – 2 = 30. Цьому ступеню вільності

відповідає табличне значення t
кр

 для різних рівнів значущості р:

    

Тому отримане значення t = 3,7 знаходиться в зоні важливості для знаK
чення ймовірності , причому  t

кр
 = 3,65 та t > t

кр
. Таким чином, із

ймовірністю, яка входить у довірчий інтервал , можемо стверK
джувати, що ефективність формування ПКК студентів ЕГ, які навчалася за
адаптивною дисипативною системою формування ПКК, вища, ніж ефекK
тивність формування ПКК студентів КГ, які навчалися за традиційними  підхоK
дами до навчання іноземних мов. Рівень сформованості ПКК студентів ЕГ на
початку експерименту був набагато нижчим від рівня сформованості ПКК
студентів КГ. Проте, наприкінці експерименту рівень сформованості ПКК
студентів ЕГ зрівнявся з рівнем сформованості ПКК студентів КГ і став сеK
реднім (рис. 5.2), що свідчить про значну динаміку зростання рівнів сформоK
ваності ІПКК студентів ЕГ у порівнянні зі зростанням рівнів сформованості
ПКК студентів КГ.

Запропонований нами метод вибірки потужностей за допомогою визнаK
чення показників tKкритерію Стьюдента довів, що якщо за певний проміжок
навчального часу середній показник рівня сформованості ПКК студентів ексK
периментальних груп зріс у порівнянні з тим же показником у контрольних
групах, ми можемо зробити висновок, що система формування ПКК майK
бутніх учителів іноземних мов і перекладачів є більш потужнішою, ніж траK
диційні методи навчання іноземних мов.

Відтермінована діагностика рівнів сформованості ПКК студентів усіх екK
спериментальних і контрольних груп, що були залучені до експериментальноK
го дослідження на етапі формувального експерименту і констатувального екK
сперименту другого порядку, проводилась перед завершенням студентами
навчання, присвоєнням їм освітньоKкваліфікаційного рівня «спеціаліст» і триK
вала наприкінці другого навчального семестру 2010/2011K2011/2012 н.р.

Аналіз даних діагностування сформованості ПКК майбутніх учителів іноK
земних мов і перекладачів, за допомогою комплексу параметричних багатоK
факторних методів наукових досліджень,  дозволив нам здійснити порівнянK
ня нульової статистичної гіпотези з альтернативними і зробити висновок про
те, що адаптивна дисипативна система формування ПКК майбутніх учителів
іноземних мов і перекладачів, у т.ч. такі її компоненти, як індивідуальноK
творча і креативна технології формування ПКК, мають значну перевагу над
традиційними підходами, технологіями і методиками навчання іноземних мов
майбутніх філологів. Застосування системи формування ПКК у майбутніх
філологів забезпечує цілеспрямованість та результативність процесу іншомовK
ної підготовки студентів факультетів іноземних мов.

Список використаних джерел:
1. Микитенко Н.О. Технологія формування іншомовної професійної комK

петентності майбутніх фахівців природничого профілю. Монографія / Н.О.
Микитенко / За ред. докт. пед. наук, проф., членаKкореспондента НАПН УкK
раїни Г.В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 411 с.

2. Михайлова Л.О. Формування професійноKпедагогічної спрямованості
особистості майбутнього вчителя в процесі навчання іноземної мови: автоK
реф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Південноукраїнський державний пеK
дагогічний університет ім. Ушинського. – О., 1996. – 24 с.
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А.М.; Англійська мова, Сірик Т. Л., 9 кл., СТЛKКНИГА, 2002р.; Англійська
мова, Шпанько М. С., 10K11кл., Равлик. 1999р.; Speak English with Pleasure,
Тучина Н. В., Меркулова Т. К., Кузьміна В. С., Торсінг, 2002р.; автентичні
матеріали (підручники, аудіоK і відеоматеріали, CD), медіaджерела; методичні
розробки навчальних матеріалів, комп’ютерні програми. Скажімо, програми
“Call” та “RoundKUP” забезпечують інтерактивний режим навчання англійсьK
кої мови на етапі середньої школи, а мультимедійний комплекс “Reward” заK
безпечує розвиток усіх видів лінгвістичної та комунікативної компетенції.
Вказані курси ефективно оптимізують навчання й викладання, завдяки їм
можна об’єктивніше оцінювати знання учнів, програми створюють кращі
умови для індивідуального підходу до учнів (виявлення слабких місць у знанK
нях кожного учня створює умови для їх усунення) [4, с. 38K45]. Але вони не
розраховані на учнів, які володіють ІМ на достатньому і високому рівнях.
Змістове наповнення цих підручників не може забезпечити розвиток творчоK
го потенціалу обдарованих учнів. Тому виникає нагальна потреба розробки
системи навчання обдарованих учнів, яка б створювала необхідні умови для
виявлення та розвитку обдарованості. У цій системі важливу роль, на нашу
думку, повинні відігравати авторські програми навчання ІМ.

Аналіз лінгвістичних, психологічних та лінгводидактичних засад навчанK
ня англійського діалогічного мовлення обдарованих старшокласників профK
ільних класів ліцеїв та гімназій з поглибленим вивченням англійської мови,
стан досліджуваної проблеми в сучасній методиці та загальноосвітній школі,
результати констатувального зрізу спонукали до створення методики навчанK
ня обдарованих учнів і на цій основі розроблення експериментального навчанK
ня англійського діалогічного мовлення обдарованих старшокласників.

Логіка розвитку експериментального дослідження полягала в розробці й
перевірці науково обґрунтованої методичної системи навчання англійського
діалогічного мовлення обдарованих старшокласників профільної школи. В
основу дослідного навчання покладено припущення про те, що рівень комунK
ікативної компетентності школярів підвищиться, якщо: а) навчанню мови в
старших класах надавати когнітивноKкомунікативного, функціональноKстиK
лістичного та діяльнісного спрямування; б) поглибити, систематизувати й
удосконалити знання учнів про діалогічне мовлення, його структуру, жанроK
ве та стильове розмаїття; в) вдосконалювати комунікативні навички старK
шокласників шляхом добору оптимальних форм, методів, прийомів навчанK
ня; ґ) забезпечувати відповідність технології навчання англійської мови індиK
відуальним особливостям школярів філологічного профілю, змісту навчання,
що базується на оптимальному поєднанні вправ і завдань, спрямованих на
підвищення комунікативної компетентності учнів; д) здійснювати навчання
на текстовій основі з використанням текстівKвзірців із країнознавчою спряK
мованістю; ж) використовувати міжпредметні зв’язки з урахуванням специфK
іки профільного навчання в старших класах.

Ми передбачали, що це позитивно впливатиме на всебічний розвиток мовK
ної особистості, а також сприятиме свідомому поглибленому засвоєнню курсу
англійської мови.

У ході експериментальноKдослідного навчання розв’язувалася низка завK
дань, зокрема: поглибити знання учнів з географії, історії, літератури і кульK

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО
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грам для навчання обдарованих старшокласників англійському діа%
логічному мовленню, зміна форми проведення занять, враховую%
чи феномен обдарованості.

Ключові слова: обдаровані діти, зміст навчання, проектні
технології, авторські програми.
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Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти основною метою наK
вчання іноземної мови є розвиток в учнів уміння використовувати  іноземну
мову як інструмент міжкультурного спілкування в будьKяких сферах життєдіK
яльності. У сучасних умовах трансформації світового освітянського простору є
багато нових програм викладання іноземних мов, зокрема, для обдарованих
учнів. За такими програмами метою навчання ІМ стає формування в учнів
комунікативної ї соціокультурної компетенції для виконання професійних завK
дань і в повсякденному житті (практична мета), володіння іноземною мовою
як засобом засвоєння нової інформації (освітня мета) [4, с. 38K45].

У нашій країні обдарованими учнями та створенням для них спеціальних
програм займалося багато вчених, серед яких: Ю. Пассов, Б. Теплов, В.
Юркевич, М. Холодная, В. Шадриков, Ю. Бабаева, В. Дружинин, Д. БогоK
явленська, А. Матюшкин, свій внесок у вивчення проблем обдарованої осоK
бистості зробили українські психологи – Г. Костюк, В. Моляко, Р. Семенова.

У традиційному навчанні обдарованих учнів іншомовному мовленню виK
користовуються: вітчизняні навчальні посібники, що відповідають сучасним
вимогам і рекомендовані Міністерством науки і освіти, зокрема, Англійська
мова (9Kй та 10Kй рік навчання) під редакцією Калініної Л.В., СамойлюкеK
вич І.В.; Англійська мова (9Kй та 10Kй рік навчання) під редакцією Карпюк
О.Д.; Англійська мова (10Kй рік навчання) під редакцією Гладкої І.А.; АнглK
ійська мова (10Kй рік навчання, профільний рівень) під редакцією Несвіт
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базувалося на сучасних методах Ю. Пассова, Г.Уідоусан, У.Литлвуда, Г.Е.
Піфо, Пальмера, Уеста, С. Ніколаєвої, Г. Китайгородської. До найефективнK
іших відносимо комунікативний метод; сугестивний метод; мовний матеріал
засвоюється в атмосфері гри, перевтілення, з використанням мови та рухів, а
також драматизації творів мистецтва, що допомагає сфокусувати увагу учнів
з форми на сам процес спілкування; у центрі уваги – усномовленнєва комунK
ікація та вокабуляр, проте учні створюють діалоги і пишуть твори на різні
теми [3].

У дослідному навчанні використано також акваріум, метод дебатів, мовK
чазний метод, використання рольової гри, колективного спілкування в групоK
вому методі, що покладено в основу розробки експериментального навчання
та інноваційний метод проектів. Ці методи забезпечують інтенсивне навчанK
ня, в ході якого навчальні цілі досягаються за мінімальний термін при максиK
мальному обсязі необхідного навчального матеріалу [2].

При доборі вправ для старшокласників ураховувалися такі чинники:
1) культурологічний (спрямованість текстів на формування комунікативK

но розвиненої та освіченої молоді); 2) тематичноKзмістова єдність (поєднанK
ня теми тексту з його змістом; актуальність і новизна, комунікативна спряK
мованість); 3) психологічний (розвиток у старшокласників уваги, пам’яті,
мислення та інших психобіологічних процесів).

Розроблена нами система вправ включала репродуктивні, репродуктив%
но%креативні, креативні (підготовчі, вступні, тренувальні, завершальні,
контрольні) вправи. Всі вони відпрацьовувалися на уроках практики усного
мовлення. Систему вправ і завдань було зорієнтовано на реалізацію всіх видів
мовленнєвої діяльності: слухання як особливий вид сприймання розвивав
уміння відтворювати матеріал, порівнювати країнознавчий матеріал тексту з
українськими фактами, виділяти в ньому головне (основну думку, тему, мікроK
теми), читання й говоріння вдосконалювали і закріплювали зазначені вміння,
розвивали здатність яскраво висловлювати свою думку в діалогах та дебатах
на історичну або культурологічну тему. Вправи слуховоK, зоровоKмовленнєві,
слуховоK, зоровоKмоторні, спрямовані на удосконалення навичок через зороK
ве й слухове сприймання усно, фіксували особливості діалогічного мовлення
з метою його подальшого продукування, створювали самостійні висловлюK
вання в полілогах.

Окрім вправ, згрупованих за етапами експериментальної методики, старK
шокласникам було запропоновано вправи, що відзначалися місцем та форK
мою проведення, тематикою, ступенем пізнавальної активності учнів, криK
терієм комунікативності.

Нами було використано такі види вправ:
1) За місцем проведення: класні вправи проводилися з метою закріпленK

ня нових знань, розвитку мовленнєвих умінь старшокласників; домашні впраK
ви виконувалися школярами вдома після ознайомлення й усвідомлення ноK
вих мовленнєвих понять. Домашні вправи мали найчастіше творчий харакK
тер:

K Уявіть ситуацію: вам запропонували виступити на конференції з благоK
устрою нашої країни з доповіддю на тему “Якщо б у Вас був шанс побудувати
краще суспільство, щоб Ви змінили”. Підготуйте доповідь за такими пунктаK

тури англомовних країн; спрямувати мовленнєву діяльність школяра під час
опрацювання країнознавчих текстів на вдосконалення мовленнєвої компеK
тентності та розвиток діалогічного мовлення; виділити вміння й навички, неK
обхідні учням для сприйняття, розуміння й відтворення аутентичних текстів,
діалогів і створення власних діалогів; визначити найефективніші методи,
прийоми і засоби для розвитку навичок діалогічного мовлення обдарованих
учнів старших класів з поглибленим вивченням англійської мови; розробити
систему вправ і завдань для вдосконалення діалогічного мовлення старшокK
ласників; створити й експериментально перевірити ефективність розробленої
методики навчання англійського діалогічного мовлення обдарованих старшокK
ласників.

Відповідно до цих завдань, була розроблена експериментальна програма
навчання англійського діалогічного мовлення обдарованих старшокласників
профільної школи. Вона побудована на основі авторської програми “КомпаK
ративний аналіз культури англомовних країн і України” для 10K11 класів з
урахуванням нової програми 12Kрічної школи для загальноосвітніх навчальK
них закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов
[1]. Програмний матеріал доповнювався важливими, на нашу думку, теореK
тичними знаннями про історію та політику різних англомовних країн, а таK
кож окресленими проблемами сучасного життя і культури.

Комплексний підхід до методики навчання англійського діалогічного мовK
лення обдарованих старшокласників профільної школи спрямував нашу уваK
гу на виділення в програмі модульного принципу навчання, що містять мовK
ний і мовленнєвий матеріал чинних програм з країнознавства у поєднанні з
відомостями про культуру, та має важливе практичне застосування, спрямоK
ване на вдосконалення діалогічного мовлення обдарованих старшокласників.

До розроблених модулів створена система вправ, що призначена для конK
тролю знань, умінь і навичок діалогічного мовлення старшокласників, отриK
маних при опрацюванні історичних та культурологічних текстів. УдосконаK
лення мовленнєвих умінь учнів 10K11 класів передбачені експериментальною
програмою, в основу якої покладено концепції комунікативної і когнітивної
методики навчання англійської мови, загальнодидактичні й методичні принK
ципи навчання. В експериментальній методиці серед чотирьох  основних  принK
ципів методики викладання ІМ – комунікативна спрямованість; особистісна
орієнтація; самоосвіта; інтегроване навчання всім видам мовленнєвої діяльK
ності  (аудіювання, говоріння, читання та письмо) висвітлюється відносно
новий принцип – культурологічний.

Спираючись на праці Ю. Пассова, О. Тарнопольського і С. Ніколаєвої, ми
виділили найефективніші для нашого дослідження принципи навчання діаK
логічного мовлення обдарованих і талановитих старшокласників: принцип
наочності, міцності, доступності та посильності, принцип міжкуль%
турної взаємодії, професійної компетентності викладача, системності,
концентризму, функціональності, принцип стилістичної диференціації,
мінімізації мови, рівневості, комплексності, частотності, системності,
випередження та принцип закріплення матеріалу.

Вищезазначені принципи передбачали окреслення ефективних методів і
прийомів, підпорядкованих експериментальній програмі. Дослідне навчання
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ  ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ВИКОРИСТАННЯ АРТ�

ЗАСОБІВ У ШКІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ
УДК 37.011.3 # 051:796:373.5.091.33 – 027.22:7

Ніжевська  Т.В.
У статті схарактеризовано можливості використання арт%

засобів у навчально%виховному процесі школи. Визначено педагогічні
умови підготовки майбутніх учителів до використання вказаних
засобів у шкільній практиці. Проаналізовано процес реалізації цих
умов у педагогічному ВНЗ.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ К

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АРТ�СРЕДСТВ В ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Нижевская Т.

В статье раскрыты возможности использования арт%средств
в учебно%воспитательном процессе школы. Определены педагоги%
ческие условия подготовки будущих учителей физической культу%
ры к использованию этих средств в школьной практике. Проана%
лизован процесс реализации этих условий в педагогическом вузе.

Ключевые слова: будущий учитель, физическая культура,
арт%средства, школа, педагогический вуз.

THE REALIZATION OF THE PEDAGOGICAL CONDITIONS OF
FUTURE PHYSICAL CULTURE TEACHERS’ TRAINING FOR THE USE

OF ART�MEANS IN SCHOOL PRACTICE
Nizhevska Tatyana

The article reveals the possibilities of the use of art%means in the
educational school process, determines the pedagogical conditions of
future physical culture teachers’ training for the use of the above%

ми: голова суспільства – монарх чи президент; основні закони та права люK
дей; громадський порядок; відносини з сусідніми державами.

2). За формою проведення: усні та письмові вправи були спрямовані на
вдосконалення навичок учнів сприймати і продукувати діалоги різних типів й
для різних ситуацій:

K Складіть діалог на тему “Місто 3000” . Обміркуйте такі пункти: місце
знаходження, типи домів, сприятливі умови проживання, розваги, джерело
енергії тощо.

3). За ступенем самостійності: групові, колективні та індивідуальні вправи
застосовувалися з метою перевірки рівня сформованості вмінь і навичок діалогіK
чного мовлення та їх використання в процесі мовленнєвої діяльності: а) викоK
нання тестових вправ; б) заповнення таблиць власними прикладами; в) тлумаK
чення країнознавчих термінів; г) створення діалогів, полілогів, дискусій тощо.

Індивідуальні вправи виконувалися самостійно й були зорієнтовані на коK
мунікативноKтворчий характер діяльності старшокласника (порівняльний аналіз
країнознавчого тексту), створення власних текстівKдіалогів (порівняння інфорK
мації про англомовні країни з тексту та додаткових фактів з теми про Україну).
Наприклад: уявіть, що у вашого друга є школа етикету, де учнів навчають гарK
них манер і як себе поводити в різних соціальних ситуаціях. А ви – журналіст,
який прагне взяти інтерв’ю у директора цього незвичайного закладу. Складіть
інтерв’ю про необхідність навчання дітей гарних манер у наш час.

Особлива увага приділена вправам за ступенем творчості: репродуктивні
вправи були основою при закріпленні лексичного матеріалу й слугували для
перевірки рівня оволодіння мовленнєвих понять під час аналізу тексту:

K Подивіться на визначення слів з тексту і спробуйте розпізнати ці слова.
Виставте їх одне за одним так, щоб остання літера кожного слова була перK
шою літерою наступного;

K Прочитайте текст, визначте його основну думку. Доберіть заголовок до
тексту.

K Знайдіть в тексті фразеологізми і доберіть до них українські еквіваленти.
Репродуктивно%креативні вправи, враховуючи варіативність розв’язання

та своєрідну індивідуальність виконання, були спрямовані на вдосконалення
навичок самостійного складання діалогів, текстів, виступів тощо.

Креативні вправи передбачали розвиток умінь складати твори, усні й пиK
семні тексти, готувати наукові доповіді, виступи на конференції, диспути, дисK
кусії, спори, досліджувати те чи інше питання з метою його майбутнього захисK
ту (проекти), а також націлені на вдосконалення навичок сприймати, усвідомK
лювати, аналізувати й відтворювати тексти різного культурологічного змісту.

Систему вправ розроблено відповідно до концепції методів навчання, в
основу якої покладено репродуктивні й продуктивні засоби засвоєння знань
та розвитку вмінь і навичок діалогічного мовлення учнів старших класів з
урахуванням психологічних особливостей обдарованих школярів цього віку.

Отже, експериментальна методика навичок діалогічного мовлення обдаK
рованих учнів старших класів з поглибленим вивченням англійської мови була
спрямована на розвиток у випускників профільних класів набутих знань діаK
логічного мовлення з урахуванням нових когнітивноKкомунікативних навиK
чок обдарованих учнів у роботі з країнознавчим текстом. До особливостей

пропонованої експериментальної роботи відносимо поєднання системноKопиK
сового та комунікативноKдіяльнісного підходів у навчанні діалогічного мовK
лення. Такий інтегрований підхід поглиблює в старшокласників знання з іншоK
мовного спілкування, вдосконалює їхні вміння при сприйманні, усвідомленні,
аналізі й практичному застосуванні навичок діалогічного мовлення.
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їх до серйозної художньої освіти. Навпаки, в цьому випадку засоби мистецтK
ва застосовуються для вирішення інших поставлених педагогічних завдань,
що не обмежуються тільки естетичним вихованням учнів [3, c. 113].

Продовжуючи розвивати свої ідеї, Н. Сергєєва взагалі висловлює думку
про недоцільність включення в поняття «артпедагогіка» спеціальної художK
ньої освіти, адже вважає неправомірним підміняти новим поняттям традицK
ійний термін «художня освіта» чи більш вузький – «художнє виховання» [3,
c. 116K117]. На наш погляд, в цьому питанні не треба бути настільки категоK
ричним.  Адже використання артзасобів у педагогічній діяльності може мати
різні цілі, які зазвичай тісно пов’язані між собою. У руслі нашого дослідженK
ня першочергова увага приділялась застосуванню вищевказаних засобів у
професійній діяльності майбутніх учителів фізичної культури. Однак це не
заперечує важливість одночасного забезпечення із фізичним розвитком дитиK
ни її естетичного й духовного  вдосконалення.

Приєднуючись до точки зору Н. Шумакової, відзначимо, що артпедагогіK
ка в галузі фізичної культури являє собою гуманістичну систему освіти, яка
розроблена на основі інтеграції засобів фізичної культури й мистецтва та котK
ра здійснює комплексний вплив на емоційноKціннісну, духовну й фізичну склаK
дові особистості учня, розвиваючи його засобами творчої, естетичноKхудожK
ньої й навчальноKпізнавальної діяльності [5, с. 334].

Слід зауважити, що в попередній публікації, присвяченій теоретичному
обґрунтуванню педагогічних умов підготовки майбутніх учителів  фізичної
культури до використання засобів артпедагогіки у професійній діяльності, було
доведено, що першою з цих умов має бути така: забезпечення засвоєння  стуK
дентами теоретичних основ артпедагогіки. Ішлося про необхідність засвоєння
студентами інформації про сутність артпедагогіки, її основні закономірності,
методи й форми організації педагогічного процесу на основі використання
різноманітних видів мистецтва як фактору й засобу навчання, виховання й
розвитку особистості учня, реалізації його фізичних, духовних і  творчих
здібностей, а також забезпечення змістового збагачення занять з фізичної кульK
тури художньою діяльністю школярів на основі врахування їхніх вікових особK
ливостей та індивідуальних інтересів.

У дослідженні було також ураховано той факт, що для успішного застосуK
вання в майбутній професійній діяльності засвоєних знань про використання
артзасобів у шкільній практиці необхідно забезпечити оволодіння студентами
відповідних практичних умінь. З опорою на ідеї відомого психолога А. ВерK
бицького [1; 2] було зроблено висновок про те, що другою педагогічної умоK
вою успішної  підготовки майбутніх учителів фізичної культури до викорисK
тання артKзасобів у шкільній практиці є залучення студентів до квазіпрофесK
ійної  діяльності з метою оволодіння ними артпедагогічними вміннями. Ця
умова вимагає, щоб у навчальноKвиховному процесі вищого  педагогічного
навчального закладу широко застосовувались різноманітні активні методи й
форми, які максимально наближують дії молодих людей до їхньої майбутньої
професійної діяльності.

Крім того, в попередній публікації було доведено, що майбутні вчителі фізичK
ної культури зможуть успішно застосовувати артKзасоби у своїй педагогічній
роботі тільки в тому випадку, коли засвоєні для цього знання та вміння набуK

mentioned means in school practice, analyses the process of the
realization of these conditions in a pedagogical higher educational
institution.

Key words: future teacher, physical culture, art%means, school,
pedagogical higher educational institution.

У зв’язку із погіршенням здоров’я учнівської молоді, виникає актуальна
потреба у підвищенні фізичної активності школярів, залученні їх до різних
видів спорту. Це зумовлює необхідність пошуку нових ефективних моделей
фізичної освіти, а також підходів до організації уроків фізичної культури в
школі, інноваційних форм і методів здійснення фізичного виховання учнів.

Вагомі перспективи в цьому плані має застосування артKзасобів. Зокрема,
акцентуючи увагу на значних педагогічних резервах цих засобів, В. СухомлинсьK
кий підкреслював, що він сприймає  мистецтво «як час і простір, в якому живе
краса людського духу». На думку педагога, «як гімнастика випрямляє тіло, так
мистецтво випрямляє душу». Тому людина, пізнаючи цінності мистецтва, виK
являє та пізнає в собі й в інших істинне людське [4, с. 167]. У руслі вищевказаK
ного можна підсумувати, що забезпечення у педагогічних ВНЗ цілеспрямоваK
ної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання артKзаK
собів в загальноосвітніх закладах є актуальною потребою сьогодення.

Як установлено на основі аналізу наукової літератури,  загальнотеоретичні
основи вдосконалення навчальноKвиховного процесу у вищій педагогічній
школі представлено в дослідженнях Ю. Бабанського, В. Євдокимова, І. ПроK
копенка, О. Савченко, А. Троцко та ін. Специфіку професійної підготовки
майбутніх учителів фізичної культури розкрито у працях Ю. Васькова, М.
Віленського, А. Ровного, Г. Соловйова та ін. Педагогічні можливості мистецK
тва схарактеризовано в публікаціях М. Бахтіна, В. Бутенка, М. Кагана,
О. Михайличенка, Т. Смирнової та ін. Теоретичному обґрунтуванню можлиK
востей  застосування артKзасобів у фізичному вихованні учнів та студентів
присвячені доробки таких авторів, як О. Булатова, Ж. Валеєва, М. Гузева,
Н. Сергєєва, Т. Соколова, Н. Шумакова та інших. Однак, як засвідчили реK
зультати пілотажного дослідження, незважаючи на вагомий внесок науковців
у вивчення різних аспектів застосування артзасобів у фізичному виховання
молоді та підготовки майбутніх учителів фізичної культури до такої роботи,
ці проблеми вимагають подальшого дослідження.

У світлі цього, метою статті є визначення педагогічних умов, що забезпеK
чують успішність підготовки майбутніх учителів  фізичної культури до викоK
ристання артKзасобів у шкільній практиці, а також аналіз реалізації цих умов
у педагогічному ВНЗ.

Як відомо, слово «art» перекладається з англійської мови як «мистецтво».
Проте, як цілком справедливо зазначає Н. Сергєєва, використання компоK
нента «арт» відносно сучасних напрямів розвитку мистецтва нерідко  просто
дає змогу наголосити на новаторських підходах автора до створення художньK
ого твору, відходу від певних традиційних канонів. Схожа картина, на думку
дослідниці, спостерігається у використанні терміну «артпедагогіка». Адже цей
напрям у педагогіці не передбачає наявність у вчителя безпосередньої мети
щодо спонукання учнів до створення певного витвору мистецтва, залучення
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валась така ситуація: «Дві старшокласниці постійно проявляють негативне
ставлення до уроків фізичної культури, конфліктують з учителем. На всі його
спроби знайти з ними спільну мову реагують негативно. Запропонуйте свої
рекомендації стосовно вирішення цієї проблеми за допомогою артзасобів. Які
саме артзасоби ви пропонуєте застосовувати та в який спосіб?   Аргументуйте
свою точку зору». Зокрема, під час обговорення цієї проблеми студенти висK
ловили думку про те, що вчителю фізичної культури слід краще узнати про
хобі та таланти цих дівчат, що допоможе йому знайти з ними спільну мову.
Наприклад, можна залучити їх до проведення фотосесії на заняттях із фізичK
ної культури, розробити комплекс фізичних вправ для дівчат у стилі аеробіки
тощо.

Реалізація третьої визначеної педагогічної умови передбачала, що під час
проходження педагогічної практики студентам надавалась постійна методичK
на підтримка як з боку викладачів, які були керівниками практики від ВНЗ,
і з боку тих учителів, до яких були закріплені студенти. Регулярне відвідуванK
ня педагогами уроків практикантів дозволяло їм не тільки більш комплексно
оцінювати самостійну педагогічну діяльність студентів із застосування різноK
манітних артзасобів, але й при необхідності давати корисні рекомендації щодо
внесення до неї необхідних коректив.

Отже, на підставі вищевикладеного зроблено висновок про те, що артзаK
соби мають значний виховний потенціал, тому у вищих педагогічних заклаK
дах  важливо забезпечити цілеспрямовану підготовку майбутніх учителів
фізичної культури до використання артKзасобів у шкільній практиці. Як було
визначено, результативність такої підготовки підвищується за таких умов:
1) забезпечення засвоєння студентами теоретичних основ артпедагогіки;
2) залучення майбутніх учителів фізичної культури до квазіпрофесійної  діяльK
ності з метою оволодіння ними артпедагогічними вміннями; 3) набуття стуK
дентами практичного досвіду застосування артKзасобів під час проходження
педагогічної практики у школах. У наступній публікації планується більш
докладно проаналізувати дані експерименту, що проводився з метою переK
вірки  ефективності визначених педагогічних умов підготовки майбутніх учиK
телів  фізичної культури до використання артKзасобів у шкільній практиці.
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дуть у них сталого характеру, коли студенти накопичать досвід реальної взаєK
модії з учнями школи. Ці висновки стали підставою для визначення третьої умови
підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання засобів артK
педагогіки у професійній діяльності: набуття ними практичного досвіду застоK
сування цих засобів під час проходження педагогічної практики у школах.

В організованому нами експерименті вищевказані умови впроваджувались
у навчальноKвиховний процес педагогічних ВНЗ. Так, реалізація першої з цих
умов забезпечувалась за допомогою проведення відповідних мінілекцій, бесід,
диспутів («Артпедагогіка как інноваційна гуманістична технологія», «ІнтегK
рація різних видів мистецтв на заняттях з фізичної культури» «Що я знаю про
казкотерапію?», «Механізми групової взаємодії» тощо) на заняттях з психоK
логоKпедагогічних дисциплін, методики викладання фізичної культури в школі
та в позааудиторній роботі зі студентами. Крім того, з цією метою застосуваK
лись такі методи й форми роботи, як конкурси, «ярмарки ідей», дні факультеK
ту, зустрічі з учителямиKноваторами тощо.

Забезпечення другої визначеної педагогічної умови передбачало викорисK
тання таких активних методів і форм роботи, як ділові й рольові ігри, проK
блемні  ситуації, тренінги тощо. Так, наприклад, студенти залучались до роK
льових ігор, в яких  імітувались різні фрагменти уроків з фізичної культури.
Один із студентів виконував роль вчителя, решта – ролі учнів. Причому на
початку експериментальної роботи перевага віддавалась іграм, де були досK
татньо докладно розписані не тільки ролі самих учасників, але й артзасоби,
які рекомендувалось застосовувати на інсценованих заняттях. З часом  центK
ральне місце на заняттях стали займати рольові ігри, де студентам надалось
достатньо багато свободи щодо імпровізації. Тому майбутні вчителі фізичної
культури могли не тільки самостійно обирати роль, але й моделювати  свою
поведінку відповідно до цієї ролі.

Відзначимо також, що в таких рольових іграх відбувалось двопланове виK
користання артзасобів. Адже, з одного боку, на цих інсценованих уроках пеK
редбачалося, що студенти використовують вказані засоби з певними педагогK
ічними цілями. З іншого боку, участь студентів у таких іграх уже передбачаK
ла залучення їх до одного з різновидів театралізованої діяльності.

Значна увага в експериментальній роботі приділялась також проведенню
відповідних тренінгів. Так, наприклад, у тренінгу «Малюємо разом» студенK
там пропонувалось, розбившись попарно й не дивлячись один одному в очі,
спробувати намалювати разом колективну картину на вільний сюжет. Такий
тренінг сприяв не тільки формуванню умінь у студентів організовувати спільну
діяльність, але й розвитку таких важливих для педагога якостей, як емпатії,
рефлексивності, спостережливості, педагогічної інтуїції тощо.

Під час проведення тренінгу «Створюємо настрій» майбутнім учителям
фізичної культури пропонувалось, за допомогою використання різних артзаK
собів в процесі групової роботи, спочатку «створити» поганий настрій, а потім,
за допомогою обрання інших засобів із цієї групи, змінити його на позитивK
ний. Цей тренінг допомагав студентам краще відчути можливості різних видів
мистецтв та оптимально використати їх у своїй роботі.

У руслі порушеної проблеми студентів залучали також до вирішення різноK
манітних проблемних ситуацій із шкільної практики. Наприклад, їм описуK
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ного співтовариства. Діалогічне й полілогічне мовлення є сумою монологів,
оскільки мовлення у цих формах спілкування залишається індивідуальним,
адже кожна людина є індивідуальною і неповторною.

На думку О. Лурії, усне діалогічне мовлення відрізняється від монологічK
ного тим, що воно може й не випливати з готового внутрішнього мотиву, заK
думу чи думки, оскільки в усному діалогічному мовленні процес висловлюK
вання розподілений між двома людьми – тим, хто запитує, і тим, хто відповK
ідає. Мовець може обходитися й без власного особистого мотиву висловлюK
вання.

Натомість у діалогічного мовлення є й інші істотні особливості, які відрізняK
ють його від монологічного мовлення. Важливим є факт, що той, хто відповK
ідає на запитання, вже знає, про що йдеться, і це знання спільної теми, а іноді
й спільного змісту бесіди, має вирішальне значення. Саме знання ситуації і є
другою істотною ознакою, яка визначає граматичну будову усного діалогічK
ного мовлення.

Третьою особливістю усного діалогічного мовлення є той факт, що співрозK
мовник має повну можливість увести в нього поруч з мовними компонентаK
ми, які виражені в граматичних структурах, ще низку позамовних компоK
нентів. До них належать – міміка, жести, засоби інтонації, паузи, які необхK
ідно включити в кожне усне мовлення і які особливо яскраво виявляються в
усному діалогічному мовленні. Все це й визначає особливості граматичної
структури усного діалогічного мовлення.

Особливістю структури усного діалогічного мовлення є й те, що воно приK
пускає значну граматичну неповність. Окремі частини граматично розгорнуK
того висловлювання можуть випускатися і підмінятися або уявлюваною сиK
туацією, або введеними в мовлення жестами, мімікою, інтонаціями. Натомість
усне діалогічне мовлення зберігає функцію передачі інформації у процесі діаK
логу, хоча воно і є неповним.

За Л. Щербою, монолог є основною літературної мови, бо всякий монолог
і є зачатком літературного твору. На його думку, «діалог складається із взаємK
них реакцій двох індивідів, що спілкуються один з одним, реакцій нормально
спонтанних, які визначаються ситуацією чи висловом співрозмовника» [7].
Монолог Лев Володимирович розглядав як організовану систему приведених
у словесну форму думок, яка є навмисним впливом на оточуючих.

За A. M. Богуш, «монологічне мовлення – це смислове, розгорнуте висK
ловлювання, що забезпечує спілкування та взаєморозуміння людей. Монолог
K це мовлення однієї людини, повідомлення про якісь факти дійсності» [1,
с.184].

Існують різні види монологу: опис – повідомлення про факти дійсності,
що існують одночасно; розповідь – повідомлення про факти, які відбуваютьK
ся в певній послідовності; міркування – повідомлення про факти дійсності,
що існують у причинноKнаслідкових зв’язках.

І.О. Синиця виокремлює такий різновид монологу, як «розповідний моноK
лог», це розповідь однієї особи, якої потрібно навчати. З цього приводу Л.В.
Щерба писав: «БудьKякий монолог є літературний твір у зародку. Вмінню розK
повідати, як і вмінню володіти будьKякими формами монологічного мовленK
ня, також треба навчати. Монолог є значною мірою штучною формою мовK
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Однією із задач нашого дослідження було вивчити сутність та специфіку
зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку. Отже, метою цієї статті
став аналіз науковоKметодичної літератури з дослідження проблеми зв’язного
мовлення в дітей старшого дошкільного віку та виявлення перспектив його
удосконалення за допомогою образотворчої діяльності.

Особливості діалогу, монологу, їх структуру і види вивчали психологи й
лінгвісти (П. Блонський, В. Дроздовський, М. Жинкін, І. Зимня, Т. ЛадиK
женська, О. Леонтьєв, Є. Пассов, С. Рубінштейн, Л. Щерба). Так, Л. ЩерK
ба стверджує, що в основі літературного мовлення лежить монолог, а в основі
розмовного мовлення – діалог, автор відзначає, що діалог складається із взаєK
мних реакцій двох мовців, реакцій спонтанних, визначених ситуацією чи висK
ловлюванням співрозмовника.

У сучасній науковій літературі терміни «діалог», «діалогічне мовлення»,
«діалогічне спілкування» мають ідентичне значення і є взаємозамінниками,
оскільки діалогічне мовлення та діалогічне спілкування розглядаються як коK
мунікативний акт, якому властива зміна ролей слухача і мовця. Зауважимо,
що діалог K центральний вид розмовної комунікації. Розмовні монологи майK
же завжди входять до складу діалогу як його компоненти. Щодо полілогу, то
його здебільшого розглядають як модифікацію діалогу. Незважаючи на те,
що діалог і полілог досить часто протиставляються монологу, між цими форK
мами мови існує тісний взаємозв’язок: у процесі діалогу чи полілогу спостерK
ігається і монолог, якщо ініціатива ведення бесіди належить одному учасниK
ку. У цьому випадку інші учасники перетворюються на слухачів. Діалог розK
падається на монологи, а полілог – на діалоги, тобто будьKяке спілкування
передбачає й монологи через індивідуальне K мовлення складових певного мовK
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замінюються займенниками; дитина оперує неозначеноKособовими реченняK
ми, а звичний порядок слів порушується. Тому мовлення маленької дитини,
яке спирається на наочні уявлення, що виникають у неї за зовнішніми асоціK
ативними зв’язками, буває незрозумілим стороннім слухачам, які не знайомі
з конкретним життям дитини. Мовленню маленької дитини притаманна
емоційність: емоційне ставлення до предмета переважає над предметним
змістом мовлення. Це надає мовленню маленької дитини своєрідної виразK
ності. Емоційні засоби його виразності досить різноманітні, динамічні і вихоK
дять за межі звукового мовлення (жести, міміка,  драматизація в рухах).

Мовлення старших дітей значною мірою втрачає риси ситуативності і стає
більш зрозумілим сторонньому слухачеві. Таке мовлення, на відміну від мовK
лення малюків, називають контекстним мовленням, тобто мовленням, яке
містить передумови для розуміння її змісту.

Свідоме прагнення зробити своє мовлення зрозумілим для слухачів зросK
тає у старших дошкільників. Старший дошкільник, який ще зберігає у своєму
мовленні риси ситуативності, сам пояснює незрозумілі слова у своєму мовK
ленні. Мовлення дитини збагачується різними синтаксичними формами, з’явK
ляються різні підрядні речення, складнопідрядні речення та речення з одноK
рідними членами.

Дитяче мовлення перебудовується залежно від матеріалу: рівень мовлення
підвищується, якщо пропонується переказ, літературні форми розповіді слугуK
ють зразком, який спонукає дитину до творчого наслідування й збагачує її мовK
лення. Натомість рівень мовлення знижується в розповідях з теми щодо особиK
сто пережитого. Упродовж розповіді з особистого досвіду дитина начебто ще
перебуває під впливом того, що пережила, й тому вона не може піднятися над
ним і викласти все у вигляді стрункої розповіді. За структурою розповідь з досK
віду ближча до розмовного мовлення, тобто до діалогічного мовлення, тоді як
переказ і творча розповідь за аналогією з літературним твором є монологічною
формою мовлення і наближаються до структури літературного твору.

На думку Г. Леушиної, не слово, а саме речення (зв’язне мовлення) є одиK
ницею мовлення й саме розвиток зв’язного мовлення відіграє провідну роль у
процесі мовленнєвого розвитку дошкільника [2].

Для розвитку мовлення дошкільника характерний процес його структурK
ної і смислової диференціації, де нове слово є не стільки носієм нового понятK
тя, скільки засобом більш точного, диференційованого розкриття того смисK
лового змісту, який немовби в зародку є вже у примітивних мовленнєвих струкK
турах маленького дошкільника. Якщо молодший дошкільник у своїй образній
розповіді робить нібито якийсь малюнок, що відбиває його уявлення схемаK
тично, окремими мазками, то у старшого дошкільника спостерігається вже
тенденція до чіткої конкретизації й деталізації розповіді навіть там, де він пеK
реказує з готового літературного зразка. Тобто лінія розвитку тут йде не в
середині зв’язного мовлення. Отже, в генетичному плані в дитини від самого
початку ми маємо справу зі зв’язним мовленням, а не зі словом. Форми і хаK
рактер зв’язності мовлення змінюються і перебудовуються в процесі розвитку
від «незв’язної зв’язності» ситуативного мовлення до усвідомленого і довільK
ного користування мовленнєвими і виразними засобами в контекстному мовK
ленні.

лення» [7, с.2]. І. О. Синиця дійшов висновку, що розповідний монолог не
терпить стрибкоподібності, він має бути пластичним і безперервним, вестися
в певному темпі, з незначним прискоренням чи уповільненням як без скороK
мовок, так і без усяких розтягувань і, тим більше, без довгих пауз [6, с. 53].

Немовних засобів у монолозі значно менше, підтекст незначний. Перерви
в мовленні, зупинки, зриви розпочатої фрази ні про що слухачам не свідчать,
хіба що тільки про мовну безпорадність. Той, хто виголошує монолог, не може
часто замінювати одну фразу іншою, без кінця повторювати одне й те саме,
інакше недомовляти, демонструвати свої «муки слова», поспішати чи за склаK
дами вимовляти окремі слова й прислухатись, як вони звучать. «Усний виступ
K щохвилинна творчість, тому саме в такому характері одна з його приваблиK
вих якостей» [6, с. 52].

Монологічне мовлення потребує спеціального навчання і вправляння. УчеK
ний характеризує монолог як штучну форму мовлення особи. І.О. Синиця,
пише, що монолог – не просто більша кількість інформації, більша кількість
словесного матеріалу, більша протяжність у часі, у впорядкуванні із запитанK
нями, відповідями й репліками в діалогічному мовленні, хоча, звичайно, своїм
обсягом він також відрізняється від діалогу, але це насамперед K організоване
мовлення, що має свою програму і структуру [6, с. 127]. Монологічне мовK
лення позбавлене діяльності. Його задум, зміст, план, логіку формулювання
кожної фрази і т. ін., як уже зазначалося, визначає сам мовець, той, хто проK
мовляє монолог [6 с. 128].

Зв’язному усному мовленню властиві організованість, тенденція до розK
гортання змісту, безперервність, внутрішня логіка й аргументація, точність
передачі думок, чітко виражена послідовність і смислова закінченість. Таке
комплексне поєднання багатьох ознак вимагає, щоб оволодіння усним моноK
логом теж було комплексним і охоплювало інформаційноKзмістовий аспект
викладу, логікоKструктурну побудову, мовне оформлення.

Отже, монологічне мовлення – це більш складний, довільний, організоваK
ний вид мовлення, що потребує спеціального навчання (О. Леонтьев, Л. ЩерK
ба). Вчені, підкреслюючи первинність діалогу, доводять, що монолог народK
жується в надрах діалогу (О. Ушакова).

Г. Леушина зазначала що, в молодшому дошкільному віці мовлення дитиK
ни тісно пов’язане з її безпосереднім досвідом, з безпосереднім чуттєвим сприйK
манням. Дитина оперує у своєму мовленні матеріалом наочних уявлень і сама
залишається у полоні цих уявлень. Це позначається і на побудові мовлення,
породжує у молодших дітей своєрідну структуру ситуативного мовлення.

Отже, з розвитком вербального мислення й подальшим розумовим розK
витком дитини, мовлення дошкільника поступово звільняється від цієї ситуаK
тивної зв’язності. З’являється нова форма мовлення — мовлення, яке струкK
турно оформлене, зв’язне, точне, яке відтворює об’єктивно — форма конK
текстного мовлення.

Мовлення молодших дітей є переважно розмовним діалогічним мовленK
ням. Ці риси воно зберігає навіть тоді, коли виступає у вигляді монологу (саK
мостійної розповіді). Як і будьKяке розмовне мовлення, воно спирається на
спільність ситуацій співрозмовників. Це виявляється передусім в особливій
структурі мовлення, в якому підмет у реченні випускається, назви предметів
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До міркувань належать висловлювання%інструкції, висловлювання –
пояснення, висловлювання%доведення, висловлювання%розмірковуван%
ня.

У прямому значенні ці типи висловлювань трапляються зрідка, в мовленні
дошкільників найчастіше трапляється контамінація.

У дітей старшого дошкільного віку зв’язне мовлення досягає досить висоK
кого рівня. Під час спілкування вони можуть давати точну, коротку або розK
горнуту (залежно від ситуації) відповідь, зрозумілу для навколишніх людей.
Старші дошкільники здатні брати активну участь у бесіді, висловлювати доK
речні репліки, вчасно реагувати на чужі висловлювання, формулювати запиK
тання. Характер діалогу дітей певною мірою залежить від змісту їхньої спільної
діяльності (Г. Леушина, М. Лісіна).

Численні дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців (О. Коненко,
С. Ласунова, Т. Постоян, О. Смирнова, О. Ушакова та ін.) доводять, що на
шостому році життя дитина може бути переконливою, послідовно й чітко склаK
дати описову та сюжетну розповідь на запропоновану тему, висловлювати
міркування, наводити аргументи. У старших дошкільників активно розвиK
вається мовленнєвоKтворча діяльність, яка за умови правильно організованоK
го навчання сприяє розвитку початкових літературноKхудожніх здібностей
дітей, стимулює та збагачує інші види дитячої творчості (Н. Гавриш, Н. ОрK
ланова).

Результат навчання зв’язного мовлення залежить від багатьох причин.
Передусім від соціального середовища, яке забезпечує дитині мовленнєве
спілкування. Занедбані можливості мовленнєвого розвитку в дошкільному віці
майже не компенсуються пізніше у шкільному віці. Отже, дуже важливо вчасK
но забезпечити розвивальний потенціал мовленнєвого середовища, яке отоK
чує дитину.
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У цьому зв’язку зауважимо, що в дошкільному віці дітей навчають на заK
няттях з розвитку мовлення різних типів і форм мовленнєвих висловлювань.

Зауважимо, що О. Нечаєва до монологічних висловлювань відносить «мовK
леннєві одиниці понадфазового рівня» – опис, розповідь та міркування, до діаK
логічних – запитання і спонукання [4]. У свою чергу, російський науковець
В. Одинцов монологічно організоване мовлення розділяє на два ряди послідовK
ностей – аргументивні визначення – пояснення та умовисновок – міркування,
до другого характеристика – опис та повідомлення – розповідь [5].

А. Богуш, Н. Гавриш  [1] визначили такі типи висловлювань як:
K переказ – це відтворення своїми словами літературного зразка. ПерекаK

зуючи, дитина запам’ятовує та використовує емоційні, образні слова та слоK
восполучення з тексту, мовленнєві форми (граматичні конструкції, міжфраK
зові зв’язки).

K розповідь – самостійно розгорнутий дитиною виклад певного змісту в
будьKякій літературноKмовленнєвій формі. Це складніший порівняно з переK
казом вид зв’язного мовлення, оскільки його зміст дитина складає самостійно.

 K опис предмета або явища створює цілісне уявлення про їх ознаки, якості,
властивості, дії. Дошкільники мають можливість під час різних видів діяльK
ності познайомитися з різними видами опису: в художньоKмовленнєвій діяльK
ності (під час сприймання літературного твору) – з художнім описом, в якоK
му предмет репрезентовано за допомогою художніх засобів; в пошуковоKексK
периментальній K з елементами наукового опису, в якому чітко, без деталізуK
вання подано найістотнішу фактичну інформацію; в побутовій діяльності – з
діловим описом, що містить об’єктивну характеристику предмета, найбільш
важливу для конкретної ситуації.

K повідомлення K функціональний тип мовлення, що характеризується
послідовним викладом подій з погляду оповідача, наголошуванням на часі
їх здійснення. У зв’язку з цим семантично навантаженими є вислови на зраK
зок спочатку, потім, відразу, після того, як, сьогодні, торік, вчора,
минулої весни. Конструктивну роль у повідомленні відіграють дієслова на
позначення минулого часу, дій, станів людини тощо. Повідомлення, на
відміну від інших типів висловлювання, має незмінні структурні компоненK
ти: початок K середину K закінчення, без яких воно втрачає цілісність і заK
вершеність. Дітей знайомлять зі специфічними жанровими, структурними
та мовними особливостями реальних повідомлень K розповідей та фантасK
тичних, уявних – казок.

K міркування – найскладніший тип зв’язного висловлювання, який хаK
рактеризується встановленням логічних зв’язків між судженнями, що вхоK
дять до його складу. У міркуванні доводяться будьKякі твердження, зіставляK
ються предмети, явища, наводяться приклади, формулюються висновки. Воно
складається з тез, доведень та висновку. Якщо в повідомленні відображається
послідовність явищ, їх часове співвідношення з використанням дієслівних чаK
сових форм та лексики, що визначає рух, дію, час; в описі здебільшого викоK
ристовують мовні засоби вираження ознакових відношень, то в міркуванні
переважають способи, що відображають причинні та цільові відношення за
допомогою складних сполучників, вставних слів, синтаксичних конструкцій.
Міркування ґрунтується на логічному мисленні.
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щодо своєї професійної придатності залежить успішність її подальшої реаліK
зації, ефективність діяльності організації, в якій вона функціонуватиме.  Саме
тому неабияке місце в системі професійного відбору кадрів має відводитися їх
професійній орієнтації, зокрема, професійній інформації та професійному
консультуванню, як системі психологоKпедагогічних і медичних заходів, поK
кликаних допомогти кожному громадянину здійснити вірний професійний
вибір з урахуванням потреб суспільства та своїх здібностей [1].

БудьKякий соціальний інститут, у тому числі й Державна пенітенціарна
служба України, повинен систематично надавати інформацію про зміст виK
конуваних ним функцій, умови роботи (проходження служби), перспективи
просування працівників по службовій сходинці, можливості отримання проK
відних професій у відомчих навчальних закладах, підвищення фахового рівня
та кваліфікації, збирати та аналізувати початкову інформацію про бажаюK
чих працевлаштуватися з метою відсіву тих з них, хто очевидно не відповідає
вимогам обраної професії.

Перераховані види діяльності кадрових підрозділів мають бути чітко регK
ламентованими, орієнтованими на врахування та неупереджену оцінку знаK
чущих психологічних характеристик особи, які збираються під час спілкування
та спостереження за її поведінкою [2].

Реалізація завдань за основними формами професійної орієнтації є пріоK
ритетними напрямками роботи кадрових підрозділів Державної пенітенціарK
ної служби України до початку здійснення заходів безпосереднього професійK
ного відбору. Разом з тим, відомчі нормативноKрозпорядчі документи не містять
структурноKлогічної схеми проведення професійноKорієнтаційних заходів, не
націлюють працівників відділів по роботі з персоналом на врахування психоK
логічних особливостей кандидатів під час здійснення профорієнтаційної роK
боти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирі�
шення даної проблеми та на які опирається автор. Проблеми психологічK
ної готовності та придатності особистості до здійснення професійної діяльності,
проведення професійних консультацій та професійної орієнтації, професійK
ного самовизначення особистості піднімались у наукових працях багатьох
науковців, у тому числі М.І. Томчука, М.І. Магури, Н.О. Литвинцевої, Е.О.
Клімова, М.С. Пряжникова, В.Д. Шадрікова та інших. Разом з тим, дана
проблема залишається недостатньо вивченою. Особливої актуальності вона
набуває під час формування професійного ядра кадрів правоохоронних струкK
тур, зокрема, Державної пенітенціарної служби України, на які покладаєтьK
ся виконання соціальних функцій особливого значення.

Мета статті полягає у висвітленні питань щодо необхідності чіткої реглаK
ментації проведення процедури професійної орієнтації громадян, що проявK
ляють інтерес до служби в органах та установах пенітенціарної системи УкK
раїни, зокрема, професійних консультацій, орієнтованих на врахування та
неупереджену попередню оцінку значущих психологічних характеристик осоK
бистості потенційного кандидата.

Виклад основного матеріалу дослідження. В процесі формування якісK
ного персоналу кримінальноKвиконавчої служби України першочергової уваK
ги потребують психологічні особливості вирішення кадрових завдань під час
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професійної орієнтації цивільної молоді, що є запорукою відбору
якісного персоналу Державної пенітенціарної служби України.
Особливий акцент автором зроблено на необхідності чіткої рег%
ламентації проведення даної процедури, врахуванні та неуперед%
жену попередню оцінку значущих психологічних характеристик
особистості потенційного працівника.

Ключові слова: Державна пенітенціарна служба України, про%
фесійна орієнтація, персонал кримінально%виконавчої служби,
професійний відбір, професійна консультація.

В статье анализируются психологические аспекты проведения
профессиональной ориентации гражданской молодежи, что явля%
ется залогом отбора качественного персонала Государственной
пенитенциарной службы Украины. Особенный акцент автор сде%
лал на необходимости четкой регламентации проведения данной
процедуры, учете та непредвзятую предварительную оценку зна%
чимых психологических характеристик личности потенциально%
го сотрудника.

Ключевые слова: Государственная пенитенциарная служба
Украины, профессиональная ориентация, персонал уголовно%испол%
нительной службы, профессиональный отбор, профессиональная
консультация.

OCCUPATIONAL GUIDANCE AS A BASIS FOR PERSONNEL QUALITY
OF THE STATE PENITENTIARY SERVICE OF UKRAINE

The article provides the analysis of psychological aspects for carrying
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the procedural execution, taking into account clean preliminary
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Професійне самовизначенK
ня людини починається з отримання інформації про певну сферу суспільноK
корисної праці, співставлення обсягу та спрямованості власних знань, вмінь,
здібностей, психофізіологічних характеристик з вимогами, які висуваються
нею до особистості кандидата. Від об’єктивності зроблених людиною висновків
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рових підрозділів. Як свідчить практика, погляди представників близького отоK
чення суттєво впливають на протікання процесу адаптації новопризначеної
посадової особи до умов службової діяльності та відображаються на характері її
подальшого відношення до виконання професійних обов’язків. Найчастіше
негативне ставлення членів родини викликають такі сторони перебування їх
рідних на службі у Державній кримінальноKвиконавчій службі як «незручний»
режим праці, постійна зайнятість, необхідність заповнення щорічної декларації
про доходи (у тому числі і близьких родичів декларанта), заборона на заняття
підприємницькою діяльністю, призупинення дії переліку пунктів інституту соцK
іального захисту працівників та інше. Враховуючи наведені обставини, праціK
вник кадрового підрозділу пенітенціарної системи має уточнити, чи обізнані
члени родини кандидата на службу з умовами її проходження, чи погоджуютьK
ся з тими обмеженнями, які у зв’язку з цим виникають.

Під час з’ясування поглядів кандидата на перспективи свого кар’єрного
росту, його самооцінки та рівня домагань слід врахувати наступні особливості.

ПоKперше, працівник з високою освітньою підготовкою, як правило, очіK
кує кращі умови роботи, швидкого  просування по службовій сходинці, можK
ливості повної реалізації власних здібностей [4]. Саме тому посадова особа
кадрового підрозділу пенітенціарної служби має надати реальну картину розK
витку подій, пов’язаних з перспективами професійного та особистісного розK
витку такого кандидата. Якщо очікування особи збігаються з намальованими
перспективами, від неї можна чекати відмінного результату виконання служK
бових обов’язків. Разом з тим, слід враховувати, що освічені й компетентні
працівники одночасно є менш залежними від конкретної посади й служби,
оскільки знають, що з їх здібностями будуть бажаними в будьKякій установі
чи організації, схожих за профілем функціонування, і, навпаки, менш освіK
чені та здібні працівники є найбільш «відданими» організації.

ПоKдруге, сама наявність дипломів про здобуття вищої освіти не є свідченK
ням високого рівня готовності кандидата до якісного виконання професійних
функцій, чому є декілька пояснень. Велику роль відіграють профільність освK
іти, форма її отримання (очна – заочна), успішність навчання, статус наK
вчального закладу, в якому здобувалась вища освіта.

ПоKтретє, нефаховість освітньої підготовки може в подальшому спровокуK
вати суттєве гальмування кар’єрного росту. Володарі різноманітних дипломів
мають набагато менше шансів зайняти керівні посади в Державній криміK
нальноKвиконавчій службі, ніж ті, хто отримав вищу юридичну чи економічK
ну освіту. За наявності у кандидата на службу високих професійних домаK
гань слід уточнити, чи є він готовим до здобуття другої вищої освіти у відомчоK
му навчальному закладі.

ПоKчетверте, наявність профільної освітньої підготовки особи не завжди
свідчить про сформованість в неї комплексу здібностей, навичок та вмінь,
необхідних для ефективного виконання професійних функцій. Саме тому осK
віта як одна з вимог до особистості кандидата повинна розглядатися у тісному
взаємозв’язку з іншими вимогами до представника даної професії. ВажлиK
вим етапом професійної консультації є попереднє з’ясування працівником
кадрового підрозділу присутності одночасно двох складових професійної приK
датності кандидата: адекватних мотивів, що вплинули на його професійний

проведення професійної консультації, що має містити систему психологоKпеK
дагогічних і медичних заходів, за допомогою яких попередньо розкриваються
й оцінюються різнобічні здібності, моральна та фізична здатність кожного
бажаючого проходити службу в органах та установах виконання покарань.
Головна задача професійної консультації полягає у тому, щоб за результатами
попереднього аналізу особливостей особистості, психофізіологічних якостей
кандидата, рівня та спрямованості його освіти, досвіду роботи за фахом рекоK
мендувати чи не рекомендувати здійснити даний професійний вибір [3].

Професійна консультація, як правило, відбувається у вигляді індивідуальK
ної бесіди, під час якої зацікавлена особа має змогу проявити підвищений інтеK
рес до майбутніх функціональних обов’язків, одержати більш детальну й розK
горнуту інформацію про їх специфіку (несення служби у змінах, в тому числі у
нічний час, у вихідні дні та загальнодержавні свята; виникнення потреби у
наднормативному робочому дні; наявність негативних і конфліктних ситуацій
тощо). У ході такої співбесіди посадовою особою кадрового підрозділу додаткоK
ва увага акцентується на вимогах, які висуваються до поведінки діючих працK
івників Державної пенітенціарної служби України у службовий та позаслужK
бовий час, до біографічних аспектів відбору кандидатів на службу, на основних
правах та обов’язках працівників пенітенціарної системи, передбачених у заK
конодавчих та внутрішніх нормативноKправових документах.

У професійній консультації, що проводиться працівником кадрового апаK
рату кримінальноKвиконавчої служби, доцільно виділити два змістовних етаK
пи.

Перший етап передбачає проведення більш професійного інформування
кандидата про різноманітні сторони служби, а також про специфіку функціK
онування окремих підрозділів.

Під час другого етапу професійної консультації відбувається отримання
первинної інформації про самого кандидата: відомостей про його освіту, місце
навчання (роботи) та проживання, батьків та рідних, основні біографічні дані,
тобто з’ясовується ступень відповідності  основних характеристик кандидата
вимогам обраної ним професії. На цій же стадії з’ясовуються й загальні відоK
мості про стан здоров’я особи, наявність факту обізнаності рідних та близьK
ких про її бажання служити в установах виконання покарань, наявність сімейK
ної династії тощо. Тобто відбувається попереднє вивчення кандидата за соцK
іальноKпедагогічними та медичними критеріями професійного відбору. Разом
з тим, кожний із названих етапів професійної консультації має свої психоK
логічні особливості.

Так, психологічні особливості проведення другого етапу професійної конK
сультації полягають у необхідності з’ясування посадовою особою кадрового
підрозділу Державної пенітенціарної служби України:

1. Характеру ставлення членів сім’ї кандидата до зробленого ним професK
ійного вибору.

2. Поглядів кандидата на перспективи свого кар’єрного росту у пенітенцK
іарній службі, його самооцінки та рівня домагань.

3. Пріоритетних мотивів професійного самовизначення.
З’ясування характеру ставлення батьків, дружини (чоловіка) кандидата

до його професійного вибору є обов’язковим етапом роботи працівників кадK
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Для даної категорії осіб служба у Державній пенітенціарній службі України є
професійним покликанням, що робить їх стійкими до подолання службових
труднощів. Багаторічні сімейні традиції, виховане з малих років шанобливе
ставлення до закону та професійної етики  підтримує в кандидатів (пізніше –
діючих працівників) сталий інтерес до успішної професійної реалізації.

Друга група мотивів професійного вибору об’єднує осіб, які прагнуть слуK
жити в установах виконання покарань з метою досягнення лише власних егоK
центричних цілей, орієнтуючись на викривлене уявлення про зміст та харакK
тер бажаної професійної діяльності.

Професійний вибір із суто егоцентриських міркувань є характерним для
осіб, для яких служба у пенітенціарній системі уявляється жаданим полем
реалізації їх патологічного прагнення до влади та надмірних амбіцій, застосуK
вання морального (часто – фізичного) тиску по відношенню до слабшого.
Мета працевлаштування – самозвеличення, здобуття будKякими засобами
бажаного для себе соціального статусу.

Мотиви, що відображають наміри кандидатів стати працівниками пеніK
тенціарної служби під тиском рідних (або авторитетних для них людей), приK
зводять до потрапляння у підрозділи кримінальноKвиконавчої системи байдуK
жих, інфантильних, безініціативних осіб. Як правило, такі працівники повоK
дяться досить зухвало, сподіваючись на зовнішню підтримку, не володіють
достатніми здібностями для досягнення успіхів у службі та навчанні.

Наступна група несприятливих мотивів щодо здійснення професійного вибору
об’єднує кандидатів, що  вирішили стати працівниками пенітенціарних органів та
установ під  впливом романтичних уявлень, сформованих за допомогою книг,
кінофільмів, розповідей захоплених своєю професією посадових осіб. Категорія
кандидатів з даною мотивацією є однією із найнестійкіших у професійному відноK
шенні. Дуже швидко, практично на перших кроках входження в посаду, вони відчуK
вають розчарування в професії, тоді як  замість романтичної й «красивої» служби
їм щодня доводиться займатися рутинними, буденними справами. Новоприйнятий
працівник стикається з тим, що його робота – це, перш за все, жорстка регламенK
тація власних дій й підтримка бездоганного порядку у службовій документації. ТаK
ким чином,  у  процесі консультаційної роботи з цією категорією кандидатів велику
увагу слід приділяти саме буденній стороні їх майбутньої службової діяльності.

Ще однією групою працівників «за життєвими обставинами» слід вважати
тих, хто мріяли про роботу за іншою спеціальністю, але в силу ряду об’єктивK
них та суб’єктивних причин обрали професію працівника пенітенціарної сиK
стеми. До таких причин суто егоцентриського спрямування можна віднести:

K бажання виїхати з рідних місць і працювати у великому населеному
пункті;

K надію на отримання пільг та соціальних гарантій, передбачених законоK
давцем для представників даної професії;

K можливість здобути другу вищу освіту у відомчому навчальному закладі
як діючому працівнику кримінальноKвиконавчої системи;

K  перспективи отримати службове (власне) житло і т.п.
Найганебнішою є професійна мотивація кримінального спрямування, що

визначає професійний вибір як пошук джерел незаконної наживи, можливість
здійснити корупційні дії, обійти вимоги закону з метою власного збагачення.

вибір, та здатності справитися з обсягом роботи, що входитиме у коло проK
фесійних обов’язків [5, 6].

Як відомо, наявність чи відсутність досить стійкої та адекватної мотивації
кандидата до обраної професії (іншими словами, бажання чи небажання праK
цювати у повну силу на дорученій ділянці роботи) обумовлює успішність його
подальшої професійної реалізації, швидкість протікання адаптаційних процесів,
ступінь злиття з професійним середовищем. Якщо по відношенню до конкретK
ної професії в силу вступає особистісно значущий демотиватор, то з часом виK
никає потреба або у зміні методів стимулювання особи до успішного виконання
службових обов’язків, або у зміні місця (сфери) її професійної діяльності незаK
лежно від рівня сформованості професійноKважливих якостей та вмінь [7].

Відсутність комплексу необхідних здібностей, більше того – наявність проK
типоказань до виконання даного виду соціально значущих функцій за умов
наявності сильної професійної мотивації (бажання) може призвести до ще
більш невиправних наслідків:

K втрати людиною віри у власні сили та можливості, значного зниження
самооцінки;

K пояснення власних помилок впливом випадкових обставин;
K ігнорування своєї неспроможності ефективно виконувати доручені завK

дання;
K імітування досягнення бажаного успіху, самообману та обману колег по

службі [8]
У будьKякому з наведених випадків відсутність необхідного сполучення

адекватної професійної мотивації та здібностей до ефективної професійної
реалізації призводить до:

K виникнення конфліктів (внутрішніх та зовнішніх);
K зниження результативності функціонування підрозділу, в якому прохоK

дить службу такий працівник;
K неминучого звільнення останнього зі служби.
Також невміння, нездатність працівників виконувати свій професійний

обов’язок породжує грубі порушення законності, призводить до соматичних
та психічних хвороб, стресів, виникнення девіантної поведінки, розладів у
сім’ях тощо. Лише сполучення двох вказаних факторів (адекватної мотивації
до вибраної  професійної діяльності й комплексу здібностей до неї) забезпечує
бажаний успіх у професійній реалізації, зменшує витрати державних коштів.

З огляду на сказане, працівник кадрового підрозділу Державної пенітенцK
іарної служби України під час професійної консультації кандидата на службу
повинен спробувати визначити характер його мотивації по відношенню до
зробленого ним професійного вибору [9].

Виділяють такі основні групи мотивів:
1. Сприятливі (соціально спрямовані).
2. Несприятливі (егоцентриські, з романтичним забарвленням, конформні,

кримінальні).
3. Невизначені (проміжні).
Перша група характеризує стійку зацікавленість особи в оволодінні обраK

ною професією. Даний вибір є свідомим, як правило, формується з дитинства
під впливом прикладу авторитетних осіб (батьків, близьких родичів тощо).
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СТАНОВЛЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ ОСНОВ СЕНСОРНОГО
РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ УЧНІВ У КЛАСИЧНИЙ ПЕРІОД

УДК 373(091)
Барбашова І. А.

У статті схарактеризовано ідеї видатних педагогів ХVІІ–ХІХ
століть щодо формування чуттєвої сфери молодших школярів у
таких аспектах: визначення ролі сприймання у пізнанні оточую%
чої дійсності; установлення провідних видів чуттів, які потребу%
ють вдосконалення; обрання методів дидактичного впливу на сен%
сорні процеси; застосування наочних засобів у навчанні перцепції.

Ключові слова: учні, розвиток, сприймання, навчання, зміст,
методи, засоби, форми, підручник.

СТАНОВЛЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ОСНОВ СЕНСОРНОГО
РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ УЧАЩИХСЯ В КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

Барбашова И. А.
В статье охарактеризованы идеи выдающихся педагогов ХVІІ–

ХІХ столетий о формировании чувственной сферы младших
школьников в таких аспектах: определение роли восприятия в
познании окружающей действительности; установление ведущих
видов ощущений, которые требуют совершенствования, исполь%
зование наглядных средств в обучении перцепции.

Ключевые слова: учащиеся, развитие, восприятие, обучение,
содержание, методы, средства, формы, учебник.

THE BECOMING DIDACTIC BASIC OF ELEMENTARY SCHOOL
PUPIL’S PERCEPTION DEVELOPMENT IN THE CLASSICAL AGE

Barbashova I. A.
This article characterize the ideas of famous educators ХVІІ–ХІХ century

about early pupils’ sensory areas formation, such as: defining role of
perception in cognition of reality; establishment the main type of perception,
which needs to development, using visual aids in teaching perception.

Keywords: pupils, development, perception, study, content,
methods, tools, forms, textbooks.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Дослідження проблеми
сенсорного розвитку особистості в молодшому шкільному віці обов’язково
передбачає вивчення здобутків педагогічної думки у різні історичні періоди,
зокрема, на початку Нового часу і в добу Просвітництва (ХVІІKХVІІІ ст.), а
також на етапі поширення теорії формальної освіти (кінець ХVІІІKХІХ ст.).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Певні аспекти початкового
навчання у зазначений період висвітлено у вітчизняних та зарубіжних істориK
коKпедагогічних джерелах (Л. Артемова, Е. Днєпров, О. Джуринський, І. ЗайK
ченко, Є. Коваленко, М. Константінов, М. Левківський, Є. Мединський,
О. Піскунов, М. Ярмаченко та ін.). Проте розвідка дидактичних засад удосK
коналення чуттєвої сфери учнів не знайшла належного відображення і поK
требує окремого аналізу.

Невизначені (проміжні) мотиви є такими, що не мають чіткого спрямуK
вання та характеризують кандидата як особу, в якої не сформувалось стаK
лого уявлення про правильність зробленого професійного вибору, своє місце
та призначення у даному професійному просторі. Такого кандидата слід вваK
жати соціально незрілим, або таким, що знаходиться на шляху до самовизK
начення.

Чимало осіб, що виявляють бажання служити у кримінальноKвиконавчій
системі, мають одночасно декілька мотивів професійного вибору. У даному
випадку важливим є визначення суті кожного з них, встановлення їх ієрархії
та ступеня сформованості.

Перелічені групи мотивів професійного вибору, їх різноманітність та спряK
мованість свідчать про необхідність уважного ставлення працівників кадроK
вих підрозділів пенітенціарних органів та установ до процедури професійного
відбору кандидатів на службу.

Висновки. Таким чином, чітка регламентація процедури професійної орK
ієнтації потенційних кандидатів на службу, якісне проведення професійноK
орієнтаційних заходів, вчасне виявлення деформованих уявлень про перспекK
тиви майбутньої професійної діяльності має бути основою формування проK
фесійного ядра кадрів Державної пенітенціарної служби України,  які за своїми
діловими та моральними якостями здатні повноцінно виконувати службові
обов’язки державного значення.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку полягають у розK
робці ефективних методик проведення професійної орієнтації населення, алK
горитму організації та здійснення даної роботи з урахуванням останніх науK
кових досліджень в галузі юридичної, вікової, практичної та пенітенціарної
психології.
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Порівнюючи дитину із «чистою дошкою» (tabula rasa), англійський філоK
соф, психолог і педагог Джон Локк (1632–1704), доводив, що уявлення і
поняття виникають у її свідомості внаслідок дії навколишнього середовища
на органи чуттів. «Сприймання – шлях до пізнання, перший крок і перша
сходина до знання», – відзначав просвітитель [6, с. 198]. Учений виокремK
лює п’ять видів відчуттів: зір, слух, нюх, смак і дотик; докладно характериK
зує будову і специфіку функціонування їхніх органів; визнає найінформаK
тивнішим з усіх зорове сприймання [6, с. 196]. Запропонована Дж. Локком
програма навчання джентльмена включала цілу низку предметів, які сприяK
ли розвитку тих чи інших сенсорних здібностей вихованців, а саме: читання і
письмо рідною мовою, французька і латинська мови, малювання, геометрія,
верхова їзда, фехтування, музика, танці, а також оволодіння якимось ремесK
лом (наприклад, столярним, токарним, теслярським), навичками в галузі
садівництва, сільськогосподарської чи парфумерної справи, лакування, граK
вірування. Серед методичних порад педагога щодо способів формування перK
цепції добре відомим є прийом копіювання літери: дитині надавалось кілька
червоних відбитків знака, отриманих шляхом гравіювання спеціальної дошK
ки; учень обводив зображення чорним чорнилом і лише після цього перехоK
див до відтворення форми букви на чистому папері [7, с. 553–554]. ЗазнаK
чимо, що цей прийом залишається актуальним і донині, широко застосовується
в сучасній методиці навчання молодших школярів письма.

Згідно з ідеєю вільного і природовідповідного виховання особистості, яку
пропагував ЖанKЖак Руссо (1712–1778) – французький філософKпросвітиK
тель, письменник, композитор, педагог – період життя дітей від 2 до 12 років
(«сон розуму») має бути присвячений інтенсивному розвитку процесів сприйK
мання. Істинність цього висновку учений пояснює так: «Оскільки все, що вхоK
дить у людське мислення, проникає туди за допомогою чуттів, то перший роK
зум людини є чуттєвий розум; він, власне, і є основою розуму інтелектуальноK
го; наші перші вчителі філософії – наші ноги, наші руки, наші очі» [2, с. 239].

Визнаючи першорядну роль сприймання у відображенні дійсності, Ж.K
Ж. Руссо висловлює не менш важливу думку про те, що чуттєвого пізнання
дітей треба навчати. Як саме це робити, педагог розкриває на прикладі наK
вчання дітей малювання і геометрії. На думку гуманіста, в основу занять з
малювання слід покласти спостереження реальних об’єктів природи, відтвоK
рення їх видимих форм, а не наслідування чужих малюнків. Займатись обраK
зотворчим мистецтвом рекомендовано не заради мистецтва взагалі (припусK
кається, що «мазанина вихованця довго залишатиметься ні на що не схожою»);
мета навчання малювати має полягати у набутті вихованцем «точнішого окоK
міру, твердішої руки, знання істинних відношень величини і форми між тваK
ринами, рослинами та природними тілами, здатності швидше орієнтуватися в
перспективі» [2, с. 239]. У навчанні геометрії головну увагу приділено проK
веденню справді прямих, рівних ліній; кресленню правильних чотирикутників,
кіл; дослідженню всіх доступних спостереженню властивостей фігур шляхом
їх комбінування, накладання, складання (кола по діаметру, квадрата – по
діагоналі) тощо [2, с. 242–243]. Окрім малювання і геометрії, джерелом сенK
сорного досвіду дітей педагог уважав фізичні вправи та ігри, різні види
сільськогосподарської праці.

Формулювання мети статті. Мета статті полягає у визначенні еволюційK
них тенденцій організації сенсорного розвитку молодших учнів у ХVІІ–ХІХ
століттях.

Виклад основного матеріалу. Зародження буржуазних соціальних відноK
син, піднесення національних культур, розвиток природознавства і філософії,
застосування дослідноKекспериментальних методів пізнання дійсності та маK
тематичної обробки отриманих результатів, набуття педагогічною галуззю
знань статусу самостійної науки стали ознаками переходу суспільства до епоK
хи Нового часу. Розкриваючи теоретичні засади початкового навчання, виK
датні виразники дидактичних ідей цієї доби висловлювали певні думки про
сенсорний розвиток школярів. Проаналізуємо ці підходи відповідно до таких
історичних етапів і науковоKпедагогічних тенденцій: початку Нового часу і
доби Просвітництва (ХVІІ–ХVІІІ ст.); поширення теорії формальної освіти
(кінець ХVІІІ – ХІХ ст.).

Основи формування в молодших школярів перцептивних процесів найбільш
повно обґрунтовано чеським педагогомKреформатором, фундатором наукової
педагогіки ЯномKАмосом Коменським (1592–1670). Сутність і механізм функK
ціонування сприймання полягає, на його думку, в утворенні образів речей, які,
мов незчисленні «печатки» на воску, відбиваються в мозку і при згадуванні щораK
зу відтворюються [3, с. 72], а мета сенсорного розвитку молодших школярів має
відповідати золотому правилу: «все, що тільки можна, давати для сприймання
чуттями, а саме: видиме – для сприймання зором, те, що чуємо, – слухом, запаK
хи – нюхом, те, що підлягає смаку, – смаком, доступне дотикові – через дотик».
До того ж, учений визнавав доцільним полісенсорне розрізнення властивостей
об’єктів: «коли якіKнебудь предмети відразу можна сприйняти кількома чуттями,
нехай вони відразу схоплюються кількома чуттями» [3, с. 159].

Провідним методом навчання школярів перцепції Я.KА. Коменський вваK
жав «спостереження власними очима». Для того, щоб у результаті такого споK
стереження були отримані міцні враження, він пропонував: «1) поставити
відповідний предмет перед очима, 2) але не далеко, на належній відстані, 3) і
при тому не збоку, а прямо перед очима, 4) передня сторона предмета має
бути не відвернена або перевернена, а обернена прямо до очей, 5) так, щоб
спочатку можна було б оглянути предмет в цілому, 6) а потім оглянути кожну
частину окремо, 7) і при тому за порядком від початку до кінця, 8) і спинятиK
ся на кожній частині доти, 9) поки все не буде побачене правильно» [3, с. 161].
Коли всі ці умови, як констатує автор, виконуються належно, то спостереK
ження відбувається правильно; якщо ж хоча б одна з них відсутня, то спостеK
реження або зовсім не відбувається, або відбувається на незадовільному рівні.

Серед наочних засобів, які ефективно сприяли б сенсорному розвитку моK
лодших школярів, Я.KА. Коменський виокремлював натуральні предмети, а
в разі неможливості подати їх в натурі закликав користуватися спеціально
виготовленими копіями або зображеннями, які бути обов’язково доповнені
відповідними поясненнями. Яскравим прикладом такого наочного приладдя
може слугувати підручник «Світ чуттєвих речей у малюнках», написаний саK
мим Я.KА. Коменським, – перша в історії людства дитяча енциклопедія, в якій
ілюстрації використовувались для полегшення засвоєння навчального матерK
іалу.
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систему зрілих зорових сприймань і образів, … на якій викладання могло буK
дувати б далі, як на суттєвій частині своїх основ» [1, с. 122].

Предметом цілеспрямованого формування, на думку Й.KФ. Гербарта, має
бути зорове сприймання у двох його різновидах – кольорове і просторове.
Взаємозв’язки між зазначеними видами зорової перцепції психолог обґрунK
товує тим, що в предметах ми сприймаємо перш за все забарвлення, а там, де
предмет перестає бути пофарбованим, його не видно, саме ці межі замикають
його фігуру. «Зір, окрім забарвлення, показує також фігуру, форму, але осK
танню через першу», – відзначає вчений [1, с. 117]. Крім зору, Й.KФ. ГерK
барт наголошував на необхідності вдосконалювати в учнів дотикове сприйK
мання, оскільки «те, що предмет є твердим тілом, що він буває жорстким,
м’яким, сухим або вологим, усе це діло дотику, а не зору»; не меншого знаK
чення він надавав розвитку слуху школярів. Універсальним способом формуK
вання чуттєвої сфери дитини дослідник визнавав систематичні вправляння у
розрізненні властивостей оточуючих об’єктів, «культивування спостережлиK
вості всякого роду» [1, с. 117, 120].

Німецький педагогKдемократ ФридріхKВільгельмKАдольф Дістервег (1790–
1866) доводив, що розвиток людського розуму починається із сприймання
зовнішнього світу, виявляється у відчуттях, які зв’язуються в наочні уявленK
ня і зводяться в поняття. Виходячи з цього, педагог формулює правило наK
вчання – «починай із чуттєвого сприймання і переходь від нього до понять» –
і розкриває поетапність такого переходу. На першому етапі «той, хто відчуK
ває, і те, що відчувається, – це дещо єдине; свідомість ще не відділяє себе від
предмета»; на другому етапі потрібно, щоб учень сприймав предмет з усіма
його ознаками як такий, «що знаходиться поза ним, відділений від його розуK
му»; далі безпосередні уявлення відокремлюються від відчуттів і можуть зберK
ігатися у свідомості й за відсутності предмета: «уявлення стало дійсним здоK
бутком учня, він відділяє себе від уявлення, а уявлення від предмета; він наK
був вільної самосвідомості, предмет став його уявленням, із яким можна чиK
нити як завгодно, використовувати для подальшого мислення» [2, с. 374, 376].
За нашим переконанням, установлення вченим цієї послідовності є специфіK
чним науковим передбаченням, яке склало підґрунтя для визначення в наK
ступному столітті механізму інтеріоризації перцептивних процесів шляхом
їхнього переведення з рівня сприймання до рівня розумових операцій.

Вагомий внесок у розробку дидактичних основ сенсорного розвитку моK
лодших школярів належить Костянтину Ушинському (1824–1871) – видатK
ному вітчизняному педагогу, психологу, засновнику наукової педагогіки в Росії
й Україні. Розглядаючи образи сприймання зовнішнього світу єдиними матеK
ріалами, над якими і за допомогою яких працює здатність мислення, і харакK
теризуючи розумову діяльність дитини як таку, що оперує формами, барваK
ми, звуками, відчуттями взагалі, учений наголошував на необхідності наданK
ня навчанню наочного характеру.

Своєрідним «обов’язком» початкової школи педагог вважав формування
в учнів уміння правильно спостерігати дійсність, що оточує. «Усяке не мертве,
не безцільне навчання має на увазі готувати дитину до життя; а ніщо не може
бути важливішим у житті, як уміти бачити предмет з усіх боків і серед тих
відношень, у які він поставлений», – відзначав К. Ушинський [9, с. 249]. На

Подальша еволюція проблеми вдосконалення процесів сприймання тісно
пов’язана із поширенням теорії формальної освіти, згідно з якою, провідною
метою навчання є розвиток здібностей учнів, у тому числі – сенсорних. ЗасK
новник ідеї розвивального навчання – швейцарський педагогKдемократ ЙоK
ганнKГенріх Песталоцці (1746–1827) –  доводив важливу роль зовнішніх враK
жень у розвитку розумових здібностей, міркувань, досліджень і суджень люK
дини [8, с. 349]; включав до складу сприймання п’ять провідних відчуттів
(«ти сам як фізично жива істота є не що інше, як твої п’ять почуттів») [10,
с. 207]; позитивно вирішував питання про доцільність спеціального навчанK
ня перцепції, а його результатом визнавав формування в учнів системних
уявлень про зовнішні якості предметів і явищ дійсності (у сучасному роK
зумінні – сенсорних еталонів). Процес засвоєння цих уявлень Й.KГ. ПестаK
лоцці характеризував як довготривалий і такий, що здійснюється через спосK
тереження, шляхом рівномірного переходу від «неясних чуттєвих сприймань
до виразних, від виразних сприймань – до ясних уявлень і від ясних уявлень
– до чітких понять» [10, с. 210]. Паралельно із цим, учений радив знайомити
дітей із словамиKназвами об’єктів споглядання.

Головними чуттєвими одиницями, формування яких мало створювати
підґрунтя початкового навчання, Й.KГ. Песталоцці вважав мовні звуки та лінії
різної форми. На основі уявлень про ці найпростіші елементи дослідник прагK
нув вести дитину до пізнання цілісних явищ і предметів: від окремих звуків до
їх поєднання у склади і більш складні конструкції – слова; від прямих і криK
вих ліній – до фігур, які вони утворюють (кутів і квадратів, кіл та овалів).
Застосовані педагогом способи фонематичного розвитку молодших школярів
певним чином сприяли запровадженню звукового методу навчання рідної мови
(на відміну від панівного в той час буквоскладального методу), а вивчення
форми було обов’язково пов’язане із поясненням дітям понять числа і мноK
жини, засвоєнням рахунку, виконанням різного роду вимірювань.

Майже всі дисципліни початкових шкіл, організованих Й.KГ. Песталоцці,
забезпечували вдосконалення перцептивних процесів учнів – це читання і
письмо, співи, арифметика, геометрія, малювання, продуктивна праця (роK
бота в сільському господарстві, прядильних і ткацьких майстернях), гімнасK
тика, часто поєднана із заняттями музикою, співами і малюванням. При цьоK
му застосовувались такі дидактичні методи як спостереження, демонструванK
ня унаочнення, вправи, ігри, а формами навчання перцепції були шкільні
заняття, екскурсії, туристичні походи.

Вивчаючи досвід Й.KГ. Песталоцці, зокрема, щодо організації сенсорного
розвитку молодших школярів, ряд думок з цієї проблеми висловив німецький
філософ, психолог і педагог ЙоганнKФрідріх Гербарт (1776–1841). Уміння
бачити вчений вважав мистецтвом, якого потрібно навчатися, а споглядання
– найважливішим із освітніх завдань. Ці твердження він пояснював так: «Чим
спокійніше, триваліше і серйозніше дитина придивляється до речей, тим соK
ліднішим є фундамент, що закладається для всіх її майбутніх знань і суджень»
[1, с. 116, 119]. Засвідчуючи першорядне значення перцептивних вражень у
пізнанні дійсності, учений радив учителям ніколи не відмовлятися від того,
щоб «захопити інтелект учнів за допомогою відчуттів», пропонував «завдяки
показу природних тіл, приладдя, пластичних творів і картин створити цілу
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вони переважно спрямовані на вирішення специфічних освітніх завдань – учити
дітей читати, писати, рахувати; у той же час, уроки з наочного навчання дозвоK
ляють цілеспрямовано ознайомлювати учнів із предметами видимого світу, форK
мувати уміння спостерігати об’єкти дійсності.

Природно, що М. Корф висунув чіткі вимоги до засобів наочності. ДоцK
ільним він вважав демонстрування школярам реальних предметів, у зв’язку
із чим рекомендував учителям збирати колекції каменів, рослин, металів,
зубів, хутра та інших частин тварин, тканин і різноманітних фабричних виK
робів. За неможливістю показати дітям корабель, ланцюговий міст, парову
машину, гвинтові сходи, тварин тощо педагог радив застосовувати їх моделі,
чучела, розфарбовані та чорні зображення [4, с. 265–266].

У аспекті ілюстрування розмаїття зовнішніх ознак предметів і явищ отоK
чення педагог високо оцінював розвивальні можливості навчальних посібників
К. Ушинського, суттєвим доповненням до яких стали книги для шкільного та
домашнього читання «Наш друг» і «Малятко». Так, у посібник «Малятко» увK
ійшло біля ста зображень, виконаних по клітинках, що сприяло формуванню
в учнів умінь аналізувати форму зразка і відтворювати її у власних малюнK
ках, удосконалювало «окомір, навик до симетрії, мускули правої руки» дитиK
ни, забезпечувало підготовку до письма [5, с. 13].

Особливу увагу вчений приділяв розвитку фонематичного слуху, що було
умовою навчання школярів грамоти за звуковим методом, який він поширюK
вав у земській школі; великого значення надавалось також удосконаленню
музичного слуху дітей у ході опанування ними церковного і світського (класK
ного) співів.

Висновки. Отже, класичний період становлення дидактикоKметодичних
засад сенсорного розвитку особистості характеризується такими тенденціями:
1) провідні цільові напрями вдосконалення чуттєвої сфери молодших учнів
охоплювали, як і на попередніх етапах, формування зорового, слухового і доK
тикового сприймання; 2) методологічне підґрунтя сенсорного розвитку особисK
тості утворювали: діалектична концепція і теорія пізнання, сформовані в клаK
сичній німецькій філософії; положення асоціативної психології; загальнодидакK
тичні принципи, особливо – наочності навчання; теорія формальної освіти;
3) зміст перцептивного навчання визнавався як формування в молодших шкоK
лярів: системних уявлень про різноманітні властивості предметів і явищ отоK
чення, умінь застосування таких уявлення у сприйманні дійсності; установлюєтьK
ся механізм цих психічних утворень як послідовне переведення безпосередніх
перцептивних вражень у площину свідомості; 4) широкого застосування набуK
ли підручники, які містили навчальну інформацію сенсорного спрямування,
подану в ілюстраціях і текстах, що їх пояснювали; 5) методичний ресурс сенK
сорного розвитку молодших учнів складали: організаційні форми (фрагменти
уроків, заняття, екскурсії), методи (спостереження, вправи та ігрові завдання
на розрізнення кольорів, геометричних форм, мовленнєвих і музичних звуків,
шорсткості поверхонь тощо), певні алгоритми обстеження об’єктів сприйманK
ня; 6) доведено ефективність наочних засобів навчання перцепції (натуральK
них і зображувальних); 7) основним залишався поліпредметний характер органK
ізації перцептивного навчання, який передбачав поєднання ресурсів багатьох
навчальних дисциплін початкової школи.

його думку, спостерігати можна реальні предмети або їхні зображення, а завK
дання викладача полягають у тому, щоб своїми запитаннями змусити дітей
хоча б неповно, але докладно описати об’єкти сприймання, а згодом – перейK
ти до більш складних завдань [9, с. 213].

Виняткову увагу вчений приділяв формуванню в учнів тих сенсорних проK
цесів, які мають першорядне значення в опануванні грамоти – зоровому і фоK
нематичному сприйманню. Для підготовки до письма він рекомендував вправи
на: розрізнення, називання і відтворення просторових відношень, безвідривне
проведення ліній так, щоб вони перетинались в одній точці; відтворення елеK
ментів і цілісної форми букв, запам’ятовування їхніх особливих назв (літера і
– дві палички з двома гачками вниз; о – нулик, або кружечок; а – нулик із
паличкою, е – напівнулик тощо) [9, с. 254–256]. Формування фонематичноK
го слуху школярів К. Ушинський радив розпочинати з організації спостереженK
ня за голосними звуками, застосовуючи прийоми наслідування учнями правильK
ної вимови вчителя, розпізнавання голосного звука в односкладовому слові,
добирання дітьми таких слів, у складі яких був би наявний заданий голосний
звук. Лише після засвоєння всіх голосних звуків педагог визнавав можливим
ознайомлення учнів із приголосними і схарактеризував певні прийоми їхнього
обстеження: порівняння слів, які різняться одним звуком; розкладання слів на
звуки; відгадування заданих звуків у слові; добирання слів на задані приголосні
звуки; заміна одних звуків іншими, із зміною значення слова; приставляння
звука до початку слова або на кінці слова; переставлення одних і тих самих
звуків [9, с. 257–261]. Важливо підкреслити, що запропонований К. УшинсьK
ким метод навчання грамоти враховував особливості дитячого сприймання,
забезпечував високий рівень опанування системи мовленнєвих звуків і простоK
рових ознак букв, на його засадах ґрунтуються сучасні підходи до формування
в молодших учнів відповідних перцептивних процесів.

До кола сенсорних умінь, якими мали оволодіти школярі, педагог відноK
сив також кольорові та музичні, наголошуючи на необхідності введення в сиK
стему початкового навчання малювання та класних співів як навчальних предK
метів.

Послідовник К. Ушинського, вітчизняний педагог і публіцист Микола Корф
(1834–1883) упровадив у програму заснованих ним земських шкіл самостійну
дисципліну – наочне навчання. Уведення нового навчального предмета він обK
ґрунтовував кількома причинами. ПоKперше, значенням сенсорних вражень у
створенні в свідомості дитини уявлень і понять. «Найповніший опис предмета,
прочитаний нами у книзі або переданий нам усно, не поселить у нас такого
чіткого уявлення про предмет, якби ми самі побачили описуваний предмет. Ось
чому всяке навчання має бути, по можливості, наочним, тобто викликати на
допомогу зір учня для пробудження в ньому відомих понять», – зауважував
педагог [4, с. 262]. ПоKдруге, визнанням того факту, що правильного сприйK
мання школярів треба навчати, оскільки вміння бачити ще не означає наявність
уміння спостерігати. На думку педагога, необхідно «навчити учня вдивлятись у
те, що у нього перед очима, доходити на підставі спостережень до вірних висK
новків, ділитися своїми спостереженнями та висновками з іншими, правильно
викладати свою думку словами» [4, с. 265]. ПоKтретє, вчений був упевнений у
тому, що, хоча в народній школі всі дисципліни мають викладатися наочно,
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В статье представлены результаты эмпирического исследо%
вания состояния готовности руководителей к управлению изме%
нениями в Государственной пограничной службе Украины. Опреде%
лены уровни сформированности психологической готовности ру%
ководителей к управлению изменениями в организации. Определе%
ны психологические условия подготовки руководителей к управле%
нию изменениями в организации.
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управление изменениями в организации, структура психологичес%
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THE CONDITION OF PSYCHOLOGICAL READINESS OF THE
PRINCIPLES TO THE MANAGEMENT PROCESS OF

ORGANIZATIONAL CHANGES IN THE STATE BORDER GUARD
SERVICE OF UKRAINE

The paper presents the results of empirical research on the state of
readiness to change management executives in the State Border Service
of Ukraine. The levels of formation of psychological readiness of leaders
to change management in the organization. Defined psychological
conditions leadership development to change management in the
organization.

Key words: psychological preparedness managers, change
management in the organization, the structure of psychological readiness,
level of development of psychological readiness.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із науковими
чи практичними завданнями. Аналіз наукової літератури свідчить, що проK
блема психологічної підготовки керівників до управління організаційними
змінами не привертала належної уваги вітчизняних дослідників. Окремі асK
пекти підготовки керівних кадрів прикордонного відомства до діяльності в
умовах активного розвитку і організаційних змін досліджувалися Д. В. ІщенK
ком, О. А. Матеюком, В. О. Назаренком, Б. М. Олексієнком, О. Д. Сафіним,
А. С. Сіцинським. Водночас, аналіз змісту програм підготовки керівників
Державної прикордонної служби України (як майбутніх, так і діючих) свідчить
про недостатню увагу, яка приділяється цьому питанню. В умовах складного
процесу реформування та розвитку прикордонного відомства підвищення
рівня психологічної готовності керівників різного управлінського рівня до
управління змінами стає важливим практичним завданням. Таким чином,
недостатня теоретична, методична і практична розробленість зазначеного пиK
тання і зумовили актуальність нашого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’я�
зання даної проблеми. Різні аспекти психології управління змінами відобраK
жено в працях зарубіжних (Р. Дафт, Л. Джуелл, М. Коултер, М. Мескон, С.
П. Роббінс, Д. и С. Шульц та ін.), російських (Г. М. Андреєва, О. Л. ЖуравK
льов, Л. Г. Почебут, В. А. Чикер та ін.) та українських (Л. М. Карамушка,

Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження полягають
у висвітленні специфіки організації сенсорного розвитку молодших учнів на
інших історичних етапах.
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СТАН ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКІВ ДО
УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ У ДЕРЖАВНІЙ

ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ
УДК 159.922.6

Король А. С.
У статті представлено результати емпіричного дослідження

стану готовності керівників до управління змінами у Державній
прикордонній службі України. Визначено рівні сформованості пси%
хологічної готовності керівників до управління змінами в органі%
зації. Визначено психологічні умови підготовки керівників до уп%
равління змінами в організації.

Ключові слова: психологічна готовність керівників, управлін%
ня змінами в організації, структура психологічної готовності,
рівень сформованості психологічної готовності.



5554

недостатній рівень професійної обізнаності із зазначеної проблеми.
Найбільші труднощі у керівників викликали відповіді на запитання щодо
змісту професійних завдань; психологічних особливостей управління; виK
мог до особистості керівника; якостей, які необхідні для управління органK
ізаційними змінами. З табл. 1 видно, що професійні знання більшості керіK
вників перебувають на середньому (59,2%) та низькому (29,9%) рівнях.
Високий рівень професійних знань продемонструвала невелика кількість
керівників (10,9%). Отже, отримані результати вказують на недостатню
професійну обізнаність керівників щодо сутності організаційних змін, особK
ливостей управління ними у Державній прикордонній службі України та
необхідність її вдосконалення.

Таблиця 1
Рівень сформованості складових когнітивно�операційного компоненту

психологічної готовності керівників до управління організаційними
змінами  (в % від загальної кількості опитаних)

них)

Вимірювання рівня розвитку умінь та навичок управління в умовах
організаційних змін засвідчило, що більшість керівників мають середній
рівень розвитку умінь та навичок, необхідних для управління в умовах
організаційних змін (67,9%). Низький рівень розвитку умінь та навичок
управління в умовах організаційних змін продемонстрували 25,3% опитаK
них, при тому, що високий рівень виявлено лише у 6,8% опитаних. ДослK
ідження рівня сформованості глобальності мислення керівників показаK
ло, що у 63,3% опитаних, тобто переважній більшості, виявлено середній
рівень сформованості даної якості, у 28,6% – середній рівень і лише у 8,1%
– високий рівень.

Таким чином, результати, наведені у таблиці 1, свідчать про недостатню
сформованість у керівників, що брали участь у дослідженні, управлінських
знань, умінь та навичок, необхідних для успішного управління організаційK
ними змінами, та рівня глобального мислення. Зазначений рівень можна вваK
жати недостатнім для того, щоб переважна кількість керівників могла самоK
стійно, без додаткових заходів з боку керівництва Державної прикордонної
служби України, усвідомити свої місце, роль і завдання у забезпеченні органK
ізаційного розвитку прикордонного відомства та виробити позитивне особисK
тісне ставлення до інноваційних заходів.

Сформованість особистісноKсмислового компоненту досліджувалася на
основі аналізу рівня сформованості мотивів вибору професії, мотивації на
досягнення успіху та мотивації на уникнення невдач (див. табл. 2).

М. В. Москальов, В. А. Семиченко, О. А. Філь, Ф. І. Хміль та ін.) дослідників.
Науковці підкреслюють, що розвиток психологічної готовності керівників до
змін є важливою складовою їх професійної кваліфікації.

Метою дослідження було визначення наявного стану психологічної гоK
товності керівників до управління організаційними змінами у Державній
прикордонній службі України. Для досягнення мети дослідження нами було
виконано наступні завдання: уточнено зміст поняття «психологічна гоK
товність керівника до управління організаційними змінами», розроблено
модель його психологічної готовності і визначено рівень сформованості її
елементів.

Виклад основного матеріалу емпіричного дослідження. Аналіз наукоK
вої літератури свідчить, що поняття «готовність до організаційних змін» глиK
бокого наукового пояснення не отримало. З вітчизняних досліджень слід
відзначити роботу М. В. Москальова, який вивчав психологічну готовність до
організаційних змін майбутніх менеджерів [1]. Проте, більш ґрунтовно науK
ковцями досліджено питання готовності до професійної діяльності, професK
ійного саморозвитку, дослідницької діяльності, материнства, самовизначенK
ня [2; 3] тощо. Також здійснено низку досліджень, присвячених аналізу псиK
хологічної готовності до різних видів діяльності, зокрема, управлінської, меK
дичної, діяльності психолога [4–6].

Аналіз зазначених та іншх робіт дозволив нам уточнити зміст «поняття
психологічна готовність керівника до управління організаційними змінаK
ми» – це психічний стан, що активізується з початком організаційних змін
і проявляється через системну адаптаційну реакцію особистості на зовнішні
та внутрішні подразники, яка формується під впливом системи знань,
умінь, навичок, мотивів, стилю саморегуляції керівника, спрямовується
на збереження її цілісності і рівноваги та забезпечує прийняття адекватK
них управлінських рішень в умовах професійного середовища, що
змінюється. Організаційні зміни можуть мати різнобічний характер, тому
природно, що різні за характером зміни потребують від керівників і різних
адаптаційних реакцій.

Науковці пропонують різні варіанти структурної побудови психологічK
ної готовності і виділяють від трьох до шести структурних елементів [1;
8–11]. Результати аналізу наукової літератури дозволили нам включити
до складу моделі психологічної готовності керівника до управління органK
ізаційними змінами такі компоненти: когнітивноKопераційний, особистісK
ноKсмисловий і регулятивний. З використанням надійних та валідних меK
тодик нами було всебічно проаналізовано рівень сформованості складових
кожного з компонентів психологічної готовності керівників до управління
організаційними змінами.

Рівень сформованості когнітивноKопераційного компоненту визначався на
основі аналізу рівня сформованості його складових: рівня професійних знань
керівиків; рівня умінь та навичок управління в умовах організаційних змін;
рівня сформованості глобального мислення (табл. 1).

Рівень професійних знань керівників оцінювався за двома напрямами:
знання сутності професійної діяльності та розуміння сутності управління
організаційними змінами. Аналіз результатів свідчить, що керівники мають
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Рівень сформованості регулятивного компоненту виявлявся за результаK
тами визначення стилю саморегуляції психічної стійкості; спрямованості осоK
бистості та особливостей самооцінки (див. табл. 3).

Таблиця 3
Рівень сформованості складових регулятивного компоненту

психологічної готовності керівників до управління організаційними
змінами (в % від загальної кількості опитаних)

Як свідчать результати дослідження, рівень саморегуляції психічної
стйкості більшості керівників відповідає середньому рівню – 54,8%, другу за
кількістю групу становлять керівники з високим рівнем спрямованості особиK
стості – 33,9%, третю – з низьким рівнем (11,3%).

Аналіз результатів, які характеризують рівень сформованості спрямоваK
ності особистості, свідчить, що у більшої частини опитаних керівників (56,1%)
цей показник відповідає середньому рівню, ще 40,7% опитаних мають висоK
кий рівень і 3,2% – низький.

Аналіз рівня самооцінки керівників засвідчив, що у більшості керівників
(69,3%) вона відповідає середньому рівню, ще 24,4% респондентів показаK
ли високий рівень і лише 6,3% – низький. Отримані результати свідчать,
що загалом майже 94% респондентів мають самооцінку в межах адекватK
ної. Такі керівники реально оцінюють власну особистість, здатні переживаK
ти позитивні почуття стосовно самих себе, можуть прийняти себе такими
яким вони є, як з позитивними, так і з негативними якостями. Їм притаK
манні впевненість у собі, у своїх діях, у тому, що життєві та професійні трудK
нощі можна подолати, адекватне сприйняття критики, прихильне та доброK
зичливе ставлення до людей, відчуття задоволення собою та наявність сприK
ятливих життєвих перспектив.

Для порівняння структурних компонентів психологічної готовності керівK
ників до управління організаційними змінами  було використано методику
системноKструктурного аналізу складних об’єктів [13]. Отримані дані було
розподілено за інтегральними показниками компонентів психологічної готовK
ності за рівнями. Це дало змогу визначити узагальнений інтегральний показK
ник компонентів психологічної готовності керівників до управління організаK
ційними змінами (табл. 4).

З таблиці видно, що у керівників показники структурних компонентів
розподілені неоднаково: когнітивний – 1,7, особистісноKсмисловий – 2,0,
регулятивний – 2,4. Такий розподіл дозволив виявити розбіжності у сформоK
ваності складових психологічної готовності керівників до управління органіK
заційними змінами та недостатній рівень розвитку її компонентів, що підтверK
джується й значенням підсумкового інтегрального показника – 2,1.

Таблиця 2
Рівень сформованості складових особистісно�смислового компоненту
психологічної готовності керівників до управління організаційними

змінами  (в % від загальної кількості опитаних)

Сформовані у керівників мотиви вибору професії відповідають переважK
но середньому рівню (61,5%). Це свідчить про те, що більшість керівників,
обираючи професію, керувалися передусім соціальноKзначущими мотивами
(розмір грошового утримання, престиж професії, кар’єрне зростання, соцK
іальний статус тощо). При цьому мотиви вибору професії у досить великій
кількості керівників (12,7%) відповідають низькому рівню (вибір професії,
зроблений під впливом батьків, друзів тощо). При цьому майже у два рази
більша кількість керівників, у яких мотивація до вибору професії відповідає
високому рівню (25,8%) (соціальне значення служби, бажання бути корисK
ним суспільству тощо).

Щодо спрямованості керівників на мотиви досягнення успіху, то результаK
ти тестування свідчать, що переважна більшість досліджуваних перебуває на
середньому (51,7%) та високому (36,1%) рівнях, низький рівень продемонстK
рувало лише 12,2% респондентів. Водночас визначення спрямованості керівK
ників на уникнення невдач показало, що найбільша кількість респондентів поK
трапила до групи із середнім рівнем (53,8%); другу групу склали респонденти,
які показали високий рівень сформованості мотивації на уникнення невдач
(38,5%). Низький рівень зафіксовано у незначної кількості осіб (7,7%).

На основі отриманих даних можна зробити висновок про те, що більшість
керівників мають середній рівень мотивації як на досягнення успіху, так і на
уникнення невдач. За таких обставин значна кількість керівників відчуває
труднощі при формуванні особистої позиції щодо організаційних змін, може
несвоєчасно приймати необхідні управлінські рішення в умовах змін.

В цілому, результати дослідження особистісноKсмислового компоненту
психологічної готовності керівників до управління організаційними змінами
вказують, на наш погляд, на певну мотиваційну незрілість керівників, які
брали участь у дослідженні. Наслідками несформованості мотиваційної сфеK
ри, які можуть впливати на професійну діяльність фахівця, є: збідненість моK
тиваційної сфери, присутність лише окремих спонук, до того ж, несуттєвих,
вторинних щодо базових суспільних або особистісних цілей; втрата базових
ціннісних орієнтирів, дискредитації попередніх мотивів праці, їх підпорядкуK
вання другорядним мотивам; домінування мотивів, зовнішніх щодо професK
ійної діяльності (заробіток, престиж, пільги) над внутрішніми (інтерес до
змісту діяльності); незрілість спонукань (нестійкість, неусвідомленість, неK
упорядкованість); несприятлива динаміка мотивації, її згасання, втрата інтеK
ресу до професії, емоційне «вигорання» як втрата праці загалом або окремих
його аспектів емоційної привабливості тощо [12].
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У результаті проведення факторного аналізу відповідей опитаних було виK
ділено три фактори (охоплюють 64,4% загальної дисперсії), що відображаK
ють основні прояви психологічної готовності керівників до управління органK
ізаційними змінами.

Перший фактор – «підготовленість до змін», який включає такі складові:
«здатність гнучко і творчо діяти в умовах змін» (0,768); «рівень професійних
і управлінських знань» (0,746); «здатність вирішувати ситуативні завдання»
(0,681); «глобальність мислення» (0,653). Фактор охоплює 26,4% загальної
дисперсії.

Другий фактор – «налаштованість на зміни», який характеризують
«зовнішні позитивні мотиви» (0,773), «внутрішні індивідуально значущі моK
тиви» (0,722), «зовнішні негативні мотиви» (0,671); «мотивація досягнення
успіху» (0,586), «мотивація уникнення невдач» (0,498). Фактор охоплює
20,6% загальної дисперсії.

Третій фактор – «адаптованість до змін», який включає такі змінні: «опеK
ративність побудови програм управлінських дій» (0,693); «стійкість функціK
онування процесів оцінки результатів» (0,684); «усвідомленість і самостійність
у виборі та постановці управлінських цілей» (0,426). Фактор охоплює 17,4%
загальної дисперсії.

Результати факторного аналізу було покладено в основу кластерного анаK
лізу. Його результати дали можливість типізувати структуру психологічної
готовності керівників до управління організаційними змінами  (див. табл. 6).

Таблиця 6
Типи структури психологічної готовності керівників до управління

організаційними змінами  (на основі кластерного аналізу)

Для керівників, які віднесені до типу «адекватний», характерна наявність
позитивних показників за всіма виділеними у дослідженні факторами при пеK
реважанні значення за фактором «підготовленість до змін». Керівникам цього
типу характерний високий рівень теоретичних знань про сутність організаційK
них змін, а також високорозвинені уміння гнучко та творчо діяти в умовах змін,
що свідчить про їх позитивне ставлення та вмотивованість до їх реалізації, успK

Таблиця 4
Інтегральний показник психологічної готовності керівників до

управління організаційними змінами

Далі було проаналізовано рівень розвитку структурних компонентів псиK
хологічної готовності керівників до управління організаційними змінами  за
рівнями сформованості (див. табл. 5).

Таблиця 5
Рівень сформованості компонентів психологічної готовності керівників

до управління організаційними змінами  (у % від загальної кількості
опитаних)

Так, більшість керівників мають середній рівень сформованості компонентів
психологічної готовності до управління організаційними змінами, а саме: когніK
тивноKопераційний – 63,5%, особистісноKсмисловий – 55,7%, регулятивний –
60,0%, Проте, середні сумарні показники свідчать, що рівень психологічної гоK
товності до управління організаційними змінами у 84,7% керівників задовільний
– високий та середній. Також можна констатувати, що серед структурних комK
понентів психологічної готовності керівників до управління організаційними змінаK
ми  найбільш розвинений регулятивний компонент. При цьому когнітивний та
особистісноKсмисловий компоненти потребують подальшого розвитку. Такий розK
поділ між компонентами психологічної готовності можна пояснити тим, що упK
равлінська діяльність і діяльність з охорони державного кордону загалом предK
’являють підвищені вимоги до рівня саморегуляції керівників. Тому у процесі
навчання та служби у них формуються і відповідні уміння та навички саморегуK
ляції. Водночас розроблена нами модель психологічної готовності керівників до
управління організаційними змінами  та отримані емпіричні результати дозволяK
ють стверджувати, що рівень розвитку когнітивноKопераційного компоненту вплиK
ває на стан особистісноKсмислового компоненту. І хоча процеси вироблення керK
івником особистої позиції щодо організаційних змін складні та неоднозначні, можK
на стверджувати, що, чим більше у керівника інформації про сутність, зміст органK
ізаційних змін, плани щодо їх реалізації та очікувані результати, тим простіше
сформувати у нього позитивне ставлення до них.

Наступним етапом нашого дослідження стало визначення типів структури
психологічної готовності керівників до управління організаційними змінами.
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Структурні компоненти психологічної готовності керівника до управління
організаційними змінами мають різні ступені сформованості. Краще сфорK
мовані регулятивний та мотиваційноKсмисловий компоненти, гірше – когніK
тивноKопераційний.

До перспективних напрямів подальших досліджень можна віднести розробку
програми психологічної підготовки керівників до управління організаційними
змінами, яка повинна містити: формування позитивної мотивації до управління
змінами в організації; оволодіння знаннями, що розкривають сутність управлінK
ня змінами в організації; оволодіння методами діагностики основних компонентів
психологічної готовності до управління змінами та чинників, які впливають на її
становлення; оволодіння засобами та прийомами забезпечення ефективної взаєK
модії керівників та персоналу в процесі управління змінами в організації.
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ішно вирішувати управлінські завдання, своєчасно коригувати управлінські
рішення на основі результатів самоаналізу та самооцінки своїх дій.

Керівники, які віднесені до типу «налаштований», відчувають труднощі у
теоретичній підготовці, не завжди можуть осмислити сутність організаційних
змін і тому не завжди упевнено виконують управлінські завдання, проте поK
зитивна мотивація до діяльності, адекватна самооцінка дозволяють їм сприйK
мати організаційні зміни як необхідні для розвитку організації, а зовнішні
соціально значущі мотиви їх діяльності та тип саморегуляції сприяють постK
ійному самовдосконаленню в процесі управління змінами.

Керівники типу «відкритий» добре вмотивовані до проведення організаційних змін,
розуміють їх необхідність, проте відчувають труднощі у теоретичній підготовці до упK
равління змінами, також їм бракує практичних умінь та навичок, сформований неK
ефективний стиль саморегуляції. Такі керівники потребують додаткової теоретичної
підготовки та контролю у процесі управління змінами  з боку старших начальників.

«Пасивний» тип керівників характеризується наявністю необхідних знань, умінь
та навичок з управління організаційними змінами  у сукупності з низькою мотиваK
цією до ефективного управління та неефективним типом саморегуляції. Це ті керK
івники, які можуть бути успішними у період проведення організаційних змін, проK
те мають певні психологічні бар’єри, опираються змінам і займають негативну поK
зицію щодо необхідності їх проведення. Відповідно, така позиція не сприяє ефекK
тивному реагуванню на результати управлінської діяльності та її корегуванню.

Керівники «ригідного» типу демонструють негативні показники, що харакK
теризують підготовленість до організаційних змін і налаштування на їх проK
ведення. Для них характерні – низький рівень знань, умінь та навичок з упK
равління змінами, недостатня мотивація для ефективного управління ними.
Єдиним позитивним показником є адаптованість до змін, що свідчить про можK
ливість покращення рівня їх психологічної готовності до управління організаK
ційними змінами  у разі посилення зовнішнього впливу.

Виявлено, що найбільша кількість керівників належить до «адекватного»
типу – 31%; до типів «налаштований» та «відкритий» можна віднести до 23%
керівників. Решта керівників розподілилась таким чином: «пасивний» тип –
15%, «ригідний» тип – 8%. Як видно з результатів дослідження, майже треK
тина керівників (31%) відноситься до «адекватного» типу і всебічно підготовK
лені до управління змінами – мають високий рівень психологічної готовності
до змін. Всі інші учасники нашого дослідження потребують додаткової теореK
тичної підготовки, удосконалення умінь та навичок управління, корегування
мотиваційних чинників та способів саморегуляції діяльності.

Таким чином, психологічна готовність керівника до управління організаK
ційними змінами – це психічний стан, що активізується з початком організаK
ційних змін і проявляється через системну адаптаційну реакцію особистості
на зовнішні та внутрішні подразники, яка формується під впливом системи
знань, умінь, навичок, мотивів, стилю саморегуляції керівника, спрямовується
на збереження її цілісності і рівноваги та забезпечує прийняття адекватних
управлінських рішень в умовах професійного середовища, що змінюється.

Структурно модель психологічної готовності керівника до управління органK
ізаційними змінами складається з таких компонентів: когнітивноKопераційK
ного, особистісноKсмислового і регулятивного.
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ють на методи і форми організації навчальноKвиховного процесу у ВНЗ [5;
с.171].

Педагогічна умова – це обстановка чи обставина, яка зумовлює або від
якої залежить цілісний продуктивний процес формування професійної креаK
тивності у майбутніх соціальних педагогів [2].

Педагогічні умови повинні віддзеркалювати структуру підготовленості
майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у закладах соціальK
ного захисту дітей і вміщувати передбачені технологією формування підгоK
товленості компоненти моделі або технології. Реалізація педагогічних умов
має на меті: забезпечення організаційноKпедагогічного й психологоKпедагогіK
чного супроводу професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів; вдосK
коналення системи професійної підготовки педагогічних кадрів для роботи в
умовах профільного навчання; визначення форм і методів інформаційної
підтримки процесу формування підготовленості майбутніх соціальних педаK
гогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей.

Специфіка педагогічних умов детермінована не лише сутністю і змістом
професійної підготовки майбутнього соціального педагога, але й особливосK
тями профілізації сучасної школи, що, в свою чергу, потребує нових підходів
при підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів.
Завдання полягає в тому, щоб більш точно визначитись у потребах кадрів для
профільного навчання з урахуванням особливостей регіону; формувати соцK
іально значущі якості особистості у випускників закладів освіти; спрогнозуK
вати ефективність запровадження різних моделей профільного навчання;
визначити ефективність організаційноKметодичних структур профільного наK
вчання [1; с.49K55]

Метою підготовки майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльK
ності  у закладах соціального захисту дітей, реалізація якої буде досягнута за
допомогою підготовки таких структурних компонентів, як когнітивноKдіяльK
нісний, інтерактивноKкомунікативний, мотиваційноKціннісний, рефлексивK
ноKперцептивний [6]. Охарактеризовані структурні компоненти, у свою черK
гу, формуватимуться за допомогою педагогічних умов підготовки майбутніх
соціальних педагогів до професійної діяльності  у закладах соціального захиK
сту дітей таких, як:

1) створення позитивної настанови на професійну діяльність майбутніх
соціальних педагогів у закладах соціального захисту дітей;

2) орієнтація змісту підготовки майбутніх соціальних педагогів на усвіK
домлення норм, стандартів, еталонів професії та її значимість у суспільстві;

3) залучення майбутніх соціальних педагогів до використання сучасних,
оптимальноKефективних методів, прийомів, технологій з метою соціального
захисту дітей;

4) організація науковоKметодичного та матеріальноKтехнічного супроводу
майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної діяльності у закладах
соціального захисту дітей.

У процесі реалізації першої педагогічної умови (створення позитивної
настанови на професійну діяльність  майбутніх соціальних педагогів у заклаK
дах соціального захисту дітей) запропонована програма ефективного функцK
іонування щодо створення позитивної настанови, та експериментально встаK
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Постановка проблеми. Науковий аналіз проблеми формування підготовK
леності майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у закладах
соціального захисту дітей передбачає визначення низки педагогічних умов,
які дадуть змогу ефективно побудувати процес формування вказаної підгоK
товленості. У загальному вигляді полягає в тому, що на сучасному етапі свого
розвитку проблема підготовки майбутніх соціальних педагогів до професійK
ної діяльності у закладах соціального захисту дітей має значну соціальну та
наукову актуальність, але на даний час недостатньо вивчена.

Метою статті  є визначення та розкриття педагогічних умов підготовки
майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у закладах соціальK
ного захисту дітей.

Виокремлення невирішених частин проблем. Незважаючи  на обсяг
підходів до розуміння педагогічних умов, недостатньо розробленою залишаєтьK
ся проблема формулювання та розкриття педагогічних умов підготовки майK
бутніх соціальних педагогів  у закладах соціального захисту дітей.

Виклад основного матеріалу. Українська дослідниця З. Курлянд розуміє
психологоKпедагогічні умови як зовнішні і внутрішні обставини, які впливаK

13.Семиченко В.А. Опыт системноKструктурного моделирования сложных
объектов в психологоKпедагогических исследованиях /  Валентина АнатольK
евна Семиченко // Проблеми сучасної педагогічної освіти : [зб. наук. ст.].
Педагогіка і психологія / Кримський держ. гуманіт. інKт. – К., 2003. – Вип.
5. – С. 253K266.
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ізації соціальноKпедагогічної діяльності  в закладах соціального та соціальноK
виховного спрямування. Вона є переходом від теоретичного навчання до пракK
тичної та самостійної діяльності в різних соціальних інститутах. Під час пракK
тики студент оволодіває багатоаспектними видами професійної діяльності, що
дає свою готовність до виконання в різних соціальних ролях [3; с.3].

Четверта педагогічна умова – організація науковоKметодичного та маK
теріальноKтехнічного супроводу майбутніх соціальних педагогів у процесі проK
фесійної діяльності у закладах соціального захисту дітей – сприяла органіK
зації методичного забезпечення навчального процесу, за якої кожен суб’єкт
освітнього процесу був забезпечений науковоKметодичним супроводом та за
якої були реалізовані основні педагогічні функції: освітня, виховна, розвиK
вальна та ін. Забезпечення науковоKметодичного супроводу насамперед пеK
редбачало попередню роботу викладача, що полягала в підготовці структури
й змісту навчальних і спеціальних дисциплін.

НавчальноKметодичне забезпечення підготовки майбутніх соціальних педаK
гогів при забезпеченні спеціалістів здебільшого відірване від фактичного. ВиK
пускники відчувають брак знань і практичних навичок під час професійної діяльK
ності соціального педагога у закладах соціального захисту дітей, ніж реальниK
ми процесами й ситуаціями. Тому, продумуючи зміст навчальноKметодичного
забезпечення, ми звертали увагу на його професійну підготовку, що містить:
професіоналізацію та спеціалізацію майбутніх соціальних педагогів; інтенсифK
ікацію процесу навчання; активізацію та розвиток професійної спрямованості
майбутніх соціальних педагогів у закладах соціального захисту дітей. На нашу
думку, через стрімкий розвиток технологій постійно необхідно вдосконалюваK
ти й модернізувати, а також замінювати новим, більш корисним, цікавим і суK
часним увесь комплекс навчальноKметодичного забезпечення.

НауковоKметодичний супровід процесу підготовленості майбутніх соціальK
них педагогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей
«базується на особистісноKорієнтованому підході, який передбачає не лише
врахування індивідуальних особливостей тих, хто навчається, а і диференцK
ійований підхід до навчання» [4].

Використання нових, перспективних форм організації освітнього процесу
для реалізація тієї або іншої навчальної програми орієнтоване здебільшого на
самостійну роботу студентів. Використання методів пошуковоKдослідницької
діяльності, а саме – залучення майбутніх соціальних педагогів  з першого курсу
до участі в науковоKпрактичних студентських конференціях, олімпіадах, пубK
лікаціях статей, виконання індивідуальноKдослідних завдань, сприяло форK
муванню інтересу до самостійного пізнання, надбанню студентами нового досK
віду, розвитку творчої активності студентів, залучення їх до рішення актуK
альних завдань сучасної науки. ПошуковоKдослідна діяльність студентів пеK
редбачала опрацьовування навчальної, довідкової, спеціальної, науковоKпоK
пулярної літератури, роботу з бібліографічними покажчиками, інформаційK
ними ресурсами інтернету тощо.

Участь студентів у науковоKпрактичній студентській конференції сприяла
професійному становленню студентів, стимулювала їх до навчальної та науK
ковоKдослідної діяльності, демонструвала та пропагувала кращі досягнення
студентів, зміцнювала наукову та педагогічну співпрацю між викладачем і

новлено, що дана програма спонукає майбутніх соціальних педагогів до саK
мопізнання, саморозвитку й самореалізації, що сприяє розвитку в них соцK
іальної активності, становлення їхньої соціальної компетентності. Звідси,
професійна діяльність соціального педагога повинна спрямовуватися на осK
новні сфери її розвитку, формування ініціативності, цілеспрямованості, адекK
ватного відношення до себе і навколишнього світу; поглиблення спеціальних
знань та розвиток умінь їх практичної реалізації для забезпечення самостійності
й самореалізації у сфер висококваліфікованої праці з використанням сучасK
них засобів, призначених для полегшення участі у суспільному інформаційK
ному обміні.

Друга педагогічна умова – орієнтація змісту підготовки майбутніх соцK
іальних педагогів на усвідомлення норм, стандартів, еталонів професії та її
значимість у суспільстві здійснювалась завдяки теорії внесення до змін загальK
них і спеціальних дисциплін тем, пов’язаних з проблемою професійної діяльK
ності соціальних педагогів у закладах соціального захисту дітей. А саме таких
предметів: «Корекційна педагогіка», зокрема, «Інклюзивна освіта», «ОрганіK
зація роботи з різними соціальними групами», «Соціальна адаптація випускK
ників шкілKінтернатів», «СоціальноKпедагогічна профілактика правопоруK
шень», такі теми: «Заклади соціального захисту дітей (визначення та види
закладів; закони, постанови)»; «Професійна діяльність соціального педагога
у закладах соціального захисту дітей»; «Специфіка роботи соціального педаK
гога у закладах соціального захисту дітей»; «Соціальний педагог в умовах
інклюзивного навчання»; «Значущість професійної діяльності соціального
педагога у закладах соціального захисту дітей». Головне завдання полягало в
тому, щоб навчити студентів аналізувати конкретні заклади соціального заK
хисту дітей і цілісно вивчати соціальну ситуацію, що склалася в даному закK
ладі, що сприяло систематизації соціальноKпедагогічних знань та умінь
фахівців. Також визначити основні теоретичні підходи до роботи соціального
педагога в закладах соціального захисту дітей; проаналізувати основні закоK
номірності та принципи професійної діяльності соціального педагога; проанаK
лізувати головні функції і напрями роботи соціального педагога в даних устаK
новах; визначити найбільш ефективні, гуманістичноKспрямовані методи роK
боти соціального педагога дітьми, як потребують соціального захисту.

Третя педагогічна умова – залучення майбутніх соціальних педагогів до
використання сучасних, оптимальноKефективних методів, прийомів, техноK
логій з метою соціального захисту дітей, реалізовано під час соціальноKпедаK
гогічної практики  і здійснення цілеспрямованого керівництва виробничою
соціальноKпедагогічною практикою студентів – було спрямовано на розвиток
знань  вмінь студентів у сфері професійної діяльності, та надання методичних
рекомендацій і консультативної допомоги студентам під час практики, підгоK
тувати майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у закладах
соціального захисту дітей.

Педагогічна практика – форма професійної підготовки студентів з спецK
іальності «Соціальна педагогіка» є частиною державного освітнього стандарK
ту та невід’ємного складового професійної підготовки у вищій школі.

Метою практики є формування професійних вмінь та особистісних якосK
тей майбутнього спеціаліста в процесі вивчення системи планування та органK
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In the article the essence of the Ukrainian culture is defined is offered;
the structure (motivational and simulative, cognitive and behavioral,
professional and personal components) is specified. The efficiency of
the pedagogical conditions in development of Ukrainian culture of teacher
is proved theoretically and experimentally.

Key words: Ukrainian culture, ungraded school, postgraduate
educational system.

На сучасному етапі розвитку  суспільства значно зростає роль мовної кульK
тури як соціального й індивідуального явища, що дозволяє успішно реалізовуK
вати процес комунікації між людьми. Безумовно, мова кожного народу має
високу соціальну значущість і самоцінність, оскільки вона виконує роль своєрK
ідного коду для збереження, транслювання та подальшого розвитку його націоK
нальної самобутності. Саме через мову людина відчуває причетність до культуK
ри свого етносу, а через неї – причетність до загальнолюдської культури.

Важливо підкреслити, що українська мова не тільки є рідною для етнічK
них українців, даючи їм можливість долучитися до культурної спадщини своK
го народу, але й єдиною державною мовою на території країни, що знайшло
відбиття в статті 10 Конституції України. Тому вільне володіння цією мовою є
обов’язком кожного її громадянина. У контексті поданого перед шкільними
закладами постає важливе завдання щодо забезпечення опанування учнівсьK
кою молоддю україномовною культурою.

Оскільки провідну роль у вирішенні цього завдання відіграють учителі, вони
мають стати для своїх вихованців взірцем сформованості україномовної культуK
ри [1]. Причому особливо актуальним це питання є для педагогів малокомплекK
тних шкіл, у яких багато часу відводиться на індивідуальну роботу з учнями.

Проте результати проведеного пілотажного дослідження [2] засвідчили,
що майже третина шкільних педагогів малокомплектних шкіл допускають у
своєму мовленні лексичні помилки, а біля половини вчителів неспроможні
повноцінно використовувати багатство рідної мови в педагогічній діяльності.
Також з’ясовано [2],  що в закладах післядипломної педагогічної освіти значK
ної уваги цьому аспекту не приділяється. Отримані дані доводять необхідність
проведення в цих закладах цілеспрямованої роботи з метою розвитку україK
номовної культури в учителів малокомплектних шкіл. Причому, особливу важK
ливість дане питання набуває у світлі того, що саме оволодіння україномовK
ною культурою дозволяє розв’язати такі важливі практичні завдання, як підвиK
щення ефективності методичної підготовки вчителів малокомплектних шкіл,
забезпечення можливостей формування у них соціальної, комунікативної,
професійної компетентностей.

Як свідчить аналіз наукових джерел, деякі аспекти окресленої проблеми
досліджувалися фахівцями в різних наукових галузях. Так, загальнотеоретичні
основи розвитку мови й мовної культури визначено в дослідженнях із лінгвістиK
ки (В. Виноградов, Б. Ларін, Л. Щерба, С. Ожегов, Д. Розенталь та інші).
Проблема міжособистісного спілкування та мовної взаємодії висвітлювалася у

студентом, забезпечувала збереження та розвиток єдиного науковоKосвітньоK
го простору, сприяла встановленню контактів між майбутніми колегами.

Висновок. Проведена робота з реалізації педагогічних умов у процесі підгоK
товленості майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у заклаK
дах соціального захисту дітей дала можливість студентам використовувати спецK
іальні знання, вміння та навички, які спонукали їх до розвитку професійної
діяльності. Нерідко педагоги стикаються з тим, що відсутність професіоналізму
виникає через відсутність відповідних знань, тому весь час розвиваючи професK
ійну діяльність соціального педагога, ми надавали професійні знання, закріпK
люючи їх створенням творчих продуктів власної професійної діяльності.

 Перспективи подальшого дослідження. Розв’язання розглянутої проK
блеми вимагає подальших комплексних досліджень, адже підготовленість
майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у закладах соціальK
ного захисту дітей є передумовою успішного виконання ними своїх професійK
них функцій, а також особистісного зростання.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНОМОВНОЇ КУЛЬТУРИ
ВЧИТЕЛЯ МАЛОКОМПЛЕКТНОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
УДК 378.937

Шацька Н. М.
В статье раскрыта сущность украиноязычной культуры, уточ%

нена ее структура (мотивационно%стимулирующий, когнитивно%
поведенческий профессиональный и личностный компоненты). Тео%
ретически и экспериментально доказана эффективность педаго%
гических условий в развитии украиноязычной культуры учителя.
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боти в малокомплектній школі; обмежений обсяг друкованої науковоKметодичK
ної літератури з питань організації навчальноKвиховної роботи, розроблених
науковоKметодичних рекомендацій щодо здійснення педагогічної взаємодії та
контролю за навчальним процесом у такій школі; не завжди якісна кадрова
забезпеченість шкіл, наявність труднощів у організації навчальноKвиховного
процесу в разі відсутності вчителя через ті чи інші об’єктивні чи суб’єктивні
обставини; нестабільність поєднання класів, варіативність щорічного набору
дітей; обмеженість використання ТЗН, наочності, екскурсійних форм роботи,
що збіднює поінформованість і загальний розвиток дітей; висока методична ізоK
льованість педагогів у школі; необхідність поєднання вчительських функцій із
функціями управління навчальноKвиховним закладом; низька підготовленість
шестилітніх дітей до навчання в школі через відсутність дошкільних закладів,
неувагу батьків до цих питань тощо. Крім того, важливо відзначити, що у виK
щевказаній школі існують загрози гіперопіки й гіперконтролю з боку вчителів,
бо практично кожна дія учнів здійснюється під контролем педагогів, які звертаK
ються до кожного з них у триKп’ять разів частіше, ніж у звичайній школі. ВодноK
час науковці підкреслюють, що малочисельність учнів у школі має певні позиK
тивні моменти для організації освітньої діяльності школярів, бо дає змогу на
практиці реалізовувати принципи диференціації та індивідуалізації навчання,
забезпечити активний взаємовплив дітей.

На підґрунті врахування вищевказаних особливостей професійної діяльK
ності вчителя малокомплектної школи було теоретично обґрунтовано педаK
гогічні умови, що забезпечують ефективність процесу розвитку його україноK
мовної культури.

Так, науковцями (І. Бех, Л. Зоріна, А. Кір’якова, В. Краєвський, В. СлаK
стьонін, Г. Чижакова та інші) доведено, що поведінку людини значною мірою
зумовлює  система її ціннісних ставлень до різних аспектів її життєдіяльності.
Ціннісні ставлення як важливий елемент внутрішньої структури індивіда виK
окремлюють те, що є для нього найбільш суттєвим у житті, відображають спряK
мованість його потреб та інтересів, а як наслідок – забезпечують сталість та
наступність у стилі діяльності особистості. Проте дані пілотажного дослідження
засвідчують, що в більшості вчителів малокомплектних шкіл не сформоване
ціннісне ставлення до україномовної культури, що є необхідною передумоK
вою успішності її розвитку. На підставі цього зроблено висновок про те, що
першою педагогічною умовою, що забезпечує успішний розвиток у педагогів
цієї культури, є формування в них ціннісного ставлення до україномовної
культури як професійно значущої якості вчителя.

Крім того, характеризуючи розвиток україномовної культури вчителя, науK
ковці (Н. Баліцька, М. Вашуленко, М. Князян, В. Пасинок) наголошують на
тому, що цей процес, як і взагалі процес його професійного зростання, має безK
перервний характер та значною мірою залежить від ефективності власних зуK
силь педагога, усвідомлення ним високої значущості самовдосконалення в цьоK
му напрямі. Однак, як установлено під час проведення пілотажного дослідженK
ня, тільки чверть учителів малокомплектних шкіл систематично займаються
професійним самовдосконаленням. У свою чергу, майже половина опитаних
педагогів визнали, що мають суттєві труднощі в пошуку необхідної для професK
ійної діяльності  науковоKметодичної інформації. У світлі цього зроблено висноK

працях із психології (Б. Ананьєв, О. Бодальов, Л. Виготський, В. Мясищев та
інші). Педагогічні питання порушеної проблеми знайшли відображення в доK
робках видатних науковців минулого – Л. Ушинського, В. Водовозова, А. МаK
каренка, В. Сухомлинського та сучасних педагогів – А. Богуш, І. Зязюна, С.
Нікольської, Н. Ольшанської, В. Пасинок, В. Тарасової, Г. Сагач та інших.
Аналіз мовних символів культури здійснювався Н. Данилюк, В. Денисенко, С.
Костянтиновою та іншими дослідниками. Також з’ясовано, що деякі науковці
(В. Журавльов, Г. Назаренко, С. Назарова, Е. Нікітін та інші) вивчали актуK
альні тенденції розвитку системи післядипломної педагогічної освіти та можлиK
вості підвищення професійної майстерності вчителя в межах цієї системи.

Разом із тим, результати досліджень і практика роботи інститутів післяK
дипломної педагогічної освіти засвідчують, що проблемі розвитку  україноK
мовної культури вчителів шкіл, зокрема малокомплектних шкіл, достатньої
уваги з боку науковців та педагогівKпрактиків не приділяється. Саме тому
метою статті є визначення та обґрунтування педагогічних умов розвитку укK
раїномовної культури вчителя малокомплектної школи в системі післядипломK
ної освіти.

Україномовна культура вчителя – це інтегративна професійна якість педаK
гога, що виявляється в його повноцінному оволодінні всіма засобами (лексичK
ними, граматичними, фонетичними тощо) української мови та здатності оптиK
мальним чином використовувати їх у різних умовах взаємодії з усіма учасникаK
ми навчальноKвиховного процесу (школярами, їхніми батьками, колегами),
забезпечувати ефективний вплив на формування особистості кожного учня.

Структуру україномовної культури вчителя малокомплектної школи доцK
ільно розглядати як сукупність таких компонентів, як: мотиваційно%сти%
мулювальний  (усвідомлення педагогом ролі мовної культури як професійноK
необхідної якості педагога, наявність у нього мотивів щодо постійного самоK
вдосконалення мовної культури та формування цієї культури у своїх вихоK
ванців); емоційно%ціннісний (сприйняття української мови як важливої соцK
іальної й особистісної цінності, отримання емоційного задоволення від спілкуK
вання цією мовою з іншими людьми та від сприйняття творів культури, в яких
використовується рідна мова (пісні, спектаклі, фільми тощо), відчуття горK
дості за свою належність до українського народу як носія української мови;
когнітивно%поведінковий (засвоєння необхідних знань  (лексичних, грамаK
тичних, фонетичних тощо) про мову, норми й правила її використання, наK
явність комунікативних умінь, які дозволяють учителю адекватно викорисK
товувати під час здійснення педагогічної взаємодії різноманітні форми й меK
тоди вербального та невербального спілкування,  співвідносити мовні засоби
з метою й умовами педагогічного спілкування); професійно%особистісний
(сформованість професійноKособистісних якостей, необхідних для успішного
здійснення комунікативної взаємодії: емпатії, рефлексії, толерантності, такK
товності, доброзичливості, ініціативності  тощо).

Аналіз наукової літератури (О. Біда, М. Картель, Г. Коберник, В. МелешK
ко, Н. Побірченко та інші) дає підстави для висновку, що особливості професK
ійної діяльності вчителя малокомплектної школи зумовлюються такими фактоK
рами, як: нестандартність проведення навчальноKвиховної роботи в умовах клаK
суKкомплекту; відсутність готовності випускників педагогічних закладів до роK
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РУХОВА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТОК  ІНСТИТУТУ ФІЗИКИ І
МАТЕМАТИКИ

УДК: 371.15+378+796.012+37.037
Пільова С. Г.

Розглянуто проблему стану рухової активності студенток 1
та 2 курсів інституту фізики і математики ПУНПУ імені К. Д.
Ушинського. Висвітлено результати рухової добової активності
студенток 1 і 2 курсів інституту фізики та математики за Фре%
мінгемською методикою. Відмічено, що студентки мало часу вит%
рачають на види фізкультурної діяльності і 87% обмежуються по%
бутовою руховою активністю. Встановлено, що індекс рухової
активності студенток 1 і 2 курсів низький. Відмічено, що рівень
рухової активності студенток треба покращувати за рахунок
розробки нових програм, які б відповідали рівню їх розвитку, по%
треб та ін.

Ключові слова: руховий, активність, студентки, норма,
Фремінгемська методика.

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОК ИНСТИТУТА
ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ

Пилёва С. Г.
Рассмотрена проблема состояния двигательной активности сту%

денток 1 и 2 курсов института физики и математики ЮУНПУ
имени К. Д. Ушинского. Освещены результаты двигательной суточ%
ной активности студенток 1 и 2 курсов института физики и мате%
матики по Фремингемской методике. Отмечено, что студентки
мало времени тратят на виды физкультурной деятельности и 87%
ограничиваются бытовой двигательной активностью. Установле%
но, что индекс двигательной активности студенток 1 и 2 курсов
низкий.  Отмечено, что уровень двигательной активности студен%
ток нужно повысить за счет разработки новых программ, которые
соответствовали бы уровню их развития, потребностей и т. д.

Ключевые слова: двигательная, активность, студентки, нор%
ма, Фремингемская методика.

MOTION ACTIVITY OF STUDENTS OF THE INSTITUTE OF PHYSICS
AND MATHEMATICS

Pilyova S. G.
The problem of condition of motion activity of students of 1 and 2

courses of the institute of physics and mathematics  the state institution

вок про необхідність викладачам, що працюють у системі безперервної освіти,
приділяти значну увагу в своїй роботі озброєнню вчителів малокомплектних
шкіл знаннями, потрібними їм для пошуку, опрацювання й аналізу різного виду
інформації, необхідної для вдосконалення україномовної культури. Тому друK
гою педагогічною умовою визнано  поглиблення інформаційно%комунікатив%
ної компетентності учителів малокомплектних шкіл для успішного вдос%
коналення ними україномовної культури.

Реалізація першої з визначених педагогічних умов передбачала викорисK
тання в роботі з учасниками експерименту таких методів і форм роботи, як
лекції, теоретичні семінари, практичні заняття («Культура усного мовлення в
педагогічному спілкуванні», «Сучасна українська літературна мова як унорK
мована форма загальнонародної мови», «Документ – основна одиниця писемK
ного мовлення в педагогічному спілкуванні» тощо), бесіди, круглі столи, дисK
пути («Від чого залежить успіх мовленнєвої дії?», «Що таке мовна культуK
ра?», «Вплив україномовної культури учителя малокомплектної школи на
мовлення школярів» тощо), мовленнєві практикуми, виконання спеціальних
вправ, ділові й рольові ігри («Мобілізація учнів», «Опитування», «СпілкуванK
ня з учнем», «Комунікативний контакт»  тощо), комунікативні тренінги, конK
курси знавців україномовної мови тощо.

Відповідно до другої визначеної умови, педагогічна взаємодія з учителями
малокомплектних шкіл спрямовувалась на поглиблення їхньої інформаційK
ноKкомунікативної компетентності для вдосконалення україномовної культуK
ри. З цією метою використовувались такі методи та форми роботи, як лекції,
семінари, практичні заняття («ІнформаційноKкомунікативна компетентність
як засіб вдосконалення україномовної культури», «Можливості використанK
ня Інтернету в роботі вчителя малокомплектної школи» тощо), практикуми,
виконання вчителями групових та індивідуальних проектів («Роль інформацK
ійних технологій в професійній діяльності вчителя малокомплектної школи»
тощо), майстерKклас викладачів інформатики та інформаційних технологій,
розробка програми професійноKкомунікативного самовдосконалення.

З метою перевірки висунутого припущення було організовано педагогічний
експеримент, який проводився протягом 2007K2012 рр. в Запорізькому, ЧерK
каському, Рівненському, Хмельницькому обласних інститутах післядипломної
педагогічної освіти. До участі в експерименті було залучено 197 учителів малоK
комплектних шкіл, які проходили підвищення кваліфікації в цих інститутах.
Експериментальним упровадженням визначених педагогічних умов у окреслені
заклади було доведено їхню ефективність. Так, у експериментальній групі
кількість учителів із високим рівнем сформованості  україномовної культури
збільшилася на 18,3 %, а із низьким рівнем  зменьшилась на 27,6 %.

Отже, визначені педагогічні умови сприяють активізації розвитку україK
номовної культури вчителів малокомплектних шкіл, забезпечують можливості
їхньої творчої самореалізації та самоактуалізації.

Перспективними для подальшого наукового пошуку є питання розвитку
україномовної культури педагогів, які працюють в освітніх закладах іншого
типу, а також формування україномовної культури майбутніх учителів під
час здійснення їхньої професійної підготовки у вищих навчальних педагогічK
них закладах.

Література
1. Зязюн І. Немає педагогіки без педагога… / І. Зязюн // Рідна школа.

2012. – № 4K5. – С. 19K23.
2. Шацька Н. М. Розвиток україномовної культури вчителя малокомплекK

тної школи в системі післядипломної педагогічної освіти: дис. ... кандидата
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М. Канішевський, 2007;  Є. А. Захаріна, 2008; Т. В. Івчатова, 2011; О. А.
Мартинюк, 2011; І. І. Вржесневський, 2011). Близько 90% студентів мають
відхилення у стані здоров’я, понад 50% – незадовільну фізичну підготовленість,
близько 70% дорослого населення – низький і нижче середнього рівні фізичноK
го здоров’я, у тому числі у віці 16K19 років – 61%, 20K29 років – 67,2% [2].

Д.М. Анікєєв у своєму дослідженні  отримав такі дані. Ним підтверджено наK
явні положення про низький рівень здоров’я та рухової активності студентської
молоді (Т. В. Івчатова, 2011; О. А. Мартинюк, 2011;  Ю. П. Ядвіга, 2011; Л. П.
Пилипей, 2011; І. І. Вржесневський, 2011). Причини низької організації процесу
фізичного виховання у вищих навчальних закладах (С. М. Канішевський, 2007;
О. І. Подлесний 2008; Є. А. Захаріна, 2008;  Н. І. Турчина). Необхідність удоскоK
налення системи фізичного виховання студентів (М. М. Булатова, О. Т. Литвин,
2006; Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня, 2010; Н. В. Москаленко, 2010) [2].

Важлива роль студентства у забезпеченні прогресу суспільства в цілому виK
магає розробки теоретикоKметодичних рекомендацій саме для цього континK
генту, особливо в умовах соціальної нестабільності, коли пильна особлива уваK
га приділяється питанням соціального виправдання часу, який відводиться на
конкретну діяльність, у тому числі і фізкультурноKспортивну та оздоровчу [9].

Зростання витрат часу на навчальну діяльність у найдієздатніший період
життя людини відбувається за рахунок вільного часу, що породжує проблему
його планування й раціонального використання. Неможливість повної реаліK
зації у цих умовах природної потреби людини в рухах, за твердженнями Ю.
П. Кобякова, може компенсуватися щоденними обов’язковими й самостійниK
ми заняттями фізичною культурою, що підтверджують і інші джерела [6,10].

Робота виконана в межах теми кафедри фізичного виховання «ФормуK
вання у студентів навичок здорового способу життя засобами фізичної кульK
тури з метою застосування їх в майбутній праці з учнівською молоддю», яка
входить до наукового плану Інституту фізичної культури та реабілітації ДерK
жавного закладу «ПУНПУ імені К. Д. Ушинського».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. Визначити рівень добової руK
хової активності студенток фізикоKматематичного факультету, інституту фізиK
ки та математики Державного закладу «ПНПУ імені К.Д. Ушинського».

Завдання:
1. З’ясувати сучасний стан рухової активності студенток інституту.
2. Визначити рівень добової рухової активності студенток 1K2 курсів фізиK

коKматематичного факультету на основі хронометражу добової діяльності
різного характеру за Фремінгемською методикою.

Методи – аналіз та узагальнення наукової та спеціальної літератури, ФреK
мінгемська методика визначення добової рухової активності, методи матемаK
тичної статистики.

Результати дослідження. Визначення стану рухової активності студенK
ток  фізикоKматематичного факультету Дз «ПНПУ імені К.Д. Ушинського» на
початку учбового року було проведено дослідження добової рухової активK
ності за Фремінгемською методикою.

Ця методика дозволяє кількісно та якісно визначати добову рухову акK
тивність на основі хронометражу добової діяльності різного характеру з реєK
страцією інтенсивності кожного виду фізичних зусиль. Величина цих вимірів

“South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D.
Ushinskiy” is examined. The results of daily motion activity of student
girls of 1 and 2 courses of the institute of physics and mathematics by
Fremingish methodic were illustrated. It was noted that the students spend
not enough time on physical activity and 87 % confine with domestic
activity. It is stated that the index of motion activity of students of 1 and
2 course is low. It is noted that the level of motion activity of students
should be increased by developing new programs which would correspond
to the level of their development, requirements and so on.

Key words: motion, activity, students, norm, Fremingish methodic.

Постановка проблеми. Аналіз  останніх досліджень і публікацій.  УкK
раїнські вчені (М. М. Амосов, 1997; В. К. Бальсевич, 1988; Т. Ю. Круцевич,
2000; А. В. Магльований, 2011; Е. В. Давиденко, С. В. Трачук, 2011 та ін.)
звертають увагу, що сучасна молодь 18 годин на добу перебуває у стані повної
або відносної нерухомості, тобто сидять або лежать. Отже, на активну м’язоK
ву діяльність, зокрема й на ігри, заняття фізичною культурою, залишається
лише 6 годин на добу. Але й ці 6 годин, при їх максимальному й раціональноK
му використанні, можуть принести велику користь здоров’ю.

Як стверджують науковці [1,4,5], лише 13% громадян України мають
необхідний фізіологічно обумовлений рівень рухової активності, у країнах ЄС
– 40K60%, в Японії – 70K80%.

Інші науковці (Т. Ю. Круцевич, 2000; О. Я. Кібальник, 2008) стверджуK
ють, що обсяг цілеспрямованих занять фізичними вправами повинен станоK
вити 12–15 годин на тиждень [5].

В останні роки на тлі інтенсифікації навчального процесу у вузах спостерK
ігається тенденція до зниження обсягу рухової активності студентів, що негаK
тивно позначається на показниках їхнього фізичного стану (Ю.М.Фурман,
2003; О.Ю.Фанигіна, 2005; Н.Я.Бондарчук, 2006 та ін.), у зв’язку із чим
особливої соціальної значущості набувають питання формування, збереженK
ня та зміцнення здоров’я учнівської молоді. Істотну роль в оптимізації цієї
ситуації відіграє підвищення мотивації до використання засобів фізичної кульK
тури в повсякденному житті, у тому числі до занять з фізичного виховання,
як академічних, так і самостійних, і вибір адекватних засобів компенсації
дефіциту повсякденної рухової активності [3].

Рухова активність є біологічною потребою людини, що обумовлена для
нормального розвитку й життєдіяльності організму. Рухова активність предK
ставляє собою обсяг всіх рухів, що виконує людина впродовж своєї життєдіK
яльності. Це є ефективним засобом збереження й зміцнення здоров’я, гармоK
нійного розвитку особистості, допомагає у профілактиці захворювань.

Наявність рухової активності здійснює вплив на здоровий спосіб життя  стуK
дента, недолік руху негативно позначається на загальному стані здоров’я, заK
гальмовується обмін речовин, розвиваються хвороби різних функціональних
систем – серцевоKсудинної і дихальної системи, опорноKрухового апарату [11].
Хронічний дефіцит рухової активності в режимі життя студентів стає загрозою
їхньому здоров’ю та нормальному фізичному розвитку. У дослідженнях багатьK
ох авторів відзначається незадовільний стан здоров’я студентської молоді (С.
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Примітка: 1 – Загальний час; 2 – Прогулянка, пересування пішки; 3
– Особлива гігієна, хатня робота; 4 – Ранкова гігієнічна гімнастика; 5
– Заняття вправами упродовж дня.

Наші дослідження показали, що на першому курсі індекс добової рухової
активності становить 31,15 ± 0,19 бала, а на другому – 31,35 ± 0,19 бала.
Порівнюючи отримані результати з даними досліджень різних авторів, можK
на стверджувати, що результати індексу добової рухової активності студенток
інституту фізики та математики, вік яких 17–19 років, дещо нижчі від поK
казників  індексу добової рухової активності студенток різних міст і регіонів
України  [5,7,8].

Висновок. За даними літератури, що для більшості студентської молоді
17–19 років нижча межа пропонованої їм рухової активності є практично
недосяжною у зв’язку із низьким рівнем фізичного стану, до якого призвоK
дить низький рівень добової рухової активності.

Визначено, що студентки  фізикоKматематичного факультету витрачають
у середньому від 6 до 10 хвилин свого часу впродовж дня на різні види фізкульK
турної активності, і лише незначна кількість – 12 осіб на першому і 10 осіб на
другому курсах – має мінімальний рівень рухової активності, а близько 87%
студенток обмежується суто побутовою руховою активністю.

Встановлено, що індекс добової рухової активності студенток є низький і
становить на 1 курсі – 31,15 ± 0,19 бала і на 2 курсі – 31,35 ± 0,19 бала.
Перспективи подальшого дослідження спрямовуватимуться на визначення
стану рухової активності студенток  інших факультетів університету, розробці
нових програм підвищення рухової активності студенток, які відповідали особK
ливостям  їх розвитку й доповнювали основний обсяг рухової активності.
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подається у вигляді цифрового значення індексу фізичної активності у хроноK
метражі, де реєструється вся діяльність, що займає за часом більше ніж 5 хвиK
лин. При цьому не повинно бути проміжків в описі. Описується день від моK
менту, коли студентка прокинулася після нічного сну до того часу, коли вона
заснула.

Добову діяльність студенток розподілили на три рівня. Малому рівню відпоK
відають такі види рухової діяльності: сон, відпочинок, пересування у трансK
порті, читання, перегляд передач, заняття за комп’ютером, прийом їжі; до
середнього – особиста гігієна, пересування пішки, заняття, хатня робота, проK
гулянки, організовані заняття спортом; до високого – спортивні змагання,
відвідування спортивного клубу, біг, катання на велосипеді, роликах.

У дослідженні брали участь 156 студенток 1 и 2 курсу, які за станом здороK
в’я віднесені до основної та підготовчої групи з фізичного виховання.  СтуденK
ткам було запропоновано заповнити картку реєстрації рухової активності, у
ній вони мали вказати всю діяльність, яку здійснювали впродовж доби.

Порівнюючи дані  про рухову активність, віднесену до малого та високого
рівня, було виявлено, що показники 1 і 2 курсів статистично не відрізняються
p > 0,05 (табл. 1).

Таблиця 1
Види рухової діяльності

№ Мала Середня Висока
1 к. n=81 67,3±6,7 43,6±5,1 19,1±1,9
2 к. n= 75 69,5±6,9 74,9±8,2 18,7±1,7

Показники рухової активності, зараховані до середнього рівня, студенток
1 і 2 курсу мали суттєві відмінності (p < 0,05) і становили на 1 курсі 43,6 ±
5,1 хв., а на другому – 74,9 ± 8,2 хв. (табл. 2).

Під час аналізу даних індивідуальних карток реєстрації рухової активності
і визначенні характеру рухової активності ми отримали такі показники: на
малі форми рухової активності, самостійні заняття та організовані заняття
фізичною культурою і спортом протягом дня, без врахування часу на обов’язK
кові заняття фізичною культурою в навчальному закладі, студентки 1 та 2
курсів витрачають упродовж дня від 6 до 10 хвилин свого часу. І тільки 12
осіб першого  і 10 осіб другого курсу  займаються зазначеною руховою активK
ністю. Решта студенток обмежується суто побутовою руховою активністю.

Таблиця 2
Рухова активність за середнім рівнем (хв.)
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the problems of professional growth personality, which determined by
demands of society to the operational activity, the requirements for the
activity of  personality and justif ication of the theoretical model of
professional development of operational units.

Keywords: professional becoming personality, the personality of the
officer, operational activity, the demands of society, the theoretical model.

Потреба у вдосконаленні системи підготовки та безперервної освіти кадрів
для оперативноKрозшукових підрозділів Державної прикордонної служби УкK
раїни з усією гостротою ставить питання з’ясування механізмів професійного
становлення, встановлення форм, в яких воно відбувається. Без рішення цих
завдань неможливе якісне навчання, професійна адаптація молодих фахівців
і прогнозування успішності їх подальшої професійної діяльності. На думку
багатьох науковців, центральною проблемою дослідження професійного стаK
новлення особистості є розкриття закономірностей переходу від нижчого рівня
її розвитку до вищого. В основі такого переходу лежить діалектичний принK
цип розвитку: протиріччя, які виникають і накопичуються в процесі еволюцK
ійного розвитку, призводять до стрибка, до переходу на новий, вищий рівень.
Професійне становлення особистості припускає спрямованість, яка може
змінюватися, і безперервність, яка може уриватися, зупинятися в розвитку,
а в окремих випадках і руйнуватися [1].

Метою нашого дослідження є розроблення теоретичної моделі професійK
ного становлення офіцера оперативноKрозшукового підрозділу (ОРП). Для
досягнення цієї мети нам необхідно вирішити наступні завдання: проаналізуK
вати наукову літературу з проблем професійного становлення особистості,
уточнити сутність поняття «професійне становлення особистості офіцера
ОРП», визначити вимоги, які пред’являє суспільство до здійснення оперативK
ноKрозшукової діяльності (ОРД) та вимоги, які пред’являє ОРД до особисK
тості офіцера ОРП.

Результати аналізу наукової літератури свідчать про переважно прикладну
спрямованість вітчизняних досліджень, предметом яких є професійний розвиK
ток. В контексті загальнонаукової тенденції вивчення проблематики професійK
ного розвитку в Україні сформувалися дослідницькі напрями, в межах яких
розробляються окремі питання розвитку працівників певних професій і проK
фесійних груп. Так, професійний розвиток працівників органів внутрішніх
справ були у предметному полі досліджень Ю. В. Александрова [2], А. В. КоK
бери [3], В. С. Медвєдєва [4] та ін.; педагогів – Н. О. Антонової [5], Д. М.
Дубравської [6], О. Д. Кайріс [7] та ін.; практичних психологів K І. І. БондаK
ренко [8], Н. І. Пов’якель [9], І. А. Мартинюк [10] та ін.; операторів – В. І.
Осьодло [11], О. П. Крупського [12], А. О Авєршина [13] та ін.; керівників –
Г. Д. Беженара [14], О. І. Бондарчук [15], О. В. Брюховецької [16] та ін.
Аналіз зазначених робіт свідчить про методологічну спільність підходів і принK
ципів. Відмінності полягають у центрації досліджень на формах професійного
розвитку. Одні психологи більшого значення надають професійному становленK
ню, інші – процесу професіоналізації, треті – особистісноKпрофесійному розK
витку. Розглянемо детальніше наведені положення крізь призму сформульоваK
них вище методологічних підходів і принципів.
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ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ
ОСОБИСТОСТІ ОФІЦЕРА ОПЕРАТИВНО�РОЗШУКОВОГО

ПІДРОЗДІЛУ
УДК 159.922:351.746.1

Лук’янець В. О.
У статті на основі аналізу наукової літератури з проблем про%

фесійного становлення особистості уточнено сутність поняття
«професійне становлення особистості офіцера оперативно%розшу%
кового%підрозділу», визначено вимоги, які висуває суспільство до
здійснення оперативно%розшукової діяльності, вимоги, які висуває
ця діяльність до офіцера, та обґрунтовано теоретичну модель
професійного становлення офіцера оперативно%розшукового
підрозділу.

Ключові слова: професійне становлення особистості, осо%
бистість офіцера, оперативно%розшукова діяльність, вимоги сус%
пільства, теоретична модель.

В статье  на основе анализа научной литературы по пробле%
мам профессионального становления личности уточняется суть
понятия «профессиональное становление личности офицера», оп%
ределяются требования, которые предъявляются обществом к
оперативно%розыскной деятельности, требования этой деятель%
ности к личности и обосновывается теоретическая модель про%
фессионального становления личности офицера оперативно%ро%
зыскного подразделения.

Ключевые слова: профессиональное становление личности,
личность офицера, оперативно%розыскная деятельность, требо%
вания общества, теоретическая модель.

THEORETICAL MODEL OF PROFESSIONAL BECOMING
PERSONALITY OFFICER’S OF OPERATIONAL UNITS

The article clarif ies the essence of the concept of «professional
becoming personality» based on the analysis of the scientific literature on
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ний світ злочинця (потенційного правопорушника), його соціальні ролі, зв’язK
ки та відносини.

Ефективне здійснення запобіжної діяльності потребує сформованості у
структурі особистості офіцерів ОРП таких психологічних характеристик:
відповідальність, емпатійність, сумлінність, ретельність, далекоглядність,
схильність до аналізу, оперативна інтуїція, уміння переконувати і впливати,
гнучке творче мислення, прогностичні здібності, розвинена пам’ять, адекватне
сприйняття, стійка увага, спостережливість, емоційна стійкість, завзятість і
наполегливість.

Підструктура припинення у діяльності офіцерів ОРП спрямована на приK
пинення злочинів. Перед офіцерами ОРП ставиться мета усунути загрозу злоK
чину шляхом затримання злочинця в процесі його здійснення, коли неможлиK
во іншим шляхом запобігти його переростанню у злочин. Способи припиненK
ня злочинів залежать від конкретних обставин й умов. До них, наприклад,
належать: затримання на місці злочину, порушення кримінальної справи,
застосування кримінальноKпроцесуальних запобіжних заходів.

Для забезпечення зазначених дій офіцерам ОРП повинні бути властиві такі
психологічні якості: дисциплінованість; енергійність; готовність до розумного
ризику; сміливість; відповідальність; уміння швидко оцінювати оперативну
ситуацію, приймати адекватне рішення і реалізувати його; винахідливість;
вільне володіння вербальними й невербальними засобами комунікації; псиK
хофізична витривалість; розвинутий самоконтроль; рішучість; висока моторK
на реактивність та ін.

Перевірочна підструктура професійної діяльності полягає в одержанні обK
’єктивної інформації, що підтверджує правильність висунутої версії, обґрунK
тованість проведених оперативноKрозшукових заходів щодо викриття осіб, що
здійснюють злочини, встановленні й документальному закріпленні фактів і
обставин у справах оперативного обліку, а також тих, що підлягають доказу
у адміністративних та кримінальних справах. Ця підструктура здійснюється,
як правило, у формі оперативної перевірки, оперативної розробки.

Для успішного здійснення перевірочної діяльності офіцери ОРП повинні
володіти такими психологічними якостями, як: сумлінність; енергійність;
відповідальність за свої дії; далекоглядність; практичне мислення з елементаK
ми комбінаційності; здатність до рефлексії, емпатії та стереотипізації; операK
тивна інтуїція; уміння аналізувати оперативну ситуацію, що змінюється; проK
гностичні здібності; розвинені пам’ять і спостережливість; підозрілість; урівK
новаженість й самовладання; наполегливість тощо.

Комунікативна підструктура діяльності офіцерів ОРП характеризується
наявністю специфічного виду праці – професійним спілкуванням. Саме у
спілкуванні вони проявляють і реалізують соціальноKпсихологічні та індивіK
дуальноKпсихологічні характеристики, правовідносини (наприклад, під час
залучення конфідентів, їхнього навчання й виховання, реалізації матеріалів
справ оперативної перевірки та розробки тощо).

Для ефективної реалізації комунікативної підструктури професійної діяльK
ності офіцери ОРП повинні мати комплекс таких психологічних якостей, як
обов’язковість; тактовність; допитливість; здатність до рефлексії, емпатії та
стереотипізації; винахідливість; здатність установлювати психологічні контакK

Узагальнення результатів зазначених досліджень дозволили нам уточнити
поняття професійний розвиток особистості офіцера ОРП – це безперервний
процес цілеспрямованої прогресивної адаптації особистості до впливу професK
ійного середовища шляхом власної професійної активності, спрямованої на
саморозвиток схильностей, задатків і здібностей, постановку і досягнення
цілей, що забезпечують необхідний рівень матеріального добробуту, фізичноK
го та духовного комфорту у повсякденному та професійному житті через наK
буття досвіду продуктивного існування в екстремальних умовах професійної
діяльності, пошук мотивації для ефективного розв’язання внутрішніх
конфліктів, усунення власних недоліків, вибір кращої альтернативи у погляK
дах та вчинках.

У роботах О. М. Бандурки, В. І. Барка, Я. Ю. Кондратьєва, В. П. ПилипK
чука, В. Д. Пчолкіна, І. Р. Шинкаренка та ін. фундаментально розроблено
чимало важливих і принципових для оперативноKрозшукової діяльності пиK
тань. Різноманітні психологоKпедагогічні аспекти оперативноKрозшукової
діяльності у Державній прикордонній службі України досліджувалися
Ю. А. Галімовим [17], О. М. Махлаєм [18], С. О. Філіпповим [19] та ін.
Проте, незважаючи на значну кількість науковоKтеоретичних і практичних
розробок, моделюванню професійного становлення особистості офіцера опеK
ративноKрозшукового підрозділу Державної прикордонної служби України
належної уваги науковцями приділено не було.

Результати аналізу наукової літератури дозволили нам віднести до основK
них підструктур професійної діяльності офіцерів ОРП такі види діяльності:
пошукову (пізнавальноKпрогностичну); запобіжну (профілактичну); правоK
застосовчу; перевірочну; комунікативну; організаційну; навчальноKвиховну.

ПізнавальноKпрогностична підструктура діяльності офіцерів ОРП являє соK
бою різновид пізнання й оцінювання ними оточуючої дійсності, конкретних умов
і обставин ОРД, зокрема, роботи з конфідентами. Ця підструктура спрямована
на вирішення основних завдань ОРД. Особливості когнітивної складової опеK
ративноKрозшукової діяльності полягають у тому, що офіцери ОРП пізнають й
оцінюють не лише події, які відбуваються зараз, але й здійснюють ретроспекK
тивний аналіз фактів і явищ минулого. При цьому вони активно використовуK
ють безпосереднє, почуттєве (інтуїтивне) і аналітичне пізнання. Конкретними
результатами такого пізнання, як правило, є створення й формування інфорK
маційних баз даних, що містять відомості оперативноKрозшукового характеру,
проведення конкретних оперативноKрозшукових заходів [18].

Для успішного здійснення цього виду діяльності офіцери ОРП повинні мати
такі когнітивні характеристики: здатність до рефлексії; оперативна інтуїція;
здатність самостійно мислити і приймати рішення; креативність мислення;
знання злочинних традицій; акторські здібності; уміння переконувати; розK
винені уява, увага та пам’ять, тощо [18].

Запобіжна (профілактична) підструктура діяльності офіцерів ОРП виявK
ляється в їхній психічній активності та предметній діяльності, спрямованих
на запобігання злочинам, виявлення й установлення осіб, що їх організовуK
ють. Психологічні особливості змісту запобіжної підструктури діяльності офK
іцерів ОРП і здійснюваної ними системи заходів загальної профілактики поK
лягають у тому, що вони опосередковано відображають внутрішній психічK
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Мал. 1. Модель професійного становлення офіцера ОРП

Прояви ендопсихіки виражають внутрішню взаємозалежність психічних
елементів і функцій, мовби внутрішній механізм людської особистості. Ту стоK
рону особистості, яка виявляється в цих проявах, і яка зазвичай позначається
термінами «темперамент», «характер», «інтелект» тощо, а також такі основні
психічні якості або здібності, як сприйнятливість, пам’ять, увага, комбінуюK
ча діяльність (мислення і уява), афективна збудливість, здатність до вольовоK
го зусилля, імпульсивність або обдуманість вольових актів, особливості мотоK
рики  та ін. Іншими словами, ендопсихіку ми цілком ототожнюємо з нервовоK
психічною організацією людини, розглядаючи її як складний, організований,
безперервно діючий двосторонній (психофізіологічний) процес, причому окK
ремі психічні функції, що складають частини або сторони цього процесу, тісно
між собою пов’язані, але наділені певною незалежністю. Як свідчать резульK
тати проведеного нами аналізу, саме особливості ендопсихіки визначають
відповідність офіцера ОРП до вимог оперативноKрозшукової діяльності.

Водночас екзопсихіка визначає ставлення особистості до зовнішніх
об’єктів, до середовища, яке охоплює усю сферу того, що протистоїть особиK
стості й до чого особистість може так чи інакше ставитися. Сюди входять інші
люди і соціальні групи (зокрема, правопорушники), вимоги суспільства, реK
зультати власної професійної діяльності, матеріальні речі і духовні блага, дуK
шевне життя самої людини. Очевидно, що індивідуальність офіцера ОРП визK
начається не лише своєрідністю його ендопсихічних рис, а й його ставленням

ти з різними учасниками спілкування; проникливість; уміння слухати співрозK
мовника; володіння вербальними та невербальними засобами комунікації;
почуття гумору; комунікативна компетентність.

Організаційна підструктура професійної діяльності офіцерів ОРП поляK
гає в умілому використанні організаційних аспектів оперативноKрозшукової
роботи. Від того, наскільки правильно офіцери ОРП організують роботу та
взаємодію з конфідентами, залежить ефективність їхньої професійної діяльK
ності. Як організатор офіцер ОРП повинен уміти координувати діяльність
конфідентів, контролювати засвоєння і перебіг виконання ними оперативK
них завдань, підтримувати з ними рівні й оптимальні (з погляду агентурної
деонтології) відносини, вчасно усувати чинники, що сприяють виникненню
конфліктних ситуацій, попереджати міжособистісні конфлікти, знаходити
адекватні способи їхнього вирішення.

Для успішного виконання цієї діяльності офіцерам ОРП повинні бути приK
таманні такі психологічні якості, як розвинена професійна мотивація;
сумлінність; принциповість; адекватна самооцінка; енергійність; далеK
коглядність; розвинене практичне мислення, здатність до рефлексії, емпатії та
стереотипізації; уміння переконувати; ерудиція; розвинена уява; винахідливість;
комунікативна компетентність; проникливість; розвинені пам’ять і сприйнятK
тя, увага і спостережливість; психофізична витривалість; стійкість до стресів;
самоконтроль; рішучість; прогностичні здібності.

У процесі роботи офіцери ОРП реалізують навчальноKвиховну підструкK
туру професійної діяльності. Її зміст визначається завданнями навчання й
виховання агентури, регламентований відомчими нормативними актами, а
також специфікою участі офіцерів і конфідентів у запобіганні злочинів, проK
веденні профілактичних заходів з потенційними злочинцями та іншими катеK
горіями громадян.

Ефективне здійснення цього виду діяльності потребує від офіцерів ОРП
прояву таких психологічних якостей, як: розвинута професійна мотивація;
чесність; принциповість; правдивість; педагогічний такт; самокритичність;
відповідальність за долю конфідентів; практичне мислення з елементами комK
бінаційності; схильність до рефлексії, емпатії та стереотипізації; оперативна
інтуїція; акторські здібності; уміння переконувати; розвинений інтелект; проK
гностичні здібності; розвинена уява і увага; комунікативних вмінь та навиK
чок; уміння долати (знімати) негативні емоційні стани; терплячість; урівноK
важеність та наполегливість.

Розглянуті підструктури професійної діяльності офіцерів ОРП взаємозаK
лежні. Вони розвиваються й видозмінюються під впливом широкого спектру
індивідуальноKпсихологічних чинників, умов й обставин оперативноKрозшуK
кової діяльності. Результати проведеного нами аналізу соціальноKправових і
соціальноKпсихологічних вимог до здійснення оперативноKслужбової діяльK
ності, її структурноKпсихологічного змісту, вимог, які вона висуває до особиK
стості оперативного співробітника прикордонного відомства, дозволяють нам
запропонувати модель професійного становлення офіцера ОРП (рис. 1).
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мовлені внутрішньоособистісними утвореннями. Основним діалектичним проK
тиріччям виступає протиріччя між властивостями особистості, що склалися, і
об’єктивними вимогами оперативноKрозшукової діяльності. Для кожної стадії
становлення особистості характерні свої специфічні протиріччя. Зняття їх
призводить до переходу особистості на наступну стадію становлення.

Процес становлення особистості тісним чином пов’язаний з внутрішніми
конфліктами особистості та боротьбою з власними недоліками, пошуком моK
тивації для самовдосконалення. Тому ефективність діяльності офіцера ОРП,
його професійне становлення багато в чому залежить від його мотиваційної
сфери: ступеня домінування соціально значущих мотивів, прагнення до боK
ротьби з кримінальними проявами; пізнавальних мотивів, прагнення до вдосK
коналення знань, умінь і навичок ОРД. Мотивація офіцерів ОРП являє соK
бою сукупність мотивів, що виражають предмет їхньої потреби і реалізуються
ними в процесі професійної діяльності. Мотивація визначальним образом вплиK
ває на ефективність здійснення офіцером ОРД, детермінує способи поведінки
та психологічні характеристики її суб’єктів.

Усереднений мотиваційний профіль офіцера ОРП, на думку О. Г. КоваK
льова, складається з таких мотивів: інтересу, прагнення боротися зі злом у
його кримінальних проявах, намагання усіма доступними способами зрозумK
іти людські взаємини, вивчити сильні й слабкі властивості людської психіки,
виявити свої найкращі якості в складних і небезпечних ситуаціях оперативK
ноKрозшукової діяльності, реалізувати переваги й авторитет, яким володіють
зазначені офіцери [19]. Тобто, домінуючими мотивами офіцерів ОРП є пізнаK
вальні, соціальні й романтичні. У той же час, у цьому усередненому мотивацK
ійному профілі вкрай слабко представлено (вони посідають низькі позиції
ієрархічної структури) такі мотиви: прагнення використати службове станоK
вище в особистих цілях й одержання матеріальної вигоди від використання
зв’язків, що встановлені у процесі ОРД, грошове забезпечення, яке стабільно
й регулярно виплачується тощо. Аналіз практичного досвіду здійснення ОРД
дає підстави вважати, що зазначена ієрархія мотивів є цілком адекватною.
Офіцери ОРП мають доступ до негласних сил і засобів, додаткових джерел
інформації. Відповідно до діючих нормативних і відомчих актів, вони надK
ілені широкими повноваженнями, що дає можливість здійснювати оперативK
ноKрозшукову діяльність, використовуючи на контрактній і безконтрактній
основі інформацію від конфідентів, прослуховуючи телефонні переговори,
проводячи огляди та інші оперативноKрозшукові заходи. Ці особливості ОРД
обумовлюють домінування у офіцерів ОРП пізнавальних мотивів, які визнаK
чають індивідуальність особистості оперативного офіцера, впливають на розK
виток у них творчого практичного мислення.

Наявність у мотиваційному профілі офіцерів ОРП соціальних мотивів,
мотивів романтики й самовираження також є цілком природнім. Вся діяльність
офіцера ОРП відбувається в умовах контактної взаємодії і спілкування. СоцK
іальні мотиви сприяють актуалізації та прояву особистісних характеристик
оперативних офіцерів і є джерелом професійної активності. Чим вище актуK
альність соціальних мотивів у мотиваційному профілі офіцера ОРП, тим ясK
ніше й твердіше його життєва позиція, принципи діяльності, тим більше розK
винені у нього емоційноKвольові якості, тим сильніше він може впливати на

до навколишніх явищ, тим, як він реагує на ті або інші об’єкти, що він люK
бить і ненавидить, чим цікавиться і до чого байдужий, тобто, його екзопсихіK
чними проявами. Саме до екзопсихічних проявів ми віднесли реагування офK
іцерів ОРП на соціальноKправові та соціальноKпсихологічні вимоги до здійсненK
ня оперативноKрозшукової діяльності.

Зазначені основні ознаки, що характеризують ендоK та екзопсихічні проK
яви особистості і які дозволяють розрізняти їх, відбиваються звичайно й на
складі цих проявів. Тоді як ендоKпрояви є вираженням внутрішніх, суб’єктивK
них співвідношень між окремими психологічними елементами особистості, що
завжди пов’язані більшKменш тісно з індивідуальними особливостями центK
ральної нервової системи цього індивідуума, екзопсихічні прояви, більшою
чи меншою мірою, завжди відображають ті зовнішні умови, у яких особистість
живе і діє.

Проте, становлення особистості лише зрештою обумовлене зовнішніми
умовами і впливами. Воно завжди опосередковуються життєвим досвідом
людини, опосередковуються індивідуальними психічними особливостями (енK
допсихікою). Людина, як активна, істота може і повинна сама свідомо змінюK
вати себе, тобто займатися саморозвитком, самовихованням. Цей процес таK
кож мотивується середовищем. Таким чином, соціально організована і проK
стимульована діяльність людини є основою, засобом і умовою становлення
особистості.

Становлення професіонала відбувається у процесі оперативноKрозшукоK
вої діяльності під впливом досягнутих результатів. Результати оперативноK
розшукової діяльності офіцера ОРП, опосередковано, через призму вимог
діяльності до його особистісних якостей і соціальноKправових та соціальноK
психологічних вимог до здійснення ОРД, дають офіцеру інформацію про
ступінь його адаптованості (придатності) до цього виду діяльності. Наявність
невідповідності між його основними задатками та здібностями і вимогами ОРД,
а також засвоєними професійними навичками, поглядами та способами діяльK
ності і вимогами суспільства до здійснення ОРД, свідчить про низький або
середній рівень розвитку особистості та її професійного становлення. Успішна
професійна діяльність сприяє збільшенню масштабу особистості, за таких обK
ставин суб’єкт усе більше виступає чинником свого розвитку, зміни, перетвоK
рення об’єктивних обставин відповідно до своїх особистісних властивостей. І
в одному й у іншому випадку офіцер може сам свідомо змінювати свою проK
фесійну біографію, займатися саморозвитком, самовдосконаленням, проте,
слід розуміти, що цей процес мотивується рівнем досягнень, соціальним отоK
ченням. Низький рівень досягнень може свідчити про недостатню адаптоK
ваність офіцера до професійної діяльності, труднощі у соціальній взаємодії
або, врештіKрешт, про його професійну непридатність.

Результати професійної діяльності, професійні досягнення, якщо вони заK
довольняють суспільство і потреби особистості у самоствердженні, призводять
до перебудови професійної самосвідомості, впливають на склад ендоK та екK
зопсихіки і систему мотивів, що призводить до перебудови усіх структур осоK
бистості, сприяє її розвитку та професійному становленню.

Рушійними силами становлення особистості офіцера ОРП є протиріччя
двоякого роду: між особистістю і зовнішніми умовами життєдіяльності і обуK
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кримінальне середовище й ефективно виконувати функціональні обов’язки.
Силу соціальних мотивів підкріплюють мотиви самовираження й романтики,
які доповнюють соціальні механізми та сприяють розвитку і прояву особистіK
сних якостей офіцерів ОРП.

Таким чином, складовими моделі професійного становлення офіцера опеK
ративноKрозшукового підрозділу є: природні і соціальні умови середовища, що
визначають вимоги до оперативноKрозшукової діяльності і особистості офіцера
ОРП; ендоK та екзопсихічні структури особистості, що змінюються під впливом
вимог оперативноKрозшукової діяльності, соціальноKправових та соціальноKпсиK
хологічних вимог до її здійснення; потреба офіцера ОРП у саморозвитку (моK
тивація), що формується соціальним оточенням, життєвим та професійним
досвідом; результати оперативноKрозшукової діяльності офіцера ОРП, що опоK
середковано дають інформацію про ступінь оволодіння професією.

Перспективним напрямом подальших наукових розвідок у контексті наK
шого дослідження постає вивчення впливу мотиваційних компонентів на поK
ведінку та діяльності і особистість у цілому, а також успішне здійснення проK
фесійної діяльності.
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Одним із актуальних питань є використання навчальноKметодичного заK
безпечення підготовки студентів економічних спеціальностей до міжнародної
професійної діяльності засобами англійської мови.

Українськими науковцями було проведено допроектне дослідження щодо
навчання англійської мови спеціального вжитку, в якому проаналізовано проK
фесійні потреби студентів, їх узгодження з робочими програмами, методами
та засобами навчання (Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко, І. І. Зуєнок та ін.).

Відтак, програми з англійської мови для майбутніх фахівців економічного
профілю можна розділити за такими критеріями як:

K тривалість курсу;
K специфіка змісту (робоча програма розроблена безпосередньо в універK

ситеті з урахуванням потреб студентів та ринку праці чи використовується
лише типова програма для немовних ВНЗ);

K баланс між професійним змістом і власне вміннями та навичками іншоK
мовної професійної й повсякденної комунікації [4, с. 5].

Більшість немовних ВНЗ України розробляють робочі програми, спираюK
чись на досвід вітчизняних та закордонних досліджень з методики викладанK
ня іноземних мов за професійним спрямуванням, а також відповідні метоK
дичні розробки [4, с.8]. Розглянемо навчальноKметодичні розробки, що предK
ставлені закордонними виданнями та доступні для підготовки студентів екоK
номічних спеціальностей у ВНЗ.

Сьогодні існує більше сотні підручників з англійської мови для фахівців
економічного профілю таких видавництв та авторів як: York Associates,
Prentice Hall, Oxford University Press, Pearson Longman, Heinemann, серед
найвідоміших авторів яких можна виділити N. Brieger, J. Comfort, A. DudleyK
Evans, M. Ellis, C. Johnson, N. O’Driscoll, S. Sweeney, M. Williams.

Навчальні матеріали з англійської мови для економістів умовно можна
розділити на матеріали, які розглядають:

K уміння та навички ведення міжнародної ділової комунікації як основноK
го засобу реалізації міжнародної професійної діяльності;

K професійну спрямованість навчання іноземних мов;
K англійську мову повсякденного спілкування;
K методику навчання англійської мови для професійних цілей [6, с. 34 ].
Відповідно до тематики дослідження, було проаналізовано навчальні маK

теріали, метою яких є формування вмінь та навичок, необхідних для ведення
міжнародної професійної діяльності економістів, а саме вмінь та навичок проK
ведення презентацій, нарад та переговорів, ведення ділової документації, ділоK
вої комунікації з використанням засобів дистанційного зв’язку.

Розглянемо навчальні матеріали з англійської мови для фахівців з економіK
ки (English for Specific Business Purposes). Серед студентів, які вивчають міжнаK
родну бухгалтерію та економіку, користуються популярністю такі підручники з
англійської мови: «English for Accounting» (видавництво Oxford University Press),
«Essential Economics», «Business Law» (видавництво Longman), «Test Your
Professional English: Accounting» (Test Your Series) [1, c. 23].

Першу групу представляють навчальні матеріали, метою яких є формуK
вання та розвиток умінь та навичок міжнародної професійної діяльності з
використанням засобів дистанційного зв’язку. Через те, що професійна
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У результаті інтенсивного розвитку економічних і політичних зв’язків УкK
раїни зі світовою спільнотою, англійська мова знаходиться у стадії інтенсивK
ного розвитку, що безперечно впливає на зростання попиту на якісні навчальні
матеріали та програми для майбутніх фахівців економічного профілю.
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права и управления Минюста России, 2001. K 212 с.
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перебивання, того, хто говорить, використання мовленнєвих кліше для
відкриття та завершення наради засобами іноземної мови [6, с. 30].

Питаннями визначення та відбору типових мовленнєвих функцій, що неK
обхідні для проведення нарад займалось багато вчених (D. Charles, O. Driscoll,
M. Goodale, A. Pilbeam, D. Utley, M. Williams), які визначили моделі комунK
ікативних інтеракцій, необхідних для ефективного спілкування під час наK
рад, зокрема: висловлення переконання, здійснення впливу, демонстрація обоK
в’язків і відповідальності, використання мовних засобів для створення ефекK
тивного комунікативного висловлювання, ролі питань і висновків під час проK
ведення нарад та ін.

Представлені навчальні матеріали з підготовки до проведення нарад можK
на умовно розділити на три основні групи. Першу групу представляють підручK
ники, в основу яких покладено серію нарад у відеоформаті, навколо яких
вибудовується робота студентів та підготовка студентів до міжнародної проK
фесійної діяльності. Друга група – це підручники, в яких систематизовано та
опрацьовано іншомовний мовленнєвий матеріал відповідно до контексту проK
фесійної діяльності. До третьої групи входять підручники, метою яких є форK
мування умінь та навичок ведення нарад, як виду міжнародної професійної
діяльності, за допомогою моделювання ситуацій професійної діяльності та
рольових ігор [6, 37].

Підготовці студентів до проведення міжнародних переговорів присвячено
ряд підручників, але їх кількість порівняно невелика. Причинами такої ситуK
ації може бути відсутність детальних досліджень з питань визначення ключоK
вих моделей комунікативних інтеракцій під час переговорів, мовленнєвих
умінь та навичок, необхідних для їх успішного проведення.

В основу більшості підручників покладено мовленнєві функції, характерні
для переговорів, що відпрацьовуються в межах професійної тематики: наK
лаштовування взаємовідносин, узгодження проведення переговорів, обмін
інформацією, обговорення запитань, обговорення альтернатив та варіантів,
формування пропозиції, обговорення та досягнення взаємовигідних умов,
вирішення питань, досягнення консенсусу, завершення переговорів [5, с. 81].

Навчальну діяльність студентів побудовано навколо етапів проведення пеK
реговорів, їх особливостей; приділено увагу міжкультурним відмінностям
носіїв мови, урахування яких покращує міжнародну професійну діяльність
економістів.

Особливої уваги заслуговують навчальні відеоматеріали. Підручник
«Language of Meetings and Negotiations», видавництва Longman, складається з
серії переговорів однієї компанії. Підручник «Effective Negotiations», видавK
ництва York Associates, побудовано на аналізі відеоприкладів успішних та неK
вдалих переговорів. Це дає змогу проаналізувати їх з точки зору доцільності
використання мовного наповнення та поведінки мовців. Крім того, навчальK
ний матеріал відпрацьовується в умовноKкомунікативних та комунікативних
вправах з акцентом на підвищення рівня міжкультурної компетенції.

Існує велика кількість ресурсів для навчання ділового писемного мовленK
ня для всіх рівнів користувачів англійської мови як офіційної мови ведення
міжнародної діяльності. Більшість підручників розглядає навчальні матеріаK
ли, починаючи від скарг і запитів інформації та завершуючи договорами на

діяльність економіста передбачає контакти з фахівцями по всьому світу, існує
значний попит на підручники, які націлені на підготовку майбутніх економістів
до міжнародної професійної комунікації з використанням засобів дистанційK
ного зв’язку, а найчастіше, телефону. Значна увага приділяється аудіюванню
та вживанню типових мовленнєвих формул та структур, які характерні для
комунікації по телефону з діловим партнером, наприклад, форми привітанK
ня, вибачення, замовлення, уточнення. Більшість підручників створено за
функціональним принципом, тобто уроки побудовані не навколо певної теми
професійного спілкування, а навколо певних комунікативних функцій, відпраK
цювання яких відбувається за принципами комунікативноKдіяльнісного підхоK
ду, тобто, студенти виступають активними учасниками змодельованих ситуK
ацій професійної діяльності, в яких вони розвивають уміння та навички міжнаK
родної професійної комунікації. В основі виділених комунікативних функцій
лежать граматичні структури, мовні та мовленнєві кліше, котрі спеціаліст
може успішно використовувати лише за умови сформованості відповідних
умінь та навичок. Так, наприклад, комунікативні функції та навички обміну
інформацією будуть формуватися в процесі відпрацювання навчального маK
теріалу з таких тем як: переговори, наради тощо [2, с. 71].

Під час уроку формуються основні види мовленнєвої діяльності характерні
для комунікації по телефону, а саме: аудіювання, говоріння та письма. Окрім
того, увага приділяється вдосконаленню фонетичних, граматичних, лексичK
них навичок англійського мовлення [3, с. 102], формуванню умінь та навиK
чок професійної діяльності, наприклад, навички замовлення продукції, обгоK
ворення деталей проведення конференцій, виставок та їх організація.

Великим попитом користуються підручники з підготовки до проведення
презентацій у міжнародному професійному середовищі, в яких розглядаютьK
ся такі моделі комунікативної взаємодії як: представлення та опис інформації,
аргументування / контраргументування з метою переконання, порівняння,
володіння різними методами презентації матеріалу (використання мовних,
мовленнєвих, графічних, невербальних засобів), використання програмного
забезпечення для створення наочності для презентацій, формулювання
підсумків і висновків [5, с. 48 ].

Професійна діяльність економістів пов’язана з створенням та обговоренK
ням графіків, діаграм, таблиць як елементу звітності, тому існує необхідність
підготовки студентів до роботи з графічними даними [6, с. 21]. У більшості
підручників відповідні вміння та навички розглянуто поверхнево, що не відпоK
відає стандартам та вимогам підготовки студентів економічних спеціальносK
тей до міжнародної професійної діяльності. Але саме вони викликають найбK
ільше труднощів через відсутність практики та досвіду презентації та обговоK
рення графічних об’єктів навіть на рідній мові. Тому виникає потреба в ствоK
ренні відповідного навчальноKметодичного забезпечення для студентів еконоK
мічних факультетів немовних ВНЗ.

Одним із найпоширеніших видів міжнародної співпраці економістів є наK
ради. Відсутність досвіду випускників до участі в них спричинило появу наK
вчальних матеріалів, направлених на вирішення цієї проблеми, а саме форK
мування та розвиток навичок проведення нарад (винесення питань на розгK
ляд, висловлення власної точки зору, згоди / незгоди, внесення пропозицій,
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K відпрацювання активного граматичного та лексичного матеріалу;
K умовноKкомунікативна репродуктивна практика;
K продуктивна комунікативна практика [].
Такі комплекси мають ряд переваг, перш за все, вони можуть бути викоK

ристані для підготовки студентів до іспитів з англійської мови для професійK
них цілей (напр., Business English Certificate), адже вони створені з урахуK
ванням екзаменаційних вимог і критеріїв оцінювання. Матеріали для читанK
ня, аудіювання – автентичні та є джерелом цінної й сучасної професійної та
культурної інформації, і в цьому випадку, англійська мова виступає засобом,
а не ціллю навчання. Деякі підручники також містять відеоматеріали, цікаві
відомості про видатних економістів, досвід успішних компаній, що позитивK
но відзначається на мотивації студентів до навчання та на професійному спілкуK
ванні засобами англійської мови. Такі підручники побудовані на модульному
принципі, що відповідає стандартам української та європейської вищої освіти
в цілому. Можна також відзначити їх комплексність, системність і розподіл
на серії в залежності від рівнів володіння іноземною мовою. Безперечним проK
ривом у навчанні іноземних мов стало використання ІнтернетKсайтів, на яких
як викладачі, так і студенти, можуть знайти додаткові корисні матеріали, що
забезпечує інтерактивність, зворотній зв’язок і професіоналізацію навчання.

Але існує ряд недоліків, одним з яких є відсутність опори на рідну мову.
Тому, якщо викладачі працюють за цією системою, їм необхідно розробляти
словникиKмінімуми, завдання для перевірки з використанням перекладних
методів, та знімати труднощі, котрі можуть виникнути в процесі опрацюванK
ня нового матеріалу.

Аналіз навчальноKметодичного забезпечення ще раз підтвердив необхідність
ретельного відбору матеріалу для успішної підготовки студентів економічних
спеціальностей до міжнародної професійної діяльності засобами іноземної мови
та спонукає створити модель її реалізації, яка була б заснована на сучасних і
ефективних методах та формах навчання студентів і забезпечила високий
рівень володіння відповідними уміннями та навичками як головними компоK
нентами МПД майбутнього економіста.
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експорт / імпорт. У підручнику «Writing for Business» (M. Wilson) розглядаK
ються листиKзамовлення, рахунки та скарги. Особлива увага приділяється
стандартизованим мовленнєвим формам і кліше. У підручнику «Commercial
Correspondence» видавництва Longman розглянуто такі види ділової комуніK
кації як: запити / відповіді на запити, замовлення, інструкції щодо пакуванK
ня, скарги / відповіді на скарги, скасування замовлення, а також представK
лено зразки типової документації. Вправи на загальне розуміння текстів та
опрацювання стандартизованої лексики ділових листів органічно доповнюK
ють його змістове наповнення, в якому детально проаналізовано основи наK
писання електронних листів за зразком, що покращує ефективність сприйK
няття навчального матеріалу та формування умінь та навичок ділового пиK
семного мовлення засобами англійської мови.

Розглянемо групу навчальних матеріалів з англійської мови для майбутніх
економістів, метою яких є поглиблення знань з фаху та систематизація проK
фесійного змісту засобами англійської мови.

Більшість підручників розраховані на оволодіння професійним змістом
дисциплін, які вивчаються майбутніми економістами засобами англійської
мови за спеціальністю MBA (Master in Business Administration), а саме: фінанK
си, менеджмент, маркетинг, виробництво та ін.

В основу навчальної серії «English for Careers» покладено систему вправ до
тексту, що супроводжуються переліком термінів відповідно до тематики уроK
ку. Професійна лексика вводиться в контексті великих за обсягом автентичK
них текстів і відпрацьовується в післятекстових вправах (відповіді на запиK
тання, заповнення пропусків у реченнях, перифраз та інше). Метою таких
підручників є:

K формування та розвиток умінь та навичок читання (пошукового, ознайK
омчого і т.д.) неадаптованих текстів зі спеціальності;

K розширення словникового запасу з професійної лексики та формування
понятійного апарату майбутнього спеціаліста засобами іноземної мови;

K формування та розвиток умінь та навичок роботи з текстами професійK
ного спрямування.

Розроблено навчальні комплекси, в яких інтегровано формуються всі вищеK
перелічені уміння та навички ведення міжнародної професійної діяльності
засобами іноземної мови,  як наприклад, «Market Leader». Кожен комплекс
складається не лише з підручника для студента (Course Book), але й містить
аудіоK та відео матеріали, робочий зошит для домашніх завдань (Practice File),
книгу для викладача (Teacher’s Resource Book) з планами занять, методичK
ними рекомендаціями та додатковими навчальними матеріалами, які орієнK
товані на різні рівні складності. Окрім того, до комплексу входить тестовий
посібник (Test File), який дозволяє зробити діагностичний, поточний та підсумK
ковий контроль усіх чотирьох видів професійної іншомовної комунікативної
діяльності. Якщо в студентів є специфічні потреби, то цей підручник може
бути доповнений додатковими матеріалами (наприклад, граматичними впраK
вами з підручника «Market Leader. Business Grammar and Usage»).

Структура уроку представлена таким чином:
K презентація нового матеріалу на основі прослуховування або читання

тексту за фахом;
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мент культури повсякденності (віртуалізується виробництво, бізнес, мистецK
тво, дозвілля, освіта). Повсюдно йде формування нової, принципово відмінної
від традиційної, віртуальної культури. Глобальний характер цієї культури, що
охоплює практично всі аспекти життєдіяльності людини, задає нові способи
існування людини. Паралельно із сучасними процесами глобалізації спостерK
ігається зростання соціальної нерівності, загострення несправедливості, різноK
матні форми протидії, які переносяться у віртуальні соціальні мережі.

Руйнацію духовного світу особистості надає «масова культура» ХХІ стоK
ліття, яка панує в ЗМІ, Інтернеті, телебаченні. Широкий попит на низькопK
робну культуру пояснюється як суспільними потребами, так і новітніми техK
нологічними інноваціями. Концепція сучасного мистецтва покликана «розсK
лабити мозок», відволікти суспільство від проблем та реалій. Рівень масової
культури є достатньо низький. При її допомозі  суспільна думка є могутньою
силою, що впливає на суспільство сильніше, ніж установи та закони. Вона
формує, програмує, регулює та контролює соціальну поведінку особистості,
внутрішній духовний світ, емоції, почуття, думки та стиль життя.

Мета статті – обґрунтувати необхідність формування соціокультурної
безпеки майбутніх учителів.

У довідковій літературі «безпека» означає стан, при якому ніщо нікому та
нічому не загрожує [4]. Саме безпека є однією з найважливіших потреб люK
дини. За своєю природою, це – складне соціальноKполітичне явище, яке акуK
мулює в собі наслідки багатогранної життєдіяльності, культурної особливості,
накопичений історичний досвід, уподобання кожної людини і громадянина,
суспільної групи, суспільства, держави, земної цивілізації загалом.

На сучасному етапі питання безпеки стають актуальними не тільки в УкK
раїні, але й у всьому світі. Безпека – корінна потреба людини. Досліджуючи
цей феномен, ми можемо виділити головні характеристики: стабільність; своK
бода від страху, тривоги; відчуття довіри, неушкодженість.

Аналіз досліджень. Окремі аспекти даної проблеми формування соціоK
культурної безпеки відображені в наукових працях: А. Лановенко, А. ЛисенK
ко, Б. Мейснер, Т. Новикова, K. Хорні; проблеми соціокультурної динаміки
були розкриті у працях: П. Бергера, Е. Дюргкейма, Д. Ентоні, П. Сорокіна,
С. Хантингтона; духовна безпека: Е. Андріїв, В. Баранівський, П. БеспаленK
ко, В. Горлинський, А. Дугін. Ю. Жданов, О. Запесоцький, А. Кузнєцова, Р.
Яновський.

Виклад основного матеріалу. Проблема соціокультурної безпеки майK
бутніх учителів є  новою та недостатньо досліджуваною, не має чіткого струкK
турованого пояснення та науковоKтеоретичного підґрунтя. Аналіз сучасних
досліджень  дає підстави зазначити, що  безпека у сучасному суспільстві завK
жди пов’язана з системою життєдіяльності людини.

Поняття «соціокультура» є похідним від понять «соціальне» і «культурне»,
що представляє собою складне, багаторівневе утворення, необхідними умоK
вами розвитку якого можна вважати рух, час і простір, що характеризують
соціальне буття культури. Цей феномен можна розглядати як суму всіх кульK
турних, соціальних і політичних інтересів.

Великий вклад у розробку теорій соціокультури і соціокультурної динаміK
ки були зроблені вітчизняним соціологом П. Сорокіним та зарубіжними вчеK
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Актуальність дослідження. На межі ХХKХХІ століття увагу вчених приK
вернули питання, які великими темпами набувають значущість планетарного
масштабу. Криза духовності, низький рівень культурного розвитку молодого
покоління, несприйняття ним універсальної  ціннісної системи, заснованій на
вищих духовних і моральних абсолютах, може призвести до виникнення реK
альної загрози подальшого розвитку суспільства. Цьому сприяють: інтенсивні
глобалізаційні процеси, некритичне запозичення ззовні та насильницьке впроK
вадження економічних і політичних моделей, руйнування базових цінностей
релігійної і світської культур. Глобальна соціальна реальність розмиває корK
дони національних культур та релігійні традиції. Система цінностей, яка стаK
новить фундамент первинних сенсів буття, є найвищім рівнем регуляції соцK
іальних процесів. Вона формує у людині внутрішній стрижень культури, стає
«фундаментом» його ставлення до світу.

Перехід суспільства в фазу «інформаційної революції», підвищення ролі
інформаційних технологій та технічного прогресу сприяє тому, що соціокульK
турна безпека набуває щонайбільшої актуальності. Все частіше йде мова про
«війну нового типу», без зброї та військових дій, війна ХХІ століття, це війна
на знищення духовноKморальної сутності особистості. Така війна, на думку
Л. Шершньова, «б’є по сутнісній основі людини, її культурному ядру, моральK
ності, ментальності» [6, c.10]. Феномен «віртуальної людини» – одна з
найбільш значущих проблем культури сьогодення. За останні 1,5K2 десятиK
ліття активного функціонування Інтернет перетворився на невід’ємний елеK
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Ми поділяємо точку зору А. Линенко, яка розглядає соціокультурну безпеK
ку – як готовність особистості захистити свій внутрішній світ, свою систему
цінностей від впливу факторів, які перевищують нормативно допустимі на
рівні культури, а також негативно впливають на розвиток процесів у системі
«людинаKкультура» [2].

В якості компонентів досліджуваного феномену ми розглядаємо: духовK
ний, соціальний, культурний та інформаційний.

Проблема духовності завжди посідала чільне місце у науковому доробку.
Видатні зарубіжні та вітчизняні філософи присвятили їй чимало своїх праць,
зокрема, вивченню внутрішнього духовного світу людини (І. Кант, Г. СковоK
рода, В. Соловйов, С. Франк, Е. Фромм,  К. Юнг, П. Юркевич, та ін.). НизK
ка вчених: Л. Буєва, В. Горлинський, М. Каган розглядають духовність як
характеристику внутрішнього суб’єктивного світу людини, духовного світу
особистості. Водночас вони доводять, що духовність не може розвиватися й
існувати за межами розуму, раціональності, культури мислення, пізнавальK
ної діяльності.

Духовна сфера – набагато ширша, ніж інші сфери людського буття. ДуK
ховна безпека служить показником духовного добробуту суспільства, рівня
його соціального розвитку, оскільки духовний та моральний зрізи суспільства
освітлюють всі його проблеми, незалежно від сфери життєдіяльності. ДуK
ховність людини, майбутнього вчителя свідчить про її високу духовноKморальну
культуру, рівень та якість володіння інформації та професійними знаннями,
інтелектуальність та інтелігентність. Система духовних цінностей та моральK
них норм – це є необхідна умова для існування як суспільства, нації, так і
окремої особистості. Вона виконує роль імунної системи та захищає від зниK
щувальних ідей та невисокого смаку витворів сучасного мистецтва, збіднілих
інформацій ІнтернетKресурсів, ЗМІ, моди, музики.

 О. Запесоцький вважає, що «духовна безпека — це система умов, яка
дозволяє культурі та суспільству зберігати свої життєво важливі параметри в
межах історично складеної норми. Їх вихід за рамки норми під впливом різного
роду факторів веде до дезорганізації, і в кінці K до національної катастрофи»
[1].

В.Баранівський, В.Горлинський, при розгляді актуальності  проблеми форK
мування духовної безпеки молоді, сходяться в тому, що важливішим механіK
змом трансляції високих духовноKморальних, культурних та етичних цінносK
тей, ідеалів та смислів життя є  гуманітарна освіта, яка є фактором духовної
безпеки нації, здатна до формування культури та духовності майбутнього вчиK
теля. В.Баранівський відзначає, що «гуманітарна освіта містить цінності і
норми, що створюють духовне ядро суспільства, порушення якого веде до дезK
інтеграції суспільства». Розвиток національно і культурно орієнтованої освіти
– головна передумова активізації творчих сил і здібностей нації, мобілізації її
духовних ресурсів.

В якості другого компоненту соціокультурної безпеки  ми розглядали –
інформаційний.  Соціокультурна безпека потребує захищеність психіки і свідоK
мості людини від небезпечних інформаційних впливів, маніпулювання свідоK
містю, дезінформування, спонукання до самогубства і т. ін. Особливості
інформаційного суспільства відображаються в нормативних документах. Так,

ними П. Бергером, Е. Дюргкеймом, Д. Ентоном, С. Хантингтоном. У багатьK
ох європейський країнах поняття «соціокультура» і форми соціокультурної
діяльності перебувають в центрі наукового, мистецького, соціального і, зокK
рема, культурологічного дискурсу. З цим пов’язана необхідність автономних
просторів для налаштування свого способу життя. Соціокультурна практика
поступово розширює «вільні простори», експериментальні поля для нових форм
культурного вираження.

На думку П.Сорокіна, соціокультура уявляє у собі весь суперорганічний
світ, який був створений людиною.  До неї він відносить: ідеологічну складну
(систему мови, науки, релігії, моралі, етики і музики); матеріальну культуру
(обладнання, картини, книги); церемонії, ритуали [5]. Згідно з його конK
цепцією, існує жорстка взаємодія між елементами нерозривної тріади: осоK
бистість, соціум та культура. При цьому особистість виступає як суб’єкт взаєK
модії, соціум – як сукупність індивідів, з його соціокультурними відношенняK
ми і процесами, а культура – як сукупність значень, цінностей, норм, суK
купність її носіїв, які об“єктивують і розкривають значення. Аналізуючи соцK
іокультурну реальність в історичному процесі, він характеризує її як ієрархію
різних соціальних і культурних систем, починаючи з дрібних і кінчаючи найK
крупнішими, які існують протягом століть, охоплюють всі види соціальних
взаємодій, всі форми матеріального і духовного життя людей, включаючи
науку, мистецтво, релігію, мову. П. Сорокін створив модель «моральної реK
конструкції людства», завдяки якій можливо подолання кризи культури та
суспільства.

Т. Новикова розглядає «соціокультуру» як складну гетерогенну систему,
яка включає різноманітні за своєю предметною і соціальною природою елеK
менти (матеріальноKтехнічні об’єкти, засоби праці і комунікації, матеріальні
та духовні продукти, послуги, ідеологічні, мистецькі цінності, зразки і норми,
відносини між людьми) [3]. Б. Мейснер визначає, що соціокультура – це
сума усіх культурних, соціальних і політичних інтересів. Іншими словами
можна сказати, що у соціокультурі відображена міра володіння культурним
надбанням суспільства і застосування його в соціальній діяльності окремого
індивіда, конкретної соціальноKпрофесійної групи та суспільства в цілому.
Отже, соціокультура  – це не лише стан культури, але й процес діяльності,
через який  реалізуються соціальні сили суб’єктів.

Дослідження безпеки в її різних іпостасях представлено в роботах вітчизK
няних та зарубіжних науковців:  духовна (В.Баранівський, О.Білорус, В.
Горбулін, В. Горлинський,  А. Качинський, А. Старіш та ін.); інформаційна
(В. Ананьїв, А. Брушлінський,  Л. Леонтьєва, О. Литвиненко, І. Панарін, О.
Сіпачова, О.Савін та ін.); інтелектуальна (В. Лебедько, М. Паладій, В.
Пірумов, Г. Чернявський та ін. ); соціальна (Г. Батіщев, М. Бахтін, М. БерK
дяєв, В. Босенко, В. Віндельбанд, Г. Ріккерт,  О. Лосєв, М. Лосський,  Г.
Марсель, Х. ОртегаKіKГассет, Ж.KП. Сартр, Л. Шестов, С. Франк, К. Ясперс
та ін.).

 Вперше поняття соціокультурна безпека було використано психологом
Карен Хорні  (1959 р.).  Вона вважала його багатогранним феноменом, який
є головним фактором, що впливає на гармонійне формування особистості
(Horney, 1939).
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Всі вищеперелічені види безпек (духовна, інформаційна, інтелектуальK
на, соціальна) складають теорію національної безпеки України. За своєю
природою вона уявляє захищеність життєво важливих інтересів людини і
громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечується сталий розвиK
ток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних
та потенційних загроз національним інтересам у всіх сферах діяльності люK
дини.

Соціокультурна безпека охоплює не лише сферу духовного стану осоK
бистості, але й психофізичний. Формування певного світогляду у майбутніх
учителів слід розглядати як необхідний елемент професійної підготовки.
Цей процес охоплює певний рівень сформованості цінностей та ціннісних
орієнтацій, які постають регулятором життєдіяльності й поведінки майK
бутнього вчителя.

Висновки. Таким чином, сформований рівень соціокультурної безпеK
ки у майбутніх учителів виступає як норма захищеності їх духовноKмоK
рального потенціалу. Соціокультурна безпека майбутніх учителів може розK
глядатися як категорія, що відображає соціальне здоров’я особистості, дуK
ховну та інформаційну захищеність його ціннісної системи. Об’єктивні дані
про духовне здоров’я української молоді, а також довготривалі негативні
тенденції в її культурному розвитку, говорять про необхідність професійK
но нового підходу до вирішення завдань в області формування соціокульK
турної безпеки майбутніх учителів. Тому формування соціокультурної безK
пеки повинно стати істотним змістом державної освітньої політики, що
спрямовано на становлення сучасної парадигми розвитку молодих поколінь.
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у Законі України «Про основи національної безпеки України» розглядаються
основні напрями гарантування безпеки в інформаційній сфері, під якою часK
то розуміють інформаційну безпеку, як складову національної безпеки УкK
раїни, яка сприяє забезпеченню стану захищеності підростаючого покоління,
при якому відсутній ризик, пов’язаний із заподіянням інформацією шкоди їх
здоров’ю та (або) фізичному, психічному, духовному, моральному розвитку.
Інформація породжує знання, а дезінформація – омани.

Під інформаційною безпекою особистості розуміють захищеність псиK
хіки і свідомості людини від небезпечних інформаційних впливів, маніпуK
лювання свідомістю, дезінформування, спонукання до самогубства, обK
раз тощо. Об’єктом інформаційного захисту особистості є стан її духовноK
го, душевного та фізичного комфорту, а також ті умови та фактори, які
забезпечують розвиток всіх сфер життєдіяльності особистості й суспільK
ства: культура, наука, мистецтво, релігія і міжнаціональні та політичноK
юридичні відносини. Серед основних загроз інформаційноKпсихологічній
безпеці особистості і суспільства можна визначити наступні: заподіяння
шкоди психофізичному здоров’ю людини, маніпулювання суспільною свідоK
містю, ІнтернетKзалежність, проблеми зі станом психічного та фізичного
здоров’я (безсоння, перевтома, відчуття страху, проблеми з артеріальним
тиском, зором…).

Під інформаційною безпекою майбутніх учителів  ми розуміємо такий
стан їхньої інформаційної озброєності (духовної, інтелектуальної, моральK
ноKетичної, політичної), за якого ніякі інформаційні впливи на них неK
спроможні викликати деструктивні думки і дії, що призводять до негативK
них відхилень на шляху стійкого прогресивного розвитку названих
суб’єктів.

До інформаційної безпеки входить і інтелектуальна безпека. За своєю приK
родою вона представляє собою  захист продуктів розумової діяльності (В. ПіруK
мов); раціональне використання, відтворення та підвищення якості розумоK
вої здатності людей, що визначають їх діяльність (Г. Чернявський); безпеку
інтелекту людини в процесі сприйняття ним інформації та її використання в
його інтелектуальній діяльності (В. Лебедько).

В якості третьої складової соціокультурної безпеки ми розглядаємо соцK
іальний компонент. Соціальна безпека являє собою стан гарантованої правоK
вої та інституціональної захищеності життєво важливих соціальних інтересів
особистості і суспільства від зовнішніх та внутрішніх загроз. Соціальні небезK
пеки викликані низьким духовним та культурним рівнем суспільного життя.
Джерелами цих небезпек є незадовільний матеріальний стан, погані умови
проживання, страйки, повстання, конфліктні ситуації на міжнаціональноK
му, етнічному, расовому чи релігійному ґрунті, що призводить до алкоголізK
му, тютюнової залежності, проституції та наркоманії. Системна криза в УкK
раїні призвела до таких значних соціальних втрат, що загрожує руйнацією
життєво важливих складових підсистем самого процесу відтворення суспільK
ства, його науковоKтехнічного, інтелектуального та кваліфікаційного потенK
ціалу. Таким чином, роль соціальної безпеки спрямована на недопущенність
невиправних соціальних руйнувань, таких, що потребують великих зусиль і
тривалого часу.
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ноKпізнавальній діяльності; це є рівень, що відбиває своєрідності розвитку осоK
бистості.

Індивідуальний підхід не може бути абстрактним, він тісно пов’язаний з
типами особистості й стилем діяльності. Типи особистості природно віддзерK
калюють типи вищої нервової діяльності, що становлять фізіологічну основу
індивідуальності людини. В науковий обіг дані поняття ввів І. Павлов, який
назвав і властивості нервової системи – сила рухливості й урівноваженості.
Окрім цього, в нашому експерименті враховуються й чотири відомі типи неK
рвової системи: сильний або «невтримний»; сильний, але повільний; сильний,
але врівноважений; слабкий, неврівноважений.

Подальше дослідження у визначенні й ускладненні типів нервової системи
здійснювали психологи Б. Теплов і В. Небиліцин, який розкрив роль типолоK
гічних властивостей нервової системи в індивідуальноKпрофесійній діяльності.

У цьому контексті зазначимо, що ідея інноваційного навчання передбачає
не тільки прояв індивідуальноKтворчих особистісних якостей учителя і його
творчих професійних умінь, але залучення в спільну продуктивну навчальну
й трудову діяльність учнів. Перехід від моделі традиційного навчання до інноK
ваційного, заснований на розробці й становленні нової професійної підготовK
ки майбутніх учителів до спільної продуктивної діяльності на засадах демокK
ратичної й гуманістичної педагогіки. Майбутній педагог має створити педаK
гогічні умови для спільної особистісної творчої діяльності Вчителя й Учня.

Особливої уваги заслуговує концепція гуманізації навчальноKвиховного
процесу Ш. Амонашвілі. Вона передбачає створення сприятливих моральноK
психологічних умов для навчання, виключення авторитарного стилю, ствердK
ження співробітництва.

Поряд з цим, концепція уроку Е. Ільїна – збудити внутрішній, духовний
світ учня, змусити його самостійно думати, шукати відповіді, знайти індивіK
дуальноKзначуще, і вчитель повинен допомогти йому в цьому. Талановитий
педагог І. Волков підкреслює, що часто педагоги й дорослі змушують дітей
робити те, що самі вважають важливим і необхідним, а не те, що хочеться
робити дітям.

Проблема самовизначення й самореалізації є інтегративноKкомплексною,
де підсумовуються педагогічні й психологічні якості в комплексі організоваK
ного й індивідуального навчання й виховання.

А, отже, індивідуальноKтворча діяльність є пріоритетною проблемою в проK
фесійноKпедагогічній підготовці вчителя. Проаналізуємо дану діяльність з поK
зиції сутності й змісту професійноKпедагогічної підготовки.

Гуманізація й демократизація освіти, сутність і зміст підготовки творчоK
активної особистості вчителя – необхідна умова прогресивного розвитку сусK
пільства. Цілісна особистість учителя, що володіє сучасними знаннями, проK
фесійноKтворчими вміннями, що реалізує особистісні якості, здатна впливати
на соціальноKекономічну ситуацію в країні. Особистість майбутнього вчителя
повинна володіти досягненнями науки про людину, закономірностями його
розвитку, новими педагогічними технологіями, прогресивною виробничою
діяльністю. Завдання педагогічних освітніх закладів – формування особисK
тості майбутнього вчителя, здатної розкрити й відстояти свою теоретичну й
практичну індивідуальність, виявити свій творчий потенціал, у той же час
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Формування індивідуальноKтворчих умінь є однією з принципово важлиK
вих проблем упровадження особистісноKорієнтованого навчання в системі
вищої освіти. Ця проблема пов’язана з такими практичними завданнями, як
підготовка студентів до наукової діяльності, формування у них методів педаK
гогічного пошуку, пізнавальних мотивів.

Аналіз наукового фонду свідчить, що розкриттю цілісного процесу форK
мування професійно значущих якостей присвячені праці Н. Амінова, В. ВітюK
ка, Л. Волкової, Р. Гейзерської, Б. Гершунського, Ю. Друзя, В. Зазикіна, І.
Зимньої, О. Корабліна, Н. Кузьміної, О. Кухарук, М. Любур, В. Марищук,
Л. Маркової, Л. Мітіної,  О. Ростунова, В. Сластьоніна, П. Торопова, Е. ЧуK
гунова та інших. Питання про єдність цілісності і варіативності в процесі підгоK
товки фахівця досліджено в науковому доробку Б. Ананьєва, В. Білоус, В.
Мерліна, С. Рубінштейна. Розглядали творчу індивідуальність у контексті пеK
дагогічної культури Є. Бондаревська, В. Гриньова.

Поряд з цим, проблема визначення характеру та видів індивідуальноKтворK
чих умінь потребує більш детального дослідження. Саме тому метою статті є
виявлення сутності  індивідуальноKтворчих умінь.

При аналізі поняття «індивідуальноKтворчі уміння» ми виходимо з полоK
жень про те, що навчання у вищому навчальному закладі є складним багатоK
функціональним процесом. З одного боку, його основним завданням є набутK
тя знань, а, з іншого, – студент повинен підготувати себе до самостійної проK
фесійної діяльності. Для реалізації цих завдань у майбутніх фахівців повинні
бути сформовані індивідуальноKтворчі уміння. Слід підкреслити, що вони
формуються у студентів педагогічної спеціальності в процесі їхньої професійK
ної підготовки на всіх етапах її здійснення: теоретичне ознайомлення із змістом,
сутністю і групами умінь та практичне оволодіння ними.

Ми визначаємо індивідуальноKтворчі вміння майбутнього вчителя як спосіб
діяльності, що забезпечує знаходження нових оригінальних рішень в навчальK
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2. З іншого боку, репродуктивна діяльність – найважливіший момент і
умова до розвитку творчої діяльності.

3. Репродуктивна й продуктивна діяльність – два взаємозалежні компоK
ненти будьKякої творчості, що характеризує її як процес суб’єктивної й коK
лективної праці.

Л. Яценко вважає, що компоненти творчості завжди продуктивні – це
оригінальні дії, що ведуть до зміни реальності, до розвитку прогресивних траK
дицій, перетворення минулого досвіду, результатів праці в засоби праці. П.
Гальперін визначив рівень дії особистості: це є рівень дії соціального індивіда
й рівень творчої дії. Науковець стверджував, що творча дія приводить до поK
родження самої мети, ознака творчої діяльності – її цілеутворюючий харакK
тер. С. Рубінштейн підкреслював, що оригінальність виступає основним криK
терієм творчості» [5]. Американський психолог Гильфорд говорить, що диK
вергентність – це синонім творчості (divergentis – лат. розбіжний у різні стоK
рони), тобто здатність мислити й діяти в різних напрямках.

Кожний дослідник, виходячи зі свого понятійного апарата, пропонує свої
види творчої педагогічної діяльності. Наприклад, Н.Кузьміна вважає такою
діяльністю гностичну, конструктивну, організаційну, комунікативну. А. БезK
рукова виділяє гностичну, проектувальну, конструктивну, комунікативну,
організаторську. А.Маркова пропонує навчальну, виховну, організаторську,
пропагандистську, управлінську, консультативноKдіагностичну, самоосвіту [1].

Більшість ученихKпедагогів виділяють творчу діяльність з педагогічного
проектування (В. Безрукова, В. Сластьонін, В. Шубинський, Н. Томін, І.
Якиманська та інші). При цьому науковці вважають, що педагогічне проекK
тування є попередньою розробкою основних деталей майбутньої дидактичної
діяльності студентів і викладачів. Після цього є доцільним розробляти поряK
док дії з проектування: підготовчий, розробка, результат, перевірка.

Ми дотримуємося думки про те, що творче педагогічне проектування – це
програма діяльності вчителі й учня – проект навчання й виховання, розвитку
особистості.

БудьKяку дію вчитель спочатку проектує, планує, обмірковує, потім ствоK
рює конструкцію й тільки після цього реалізує: проводить урок, гру; розробK
ляє план, програму, застосовує методи й засоби навчання; готує дидактичний
матеріал. Особистість учителя, використовуючи свої індивідуальноKтипологічні
якості, свою індивідуальність, проходить шлях до виконання дій, операцій,
умінь через обмірковування, через прогноз, через проект, через планування,
тобто через проектування ситуації всієї системи. Проектування дозволяє вивK
чати системи, ще не існуючі в дійсності, але які повинні бути створені.

Отже, формування індивідуальноKтворчих умінь є важливою передумоK
вою підвищення ефективності підготовки студентів до інноваційної педагогіK
чної діяльності. Перспективи дослідження полягають у розробці й експериK
ментальній перевірці технології формування індивідуальноKтворчих умінь
майбутніх учителів.
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уникнути авторитаризму, прагнути до розвитку «вільної моделі виховання».
Соціальне замовлення суспільства до майбутнього вчителя – «бути особистіK
стю» і реалізуватися він може через особистісні функції: мотивацію, опосеK
редкування, колізії, критику, рефлексію, творчість, орієнтацію.

Творчість – це не одна з різновидів діяльності, а особливий зміст найрізніK
ших її видів. На жаль, сьогодні навчальні заклади недостатньо забезпечують
готовність майбутнього вчителя до індивідуальноKтворчої діяльності. На наш
погляд, однією із причин слабкої підготовки вчителів до індивідуальноKтворK
чої праці є переважно шаблонний, знеособлений підхід до професійноKпедаK
гогічної підготовки вчителя, відхід від обов’язкової участі в сучасних формах
продуктивної праці. Результати опитування випускників різних навчальних
закладів наведені в таблиці.

Таблиця
Результати опитування студентів

Зміст Оцінка підготовки
Висока Середня Низька

Чи задовольняє вас професійна
підготовка у Вашому навчальK
ному закладі? 12,3 59,3 28,4
Ваша участь у НДРС 4,1 47,3 48,6
Ваша участь у індивідуальноK
творчій діяльності у період
навчання 18,8 57,0 24,2
Наскільки задовольняє Вас і
школу підготовка до вирішення
сучасних економічних проблем? K 48,6 51,4
Як Ви оцінюєте професійну
підготовку майбутнього вчителя? K 82,5 17,5
Усереднені показники 7,4 58,9 33,6

Як бачимо, показники професійноKпедагогічної підготовки майбутнього
вчителя є невисокими.

Проблеми розвитку індивідуальноKтворчої педагогічної діяльності в навчальK
ному закладі розкриваються в працях А. Акімова, А. Андрєєва, Ф. Гоноболіна,
Н. Нікандрова, А. Піскунова, Л. Рувінського, Н. Скаткіна, Н. Яковлєвої та ін.
Вивченню індивідуальної творчості в навчальній діяльності учнів і студентів
присвячені роботи П. Атутова, К. Ахіярова, А. Гаязова, М. Гаріпова, С. МаK
тушкіна, В. Полякова, А. Сазонова, Н. Томіна, П. Чернецова, А. Усової та ін.

Втім, творча праця вчителя за змістом дотепер залишається мало розробK
леною через її складність і динамічність в розвитку. В. Овчинніков намагається
проаналізувати репродуктивну й продуктивну діяльність у загальнопедаK
гогічній творчості. Він уважає, що:

1. Репродуктивна діяльність – це не творча праця, а тільки конфронтуюK
ча творчій праці діяльність.
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коли провідною фігурою у вихованні здорового покоління студентів, прищепK
ленні їм основних елементів здорового способу життя був  викладач фізичної
культури.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Аналіз наукових праць свідчить
про те, що в другій половині ХХ століття проблема здорового способу життя
студентської та учнівської молоді була предметом дослідження вчених різних
галузей знань: медичної (Г. Апанасенко, В. Волков, Д. Давиденко, П. ПоловK
ников), психологічної (В. Ананьєв, І. Бех, Н. Максимова, С. Шапіро), юриK
дичної (Д. Виговський, С. Гречанюк, Н. Остапенко). Педагогічні аспекти
зазначеної проблеми вивчали Т. Андронюк, А. Волошина, Т. Колесіна, Б.
Левіна та М. Левіна, Л. Линник, Н. Максимова, Т. Окушко, Н. Онищенко,
Е. Погребняк, М. Познякова, М. Райська, І. Стрельчук та інші.

Мета статті полягає в аналізі напрямів діяльності вищої школи другої поK
ловини ХХ століття щодо організації здорового способу життя студентської
молоді і характеристиці ролі і місця викладача фізичної культури в цьому
процесі.

Виклад основного матеріалу. Аналіз науковоKпедагогічних джерел [1; 3;
5] свідчить про те, що на сучасному етапі розвитку суспільства здоров’я так і не
стало головною цінністю для людини та суспільства, як і раніше домінує споK
живче, безтурботне ставлення до нього, здоровий спосіб життя не є пріоритетK
ним і престижним у житті студентів, продовжує зберігатися тенденція збільшенK
ня у молодіжному середовищі кількості токсикоманів, молодих людей, що вжиK
вають наркотики, алкоголь, нерозбірливих в сексуальних зв’язках.

Вважаємо за доцільне в цьому плані осмислення історикоKпедагогічного
досвіду з означеної проблеми. А саме: починати профілактичну роботу з поK
долання різних проявів девіації у молодіжному середовищі, ознайомлення з
основами здорового способу життя  ще в загальноосвітній школі і продовжуK
вати цю діяльність протягом усього періоду навчання у вищій школі. У наK
вчальні плани ВНЗ у різні роки робилися спроби введення предметів, факульK
тативів, спрямованих на формування здорового способу життя, профілактиK
ку девіантної поведінки студентської молоді. До їх числа належали «Основи
валеології», «Основи здоров’я», «Фізична культура і основи здоров’я» та ін.

До уваги викладачів вищої школи, особливо викладачів фізичного вихоK
вання, пропонувався широкий вибір методів навчання: обговорення, мозкоK
вий штурм, рольові ігри, дискусії, творчі проекти, інтерв’ю, розгляд та аналіз
конкретних ситуацій, екскурсії, робота у групі, розв’язання проблеми тощо.
Акцент у програмі робився на активну співпрацю, партнерство всіх учасників
навчальноKвиховного процесу (студенти, викладачі, батьки, громадськість),
що створювало передумови для реалізації особистісно орієнтованого навчанK
ня; стимулювання позитивних емоцій і почуттів студентської молоді, індивіK
дуалізацію навчального матеріалу; забезпечувало можливість роботи студентів
з різними джерелами інформації; дозволяло відпрацьовувати практичні вміння
щодо збереження та зміцнення свого здоров’я; забезпечувало вільний вибір
учасниками взаємодії завдань і способу дій; стимулювало молодь до самооцінK
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Юшко О.В.
У статті аналізуються провідні напрями діяльності вищої

школи другої половини ХХ століття щодо організації здорового
способу життя студентської молоді і визначається роль і місце
викладача фізичної культури в цьому процесі.
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Юшко А.В.

В статье анализируются основные направления деятельности
высшей школы второй половины ХХ столетия в организации здоро%
вого способа жизни студенческой молодёжи и определяется роль и
место преподавателя физической культуры в этом процессе.
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TEACHER OF PHYSICAL EDUCATION – BASIC ORGANIZER OF
HEALTHY WAY OF LIFE OF STUDENTS (HISTORICAL ASPECT)

Jushko A.V.
The paper analyzes the main activities of the higher school of the

second half of the twentieth century in the organization of a healthy way
of life of students and defines the role and place of physical education
teacher in the process.

Key words: higher education, health, student, teacher.

Постановка проблеми. У сучасній Україні проблема пропаганди питань
здорового способу життя у молодіжному середовищі набуває особливої госK
троти з огляду на те, що виховання молодого покоління відбувається в складK
них соціальних, економічних і політичних умовах.

У пошуках оптимальних шляхів науково виваженого розв’язання зазнаK
чених проблем варто звернутися до педагогічно цінного досвіду минулих років,
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цією його вимог у повсякденній життєдіяльності. Створення спеціальних сиK
туацій для практичного втілення правил і норм здорового способу життя,
спілкування студентів у позанавчальних заходах дозволить побачити, як стуK
дент самостійно обирає відповідну лінію поведінки, наскільки у нього сфорK
мовані навички і звички щодо протистояння негативному впливу оточуючого
середовища, попередження асоціальної спрямованості. Після вивчення окреK
мих питань організації здорового способу життя до них необхідно якомога
частіше повертатися на заняттях з фізичної культури, у побуті, постійно наK
гадувати їх зміст, значення [5].

Велике значення, як ми вже звертали увагу, щодо успішної організації
здорового способу життя студентської молоді має використання різноманітK
них форм і методів. Найбільш переконливими серед них є живий приклад
дорослих, екскурсії, туристичні походи та ін. На жаль, не набула поширення
практика ведення студентами «Паспорта здоров’я» або «Щоденника здороK
в’я», запропоновані ученими в 90Kті роки ХХ ст. Щоденні спостереження за
своїм здоров’ям, за змінами у фізичному і психічному стані можуть допомогK
ти викладачам фізичної культури разом зі студентською молоддю  коригувати
індивідуальну програму самовдосконалення, саморозвитку, привчання до
попередження асоціальної спрямованості [5].

Незважаючи на цілеспрямований, спеціально організований навчальноK
виховний процес у вищій школі, основний виховний вплив на дітей мають,
насамперед, батьки, які несуть відповідальність за їхнє виховання. На жаль,
не всі батьки мають знання про шляхи збереження і зміцнення здоров’я дитиK
ни, про основні шляхи профілактики їхньої девіантної поведінки. Тому викK
ладачам фізичної культури необхідно надати таку інформацію батькам. Ця
пропагандистська та просвітницька робота повинна мати системний харакK
тер і здійснюватися протягом усіх років навчання дитини у вищій школі.

З огляду на це, заслуговують на увагу проведення Днів здоров’я, спортивK
них свят з обов’язковим залученням батьків, що було традиційним для другої
половини ХХ століття. Так, у 70K80Kті роки ХХ століття популярними були
спортивні змагання «Тато, мама і я K спортивна сім’я», які пропагували здоK
ровий спосіб життя для всієї родини, сприяли її зміцненню та згуртуванню і,
як наслідок, K створенню сприятливого клімату в сім’ї, що важливо для емоцK
ійного комфорту підростаючого покоління, його психічного здоров’я.

У вищій школі має бути достатня кількість популярної зарубіжної та вітчизняK
ної літератури з питань здоров’я, організації здорового способу життя, профілакK
тики девіантної поведінки студентської молоді. Необхідно відновити колективні
перегляди телевізійних передач, відеофільмів, відеороликів, презентацій відповK
ідної тематики з метою профілактики асоціальної поведінки студентів. Доцільно
відновити і випуск газет, відео – або рукописних журналів, бюлетенів з нотаткаK
ми самих студентів про досягнення в галузі фізичної культури, спорту, здоров’я.
Створювати куточки або, при наявності можливості, кабінети здоров’я, які могK
ли б стати своєрідними консультаційними центрами з питань пропаганди та органK
ізації здорового способу життя; сприяти проведенню круглих столів, дискусій,
зустрічей, конференцій із залученням фахівцівKмедиків, психологів, валеологів.

Проведене дослідження свідчить про те, що свого переосмислення і поK
дальшого використання в організації профілактичної діяльності з дітьми,

Процес вивчення основ здоров’я, питань формування здорового способу
життя, профілактики девіантної поведінки повинен бути забезпечений якісK
ними підручниками та навчальноKметодичною літературою. Знання, отримані
у вищій школі, повинні закріплюватися у позашкільній діяльності із залученK
ням фахівців, працівників системи охорони здоров’я, психологів, тренерів,
інструкторів зі спорту.

Сьогодні в практику роботи вищої школи широко впроваджуються різні
освітні і оздоровчі програми, що сприяють формуванню валеологічної граK
мотності, організації здорового способу життя, зміцненню здоров’я студенK
тської молоді, профілактиці їхньої девіантної поведінки. У процесі організації
пропаганди питань здорового способу життя зі студентами на сьогоднішній
день можна виділити три взаємопов’язані напрями: формування валеологічK
ної грамотності; впровадження здоров’язберігаючих технологій; організація
оздоровчої роботи в навчальний і в позанавчальний час [1].

Найважливішим завданням у даний час є впровадження у практику вищої
освіти здоров’язберігаючих технологій. Сьогодні під поняттям «здоров’язберK
ігаючі технології» розуміють психологоKпедагогічні технології, програми, меK
тоди, які спрямовані на виховання у студентів культури здоров’я, особистісK
них якостей, що сприяють його збереженню і зміцненню, формування уявK
лень про здоров’я як цінність, а також мотивації на ведення здорового спосоK
бу життя. Реалізації технологій сприятимуть сприятливі умови навчання у
вищій школі (відсутність стресів, адекватність вимог, адекватність методик
навчання і виховання); оптимальна організація навчального процесу (відпоK
відно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей і гігієнічних вимог);
необхідний, достатній і раціонально організований руховий режим, особливо
на заняттях з фізичної культури [1].

Доповненням до здоров’язберігаючих технологій є організація днів здороK
в’я, турпоходів; проведення спортивних свят та бесід про здоров’я; випуск
санітарних  бюлетенів і листків здоров’я та ін. [1; 4].

Аналіз науковоKпедагогічних джерел [2; 3; 4] свідчить про те, що одним із
ефективних шляхів пропаганди здорового способу життя серед студентської
молоді є підготовка викладачів  фізичної культури до формування здорового
способу життя студентів, профілактики їхньої девіантної поведінки.

Насамперед, сам викладач фізичної культури  повинен уважно ставитися до
свого здоров’я, дотримуватися основ здорового способу життя, своїм приклаK
дом пропагуючи його значимість у забезпеченні активної життєдіяльності. ПрагK
нути до того, щоб студентська молодь обмінювалася з ним своїми проблемами,
сумнівами й думками з  питань  збереження свого здоров’я. Формуючи потребу
в здоровому способі життя, педагог сам повинен бути взірцем для молоді, своїK
ми діями не давати їм приводу засумніватися у правильності обраної стратегії.

Не можна не відзначити важливість організації та проведення системаK
тичних курсів підвищення кваліфікації викладачів фізичної культури з обоK
в’язковим включенням до їх тематики незалежно від змісту навчального предK
мета питань збереження і зміцнення здоров’я студентської молоді, профілакK
тики їхньої девіантної поведінки.

Визначальне значення буде мати вивчення теоретичних основ організації
здорового способу життя студентської молоді у єдності з практичною реалізаK
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В статті відображені теоретичні основи методики навчання
іншомовного спілкування, спрямованої на формування дискурсив%
ної компетенції студентів мовних спеціальностей.
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В статье отражены теоретические основы методики обуче%
ния иноязычному общению, нацеленному на формирование дискур%
сивной компетенции студентов языковых специальностей.
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Theoretical bases of teaching method of foreign intercourse, aimed at
forming of discursive competence of students of linguistic specialities are
reflected in the article.

Keywords: foreign intercourse, discourse, discursive competence.

Постановка проблеми. Вивчаючи дискурсивну компетенцію на теоретичK
ному рівні ми визначаємо шляхи її формування, тобто методику навчання
іншомовного спілкування, у результаті застосування якої формується дискурK
сивна компетенція. Однак у практиці викладання дана методика є лише склаK
довою методики навчання міжкультурної комунікації, але органічною її часK
тиною. Ця методика здійснюється шляхом одночасного формування всіх типів
компетенцій, що забезпечують у своїй сукупності формування комунікативK
ної компетенції. Саме ці чинники обумовлюють актуальність даної статті.

Мета статті полягає у визначені теоретичних засад методики, яка спряK
мована на формування дискурсивної компетенції, а саме на розвиток у стуK
дентів мовних спеціальностей рис вторинної мовної особистості: на вербальK
ноKсемантичному рівні — у процесі оволодіння мовними засобами й структуK
рою досліджуваних типів дискурсів, на тезаурусному рівні K створення/сприйK
няття іншомовних текстів, що відносяться до різних типів дискурсів, на моK
тиваційному рівні — у процесі створення/сприйняття дискурсів з урахуванK
ням цілей і умов спілкування.

Аналіз останніх досліджень. Останнім часом науковці (С.В.Бобова,
Н.Г.Валєєва, Н.Н.Гавриленко, Тихомирова Е.В., Федорова О.Л. та ін.), виK
рішуючи ряд завдань в області теорії й практики навчання іноземних мов,
застосовували послідовне ознайомлення з різними типами/жанрами текстів
стосовно певних сфер спілкування. Дане сприйняття використовувалося в
методиках, які розроблялися як для мовних, так і для немовних вузів, при

схильними до проявів девіантної поведінки, профілактики здорового способу
життя потребує принцип «утримуючого виховання», суть якого полягає в неK
обхідності утримувати вихованця від поганих вчинків.

Особливого значення в організації здорового способу життя у вищій школі
набуває принцип особистісно орієнтованого підходу (В. Сухомлинський),
згідно з яким, викладачам фізичної культури необхідно сприймати кожного
індивіда як неповторну особистість.

Краще вивчити студента і визначити ефективні засоби впливу на нього
допоможуть поради вчених другої половини ХХ століття щодо поєднання опиK
тувальних методів з іншими методами наукового пізнання (аналізом письмоK
вих завдань, творами учнів, описом проведення вільного часу тощо) [3; 4].

Певне значення для здійснення ефективної діяльності з питань пропаганK
ди здорового способу життя у молодіжному середовищі має і правильне визK
начення кола професійних знань викладача фізичної культури. До педагогічK
но цінних знань, які не втратили своєї актуальності і сьогодні, можна віднесK
ти: знання правознавчих дисциплін, педагогічної неврології, прав та обов’язків
студентської молоді та методів вивчення їх соціального оточення [5].

Спеціального всебічного вивчення заслуговує і зміст діяльності волонтерів,
зокрема, зі студентами, схильними до вживання спиртного і наркогенних реK
човин, правопорушниками. У проведенні більш успішної профілактичної
діяльності зі студентською молоддю, схильною до вживання спиртного і нарK
котиків, дійову допомогу може надати вивчення напрямів цієї діяльності,
визначених у другій половині ХХ століття. До педагогічно цінних напрямів
профілактичної роботи попередніх етапів належать: своєчасне виявлення
молоді, схильної до вживання наркогенних речовин, та масове залучення її
до роботи різноманітних гуртків; організація педагогічної просвіти студенK
тської молоді (робота кінолекторію); проведення лікування студентів та ствоK
рення здорового мікросоціуму [4].

Висновки. Проведений аналіз свідчить про те, що педагогічно цінний досвід
з питань формування здорового способу життя студентства, профілактики
їхньої девіатної поведінки, накопичений у другій половині ХХ ст., необхідно
творчо використовувати для вдосконалення сучасної системи роботи вищої
школи щодо збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління.
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3. Войтенко В. П. Здоровье здоровых / В. П. Войтенко. – К. : Здоров’я,
1991. – 248 с.
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1. Аналіз ситуації спілкування (місце, час, співрозмовник, ціль контакту).
2. Ухвалення рішення про програму своєї мовної й немовної поведінки,

спрямованого на здійснення своєї комунікативної мети з урахуванням ситуK
ації спілкування й статусу співрозмовника, тобто розробка стратегії спілкуK
вання.

3. Усвідомлення комунікативної мети співрозмовника шляхом аналізу сиK
туації спілкування мовної й немовної поведінки співрозмовника й визначенK
ня лінії впливу на нього у власних інтересах.

4. Визначення загальної тактики спілкування, тобто серії конкретних мовK
них і немовних дій, спрямованих на здійснення комплексу комунікативних
намірів, у тому числі й таких, які сприяють створенню сприятливої атмосфеK
ри спілкування.

5. 1) зміна загальної лінії своєї мовної й немовної поведінки з урахуванK
ням поведінки співрозмовника;

2) збереження своєї лінії поведінки.
6. 1) визначення спільної комунікативної мети, яка задовольняє обох

співрозмовників;
2) відмова від врахування інтересів співрозмовника, збереження первісK

ної комунікативної мети, спроба впливати на партнера й примусити його прийK
няти її [4, с.95].

При розробці методики формування дискурсивної компетенції слід вихоK
дити з того, що, на думку дослідників (див. роботи М.Є.Багдасарян, С.В.БоK
бової, Н.Г.Валєєвої, А.Я.Гайсинової та ін.), найбільш уживаними в сфері
піншомовного спілкування типами дискурсів : доповідь, дискусія, повідомK
лення, обговорення, консультація, опитування, презентація.

Необхідне для формування дискурсивної компетенції оволодіння тим чи
іншим типом дискурсу повинне ґрунтуватися на використанні в навчальному
процесі автентичних дискурсів. Тип дискурсу в даному випадку є певною моK
деллю, структурою, характерною для певної групи однотипних дискурсів, а
власне дискурс – реальним мовним здобутком, який має відповідне наповK
нення, актуалізується на основі конкретного соціального контексту й репреK
зентує певний тип [3].

Враховуючи той факт, що дискурс K це не тільки текст, але й певний соцK
іальний контекст, а також що вибір типу дискурсу й створення/сприйняття
відповідного йому реального дискурсу визначається умовами й комунікативK
ними цілями учасників спілкування, необхідно показати студентам, якому
саме соціальному контексту відповідає той або інший дискурс. Дане положення
є вкрай важливим для методики, що забезпечує формування дискурсивної
компетенції, оскільки саме доречність конкретного дискурсу в певній ситуK
ації складає одну з важливих характеристик дискурсивної компетенції [3].

Отже, визначивши загальні теоретичні положення методики формування
дискурсивної компетенції студентів мовних спеціальностей, перейдемо до більш
детальної її характеристики. Студенти мовних спеціальностей можуть досягнуK
ти необхідного рівня сформованості дискурсивної компетенції за умов, якщо:

– використовуються різні типи дискурсів;
– формуються вміння і навички іншомовного спілкування, що є необхідK

ними для створення смислового сприйняття дискурсів;

навчанні підготовленого і непідготовленго мовлення, діалогічного й монологK
ічного мовлення, при навчанні аудіювання і говоріння і т.д.

Виклад основного матеріалу. Реалізація даної методики здійснюється на
основі змісту навчання іншомовного спілкування, яке забезпечує формуванK
ня дискурсивної компетенції. До нього входять певні компоненти:

– типи дискурсів і відповідні їм реальні дискурси, необхідні для здійсненK
ня міжкультурної комунікації студентів;

– мовний матеріал, необхідний для створення й розуміння дискурсів;
– соціальний контекст, на основі якого здійснюється породження/сприйK

няття будьKякого реального дискурсу і який містить у собі комунікантів, їхні
фонові знання, сфери і ситуації спілкування;

– комунікативні цілі й наміри комунікантів, які обумовлюють їх мовну і
немовну поведінку в процесі спілкування;

– уміння й навички іншомовного спілкування, що є необхідною умовою
для створення і смислового сприйняття дискурсів. [3]

Оволодіння всіма названими компонентами змісту навчання, орієнтоваK
ного на формування дискурсивної компетенції, дозволить студентам визнаK
чити тип дискурсу, який необхідний для досягнення їх комунікативної мети,
а також або створити на основі цього типу реальний дискурс, у залежності від
конкретної ситуації спілкування, або, отримуючи інформацію від партнера з
комунікації, правильно її інтерпретувати.

Перш, ніж перейти до опису методики, що забезпечує формування дисK
курсивної компетенції у студентів мовних спеціальностей, сформулюємо осK
новні теоретичні положення, що лежать в основі даної методики.

Насамперед, необхідно відзначити той факт, що дискурсивна компетенK
ція являє собою досить складну здатність, що ґрунтується на володінні певK
ною культурологічною й лінгвістичною інформацією, особливо коли мова йде
про іншомовне спілкування. Аналіз вітчизняних і зарубіжних навчальних
посібників свідчить, про те що, їхньою метою є формування комунікативної
компетенції в цілому. При цьому не приділяється достатня увага цілеспрямоK
ваному формуванню окремих її компонентів, які б сприяли досягненню стуK
дентами високого рівня комунікативної компетенції. Тому, на наш погляд,
важливо розглядати дане положення як одне з необхідних для розробки метоK
дики, що забезпечує формування дискурсивної компетенції в якості одного з
компонентів комунікативної компетенції.

Крім цього, потрібно констатувати, що дискурсивна компетенція як комK
понент комунікативної компетенції проявляється в спілкуванні. Це означає,
що  в процесі спілкування використовують такі дискурси, які здебільшого
відповідають комунікативній меті, умовам комунікативної ситуації, у тому
числі і статусу співрозмовника, є прийнятними й доречними з точки зору норм
мовної й немовної поведінки носіїв мови, враховуючи особливості культури.

Наявність дискурсивної компетенції свідчить про те, що у студентів мовK
них спеціальностей сформовані певні стратегіі іншомовного  спілкування K
«увесь комплекс мовної й немовної поведінки комуніканта в рамках закінчеK
ного акту спілкування з метою реалізації його комунікативних намірів і доK
сягнення поставленої мети спілкування [4, с. 91]. До стратегій комуніканта
відносяться:
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су); конструктивноKзмістовим (уміння розпізнавати і вживати дискурсивні
маркери в реальних комунікативних ситуаціях, декодувати і реалізовувати
комунікативні інтенції на рівні мовленнєвого акту в мініKдискурсах, моделюK
вати реальні комунікативні ситуації дидактичного типу дискурсу); професійK
ноKкомунікативним (уміння мовностилістично оформлювати дидактичний
дискурс, застосовувати риторичні комунікативні стратегії у дидактичному
дискурсі, сприймати та відтворювати цілісні дидактичні дискурси з урахуванK
ням комунікативного наміру і параметрів комунікативної ситуації).

Висновки. Отже, в даному дослідженні були розглянуті основні теоретичні
положення, необхідні для створення науково обґрунтованої методики форK
мування дискурсивної компетенції студентів мовних спеціальностей у сфері
іншомовного спілкування, а також визначені умови, за яких відбувається
формування дискурсивних умінь, сформовані критерії та показники, виокK
ремленні методи та принципи навчання, відповідно до яких розроблено сисK
тему вправ.
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– впроваджується мовний матеріал, необхідний для створення і розумінK
ня дискурсів певного типу;

– здійснюється чітка постановка комунікативних цілей, яка визначає мовK
леннєву поведінку комунікантів;

– відбувається усвідомлення соціального контексту, на фоні якого відбуK
вається породження і сприйняття будьKякого дискурсу, який включає комунK
ікантів їх фонові знання, сфери і ситуації спілкування.

У свою чергу, умови формування дискурсивної компетенції передбачають
наявність у студентів певних умінь. У цьому контексті дискурсивні вміння –
це здатність будувати висловлювання відповідно до певних лексичних, грамаK
тичних, стилістичних, композиційних правил; поєднувати окремі речення у
зв’язні усні уривки дискурсу, використовуючи для цього різні синтаксичні і
семантичні засоби когезії; аналізувати ситуацію спілкування та її компоненK
ти; враховувати контекст комунікативної взаємодії; проектувати спілкуванK
ня, визначаючи модель побудови дискурсу і мовні засоби її реалізації; інтерпK
ретувати дискурс згідно з комунікативною ситуацією; структурувати дискурс
відповідно до особливостей функціонального стилю і жанрової форми; регуK
лювати загальну модальність дискурсу; виділяти лінгвістичні й екстралінгвіK
стичні параметри дискурсу; встановлювати й усвідомлювати зв’язок мовних
засобів з екстралінгвістичними аспектами комунікації.

Сутність методики формування дискурсивної компетенції студентів мовK
них спеціальностей, на нашу думку, має складатися з трьох етапів: когнітивK
ноKзбагачувального, репродуктивноKкомунікативного і конструктивноKтворK
чого. На першому етапі студенти оволодівають знаннями термінологічної бази
дискурсу, а також відбувається формування лінгвокомунікативного мінімуK
му в межах дидактичного дискурсу. На другому – формування дискурсивних
умінь студентів, стратегічного і тактичного компонентів дискурсивної компеK
тенції. Третій етап забезпечує закріплення й удосконалення дискурсивних
умінь студентів, формування жанрового і текстового компонентів дискурсивK
ної компетенції.

Формування дискурсивної компетенції у студентів мовних спеціальносK
тей досягається за допомогою використання методу інтерактивного навчанK
ня, також методів проектів, дискусії, рольової гри, комунікативного методу.
Застосування методів вимагає розробки системи вправ, які побудовані за принK
ципами науковості, систематичності і послідовності, свідомості й активності,
міцності знань, умінь та навичок, міжкультурної взаємодії, професійної комK
петентності викладача, системності, функціональності, стилістичної диференK
ціації, комунікативності, домінуючої ролі вправ, апроксимації. За своїм склаK
дом ця система містить три групи: 1) формування лінгвокомунікативного
мінімуму студентів, навичок і вмінь сприйняття та здійснення комунікативK
них дій; 2) формування дискурсивних умінь; 3) закріплення й удосконаленK
ня дискурсивних умінь.

Ефективність методики формування дискурсивної компетенції студентів
мовних спеціальностей визначається за такими критеріями і показниками:
теоретикоKтермінологічним (обізнаність з термінологічною базою дискурсоK
логії, лінгвістичними та екстралінгвістичними компонентами дискурсу, наK
ціональноKкультурними особливостями англомовного дидактичного дискурK

ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО�ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ВИЩОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ

УДК 613:378
Палічук Ю. І.

У статті охарактеризовано гуманізацію навчально%виховного
процесу у вищій школі як багатоаспектну проблему, яка стосуєть%
ся його сутності, цільових та змістових орієнтирів, технологій
реалізації. На основі результатів аналізу наукової літератури та
емпіричного досвіду підготовки студентів з’ясовано педагогічну
сутність феномена «здоров’язбереження» як поліфункціональної
соціокультурної системи, що поєднує на гуманістичній основі
освітні, аксіологічні, спонукальні та інструментальні фактори,



113112

спрямованих на вироблення індивідуальноKціннісних і діяльнісноKпрактичних
орієнтирів збереження і зміцнення здоров’я (С. Ахмерова, В. Байденко, С.
Горбушина, А. Курмаєва, Р. Латинова, В. Сєріков, В. Смірнов).

Важливі аспекти здоров’язбереження студентів мають безпосереднє відноK
шення до оцінки ефективності освітнього процесу у ВНЗ. Проблема його якості
й ефективності вивчалася в працях В. Андрєєва, В. Беспалько, В. Кальней,
Н. Селезньової, А. Субетто, М. Поташніка, В. Федорова, С. Шишова.

На основі аналізу психологоKпедагогічної і філософської літератури визK
начена педагогічна сутність феномена «здоров’язбереження» як поліфункціK
ональної соціокультурної системи, що поєднує на гуманістичній основі освітні
(розуміння суспільної й індивідуальної значимості здорового способу життя),
аксіологічні (діяльнісний статус цінностей здоров’я), спонукальні (поведінK
кова акцентуація мотивації здоров’я) і інструментальні (доцільна поK
слідовність результативних дій) фактори спонукання суб’єкта до валеологічK
ної творчості в просторі особистісної самореалізації.

Здоров’язбереження як фактор гуманізації навчальноKвиховного процесу
у вищій школі спрямоване на забезпечення необхідних умов для повноцінноK
го природного розвитку студента, формування навичок збереження і зміцнення
фізичного, психічного, соціального і духовноKморального здоров’я, що сприяє
становленню внутрішньої потреби у здоров’ї, розумінню основ здорового споK
собу життя. Здоров’язбереження передбачає створення оптимальних для здоK
ров’я умов і виражає орієнтованість діяльності особистості в напрямку форK
мування, збереження і зміцнення як індивідуального, так і суспільного здороK
в’я [6].

Для реалізації здоров’язбережувальних програм в освітньому середовищі
ВНЗ необхідний міждисциплінарний підхід, який передбачає координацію та
об’єднання зусиль педагогів, психологів, медиків, фахівців у галузі фізичної
культури, що здійснюється на рівні адміністративноKуправлінського апарату
навчального закладу, дає змогу зміцнювати здоров’я студентської молоді.

Під здоров’язбереженням в освітньому просторі варто розуміти процес
збереження і зміцнення здоров’я, спрямований на перетворення інтелектуK
альної й емоційної сфер особистості студента, підвищення ціннісного ставK
лення до власного здоров’я і здоров’я інших на основі усвідомлення студенK
том особистої відповідальності.

У педагогічному значенні феномен здоров’язбереження є поліфункціональK
ною соціальноKосвітньою системою (системністю), що поєднує на гуманіK
стичній основі просвітительські, спонукальні, аксіологічні та інструментальні
фактори.

Результати аналізу наукових досліджень (Р. Айзман, Е. Вайнер [1], М.
Колеснікова, В. Колбанов [3], О. Міхеєнко [4] та ін.) забезпечили можливість
з’ясувати, що здоров’язбережувальна компетенція – це сукупність фізкульK
турноKпедагогічних знань, умінь, навичок і мотивів, які є основою здоров’язK
бережувальної педагогічної діяльності і формування здорового способу житK
тя майбутнього фахівця. У структурі здоров’язбережувальної компетенції
виділяють: когнітивний компонент, як сукупність інтегрованих медикоKбіоK
логічних, психологоKпедагогічних і фізкультурних знань; аксіологічний комK
понент, що визначає психологічні установки на усвідомлення цінності здороK

зацікавлюючі суб’єкта до валеологічної творчості в просторі осо%
бистісної самореалізації.

Ключові слова: здоров’язбереження, здоров’я, гуманізація на%
вчально%виховного процесу у вищій школі.

THE EDUCATIONAL PROCESS HUMANIZATION OF ECONOMICS
HIGHER SCHOOL WITH THE MEANS OF HEALTH FACILITIES

Palichuk Y.I.
The paper describes the educational process humanization in higher

education as a multifaceted issue that concerns its essence, contents and
target reference points, technology implementation. On the basis of the
analysis of scientific literature and empirical evidence of students we found
out that the essence of the phenomenon «health facilities» as polyfunctional
sociocultural system, which combines based on humanistic education,
axiological, incentive motivation and instrumental factors valeological
subject to personal creative area the self%realization.

Keywords: health facilities, health, humanization of the educational
process in higher education.

Постановка проблеми. Світові тенденції гуманізації сучасного суспільK
ства впливають на становлення освіти, спрямованість її змісту, принципи реK
формування. Основні положення концепції гуманізації відображають ідеї
захисту гідності особистості, визначення її права на свободу, здоров’я, щасK
тя, виявлення своїх здібностей, створення сприятливих умов життя, праці і
навчання.

Проблема гуманізації навчальноKвиховного процесу у вищій школі багаK
тоаспектна, оскільки стосується його сутності, цільових та змістових орієнK
тирів, технологій реалізації. Ураховуючи це, принцип гуманізації вимагає
нових підходів до моделювання педагогічних процесів, структурування змісту
освіти, обґрунтування інноваційних методів і форм навчання і виховання
підростаючого покоління, оскільки стан здоров’я студентів є незадовільним:
лише 14% молодих людей здорові, 50% мають функціональні відхилення, 35K
40% – хронічні захворювання.

Мета статті: охарактеризувати здоров’язбереження, його педагогічну
сутність як фактор гуманізації навчальноKвиховного процесу вищої економіK
чної школи.

Результати дослідження. Ідеї гуманізму знайшли відображення у праK
цях прогресивних педагогів минулого і сучасності. На різних етапах розвитку
педагогічної науки гуманістичні ідеї побудови освітніх систем на основі осоK
бистісноKорієнтованої гуманної педагогіки відстоювали Я. Корчак, І. ПестаK
лоцці, С. Русова, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, Л. Толстой та ін.

На сучасному етапі розвитку суспільства, коли змінюються ціннісні орієнK
тири, знижується фінансування освіти, науки, культури, стають менш досK
тупними населенню послуги системи охорони здоров’я, фізичної культури і
спорту, посилюється увага науковців до проблем формування здоров’язбереK
жувальних компетенцій майбутніх фахівців. У зв’язку з цим, актуальним для
фахівців вищої школи стає формування здоров’язбережувальних технологій,
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тому дуже часто про них говорять як про інтелектуальну сферу людини або як
про когнітивні процеси.

Відповідно до поставлених цілей гармонійного розвитку особистості стуK
дента необхідно з позиції здоров’язбереження обґрунтувати й оцінити зміст
освіти. Змістовий компонент визначає всю сукупність відносин, ціннісних
орієнтацій, досвіду діяльності і спілкування, знань. Змістовий компонент здоK
ров’язбереження в освітньому просторі включає розумове виховання, спряK
моване на формування культури інтелектуальної праці; фізичне виховання,
спрямоване на розвиток фізичних якостей особистості, фізичний розвиток і
вдосконалювання; психогігієнічне навчання і виховання, що передбачає форK
мування гармонійних стосунків із собою і своїм оточенням; духовноKморальK
не виховання, що формує систему життєвих цінностей, які визначають зміст
і спрямованість людського буття; екологічне виховання, спрямоване на усвіK
домлення соціальноKморальної обумовленості взаємин людей між собою і приK
родою; статеве виховання, що має метою збереження і розвиток репродукK
тивного здоров’я. На сучасному етапі збагачення змісту навчання повинно
сприяти його персоналізації (індивідуалізації, диференціації) з опорою на
природні задатки й індивідуальні здібності.

Розумове виховання особистості передбачає насамперед формування моK
тивації навчальноKпізнавальної діяльності, розвиток пізнавальних інтересів,
потреби в самопізнанні і самоосвіті; формування досвіду (умінь і навичок)
пізнавальної діяльності, здатності до творчості, прийняття нестандартних
рішень, розвиток мислення. Крім того, розумове виховання спрямоване на
розвиток емоційноKціннісного ставлення до довкілля, знань, пізнавальної
діяльності, самого себе. Вищою метою розумового виховання є формування
цілісного світогляду особистості.

Здоров’язбережувальна освіта, що включає в себе розумове, фізичне, псиK
хогігієнічне, моральне, екологічне і статеве виховання, являє собою систему
наукових знань про різні аспекти здоров’я, практичні уміння і навички його
збереження в умовах інтенсивного навчального навантаження, а також світогK
лядних і моральноKестетичних ідей, якими варто опанувати студентам в освіK
тньому процесі.

Висновки. Таким чином, ураховуючи достатньо складну і напружену соцK
іальноKекономічну ситуацію в Україні, зниження економічного добробуту
населення, невідповідність умов навчального навантаження віковим можлиK
востям студентства, питання охорони і зміцнення здоров’я є найважливішою
складовою освітнього процесу у вищих навчальних закладах різних форм і
рівнів акредитації. Водночас, як свідчать численні дослідження, залишається
досить низькою реалізація оздоровчого (здоров’язбережувального) потенціаK
лу освітніх закладів. Означені характеристики здоров’язбереження відобраK
жають тенденції розвитку професійної освіти, гуманізацію навчальноKвиховK
ного процесу, його педагогічну спрямованість на формування особистості із
ціннісними орієнтаціями та ідеалами.

Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні змісту
структурних компонентів процесу здоров’язбереження в освітньому просторі
ВНЗ, обґрунтуванні моделі і педагогічних умов реалізації здоров’язбережуK
вальних технологій.

в’я; діяльнісний компонент, що містить загальнопедагогічні уміння, і рефK
лексивний компонент, як екстраполяція світоглядних установок на професK
ійну діяльність.

Аналіз результатів досліджень стану здоров’я і способів життя стуK
дентів показує, що основними причинами розвитку функціональних розK
ладів в опитаних є гіподинамія (60%), що у сполученні з неправильним
харчуванням (52%) призводить до надлишку маси тіла, у 33% опитаних
юнаків і в 45% – дівчат, мають таку шкідливу звичку, як паління, 78%
не займаються аутотренінгом, незважаючи на те, що практично усі скарK
жаться на втомлюваність, дратівливість, підвищену психоемоційну реK
активність.

Спостереження за особливостями діяльності економістів, а також резульK
тати аналізу науковоKметодичної літератури, свідчать, що працівники цієї проK
фесії протягом робочого дня виконують роботу сидячи, з фіксованим полоK
женням грудної клітки, що зумовлює поверхневий подих і малу рухливість
нижніх кінцівок.

До несприятливих умов роботи належать також: підвищена температура
повітря на робочому місці, недостатня вентиляція повітря, нерівномірне освK
ітлення, а також шум від комп’ютерів та іншої техніки. Характер професійK
ної діяльності вимагає від працівників розумової праці великої точності у виK
конанні роботи, постійного контролю зору і великої зосередженості уваги. Усе
це висуває підвищені вимоги до стійкості організму під час виконання одноK
манітних рухів, потребує збереження високої працездатності при тривалому
перебуванні в умовах гіподинамії, чіткого ритму рухів рук, кистей, пальців у
різних площинах, з різною амплітудою і величиною м’язових зусиль. КонценK
трація уваги і пов’язані з цим порушення у визначених структурних елеменK
тах нервової системи протягом усього робочого дня призводять до порушення
гальмівноKзбуджувальних процесів у вищих ділянках головного мозку, що
несприятливо впливає на регуляцію діяльності багатьох органів і фізіологічK
них систем всього організму.

Тривала робота в подібних умовах призводить до виникнення хронічних
захворювань, насамперед функціональних порушень, що надалі може стати
причиною захворювань внутрішніх органів, хвороб верхніх дихальних шляхів
і органів малого таза.

Процес здоров’язбереження в освітньому просторі економічного ВНЗ, що
спрямований на гармонійний розвиток особистості студента, його фізичних і
духовних сил, містить у собі такі компоненти: цільовий, змістовий, діяльнісK
ний і результативний.

Цільовий компонент забезпечує розвиток інтелектуальної й емоційної сфер
особистості, поліпшення показників здоров’я студента, спрямовані на підвиK
щення працездатності, а отже, і підвищення ефективності навчальної діяльK
ності.

Розвиток когнітивної сфери особистості ми розглядаємо в контексті розK
витку пізнавальних психічних процесів. До пізнавальних психічних процесів
належать процеси, пов’язані зі сприйняттям і переробкою інформації. ЗавK
дяки цим процесам людина одержує інформацію про навколишній світ і про
саму себе. Психічні процеси, про які йде мова, тісно пов’язані між собою,
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ
ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АВІАЦІЙНІЙ

ГАЛУЗІ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
УДК 658.344.64:656.7.071(045)

Ковалькова Т.О.

У статті обґрунтовуються педагогічні умови формування у
процесі фахової підготовки готовності майбутніх психологів до
професійної діяльності в авіаційній галузі. Приділена увага особ%
ливостям діяльності в авіаційній сфері.

Ключові слова: педагогічні умови, готовність, психолог, авіа%
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В статье обосновываются педагогические условия формирования в
процессе профессиональной подготовки готовности будущих психо%
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Аналіз спеціальних досліK
джень засвідчує, що в сучасній педагогічній науці вже розроблена певна сисK
тема способів оптимізації професійної підготовки, котра побудована на логіці
послідовного вибору найкращих варіантів основних компонентів навчання
студентів – його змісту, методів, засобів, форм організації й аналізу резульK
татів. Водночас приділена увага й поліпшенню умов реалізації її основних
завдань.

Дослідники професійної підготовки студентів у ВНЗ використовують поK
няття “педагогічні умови” в якості компонента навчальноKвиховного процеK
су у вищій школі та розкривають їхню сутність у різному контексті. ПедаK
гогічні умови є фактором підвищення рівня готовності майбутніх спеціалістів
до виконання професійних функцій.

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженням проблеми готовності до
різних видів діяльності займалися такі науковці як: Д. Узнадзе, М. Дяченко,
С. Тарасова, Т. Шестакова, Л. Кондрашова, Л. Кадченко, О. Міщенко, І.
Гавриш, М. Кулакова, А. Ліненко, В. Стасюк та інші. Однак відсутні спецK
іальні дослідження, присвячені професійній підготовці майбутніх психологів
до діяльності в авіаційній галузі. Як свідчать результати опитування студентівK
майбутніх психологів та фахівців авіаційної галузі, підготовка психологів у
вищих навчальних закладах авіаційного профілю потребує вдосконалення,
зокрема, за рахунок орієнтованості її змісту на особливості діяльності у даній
галузі. Оптимізувати процес навчання психологів до роботи в галузі цивільної
авіації можливо шляхом забезпечення досить високого рівня цілеспрямоваK
ності навчання, значного посилення мотивації навчання майбутніх психологів,
подальшого зростання інформаційного насичення змісту навчальних дисциплін
з урахуванням особливостей функціонування авіаційної галузі, використанK
ня новітніх педагогічних технологій, зорієнтованих на особистість студентаK
психолога.

Метою даної статті є визначення педагогічних умов формування готовK
ності в процесі фахової підготовки майбутніх психологів до професійної діяльK
ності в авіаційній галузі.

Викладення основного матеріалу. Науковий аналіз проблеми формуванK
ня готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній гаK
лузі у процесі фахової підготовки передбачає визначення низки педагогічних
умов, які впливатимуть на ефективність процесу формування зазначеного
виду готовності.
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K набуття майбутніми психологами базових знань, умінь і навичок роботи
із фахівцями авіаційної галузі (особливості психодіагностики, консультативK
ної роботи, основи базових напрямів консультування, правила роботи з авіаK
ційним персоналом, в екстремальних умовах, в умовах посттравматичного
стресу);

K використано застосування знань, умінь і навичок до роботи в авіаційній
галузі на практиці (вміти проводити психодіагностику персоналу, мати наK
вички консультативної роботи, психопрофілактики, уміння здійснювати псиK
хореабілітацію фахівців авіаційної галузі);

K формування у майбутніх психологів умінь і навичок роботи в авіаційній
галузі (уміти використовувати тренінгову діяльність у налагодженні виробK
ничих конфліктів; вміти працювати з психодіагностичним інструментарієм
(психологічними тестами, методиками);

K перевірка професійної якості підвищення рівня знань і самоосвіченості й
особистісних здібностей майбутніх фахівців, засвоєних навичок та умінь (псиK
хологічні та педагогічні практики; курсові, бакалаврські, дипломні, науковоK
дослідні роботи; конференції, наукові семінари й тренінги).

Опис етапів спрямованості педагогічного процесу здійснено з використанK
ням роботи О.Й. Карабіна [3, с. 365K371].

Для впливу на формування особистісного компонента готовності майK
бутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі, до якого вхоK
дить врівноваженість емоційної сфери, мотиваційна складова та інтегрованість
ціннісноKмотиваційної сфери, було обґрунтовано другу педагогічну умову за%
безпечення особистісно зорієнтованого змісту навчання студентів.

В рамках активізації зазначеної педагогічної умови планується створення
такого освітнього середовища, яке в процесі навчання сприяє визнанню індиK
відуальності студента, забезпеченню необхідних умов для його саморозвитку.
Особистісно зорієнтований зміст навчання студентівKпсихологів передбачає
відмову від готових, стандартних шляхів вирішення проблем та перехід до
викладання навчальної дисципліни (психології) у формі «пояснення – пошуK
ку», звернення до особистості студентів, урахування їхніх вікових, індивідуK
альноKтипологічних та статевих особливостей, інтересів, життєвого досвіду.

Для викладача забезпечення особистісно зорієнтованого змісту навчання K
це відмова від авторитарного стилю спілкування із студентами та перехід до
демократичного стилю, повага до особистості студента, гуманістичність спілкуK
вання, визнання права на індивідуальність. Педагог, який працює в межах
особистісно зорієнтованого навчання, повинен враховувати індивідуальні розK
біжності при засвоєнні студентами матеріалу, що вивчається, та орієнтуваK
тись більше на процес, ніж на результат навчання. Комунікація, спільний
пошук рішень та їх осмислення набагато важливіші для розвитку особистості,
ніж готова відповідь. Толерантність, емпатія, бажання зрозуміти студента,
оцінити і прийняти його думку ставлять педагога в позицію співробітництва,
що сприяє вищій результативності навчання.

Отже, реалізація другої педагогічної умови – забезпечення особистісно зоK
рієнтованого змісту навчання студентів – буде здійснена через розкриття індиK
відуальних можливостей і здібностей студентаKпсихолога; надання йому доK
помоги в розкритті його власного потенціалу, самопізнанні, саморозвитку,

А.Семенова та В.Стасюк у СловникуKдовіднику з професійної педагогіки
визначають “педагогічні умови” як обставини, від яких залежить та відбуваєтьK
ся цілісний продуктивний педагогічний процес професійної підготовки фахівців,
що опосередковується активністю особистості, груп людей [5, 243; 9].

Від педагогічних умов організації навчальноKвиховного середовища, виK
бору спеціальних засобів, методів, форм навчання, що є умовами, які органK
ізовуються викладачем, у яких відбувається діяльність викладача і студента
та реалізуються заплановані завдання, залежить результат педагогічного проK
цесу у вищій школі [4, с. 295].

Під педагогічними умовами формування готовності майбутніх психологів
до професійної діяльності в авіаційній галузі ми розуміємо спеціально ствоK
рене педагогічне середовище, що сприяє формуванню готовності майбутньоK
го психолога до професійної діяльності з фахівцями даної галузі та сукупність
методів, прийомів навчальноKвиховного процесу, які забезпечують формуванK
ня зазначеного виду готовності.

На основі аналізу психологоKпедагогічної та методичної літератури з теми
дослідження, вивчення особливостей професійної діяльності фахівцівKпсихоK
логів, аналізу роботи фахівців авіаційної галузі нами були визначені такі
педагогічні умови формування готовності майбутніх психологів до про%
фесійної діяльності в авіаційній галузі: спрямованість діяльності науковоK
педагогічного працівника на формування готовності студентівKпсихологів до
професійної діяльності в авіаційній галузі; забезпечення особистісно зорієнK
тованого змісту навчання студентів; наявність суб’єктної позиції студентів у
процесі професійної підготовки; використання методів, прийомів, які активK
ізують навчальноKпізнавальну діяльність студентівKпсихологів.

Обґрунтовуючи сутність і значення першої педагогічної умови, яку ми визK
начили як спрямованість діяльності науково%педагогічного працівника на
формування готовності студентів%психологів до професійної діяльності
в авіаційній галузі, було враховано необхідність формування когнітивного
компонента готовності психологів до професійної діяльності в авіаційній гаK
лузі, що характеризуються насамперед рівнем знань, які дозволяють, у свою
чергу, формувати відповідні уміння та навички.

Активізація даної педагогічної умови відбувається за рахунок викладання
циклу дисциплін «За самостійним вибором ВНЗ» при підготовці психологів
авіаційної галузі. До них належать такі навчальні курси: «Психологічні проK
блеми спілкування в професійних командах та екіпажах», «Психологія авіаK
ційного спорту», «Психологічні технології роботи з персоналом», «Психологія
професійного ризику», «Психологія екстремальних та кризових ситуацій»,
«Постстресова реабілітація».

Педагогічний процес у ВНЗ має бути цілісним процесом гармонійного розK
витку, виховання і навчання, оволодіння уміннями і навичками практичного
застосування у сфері авіаційноKпрофесійної діяльності здібностей майбутніх
психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі. Основними етапами
формування готовності студентівKпсихологів напряму підготовки 6.030102
«Психологія» спеціальності 8.03010201/12 «Психологія» є:

K ознайомлення майбутніх психологів з авіаційною галуззю, особливостяK
ми авіаційного середовища та його інфраструктурою;
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студентів активно і систематично оцінювати результати навчання, вносити у
нього відповідні корективи.

Необхідність формування інтерактивного компонента готовності майK
бутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі, що характеK
ризує сформованістю умінь та навичок професійного психолога та психолога
авіаційної галузі, буде втілено за допомогою четвертої педагогічної умови,
яку ми визначили як методи, які активізують навчально%пізнавальну
діяльність студентів%психологів.

Аналіз наукової літератури дозволив з’ясувати, що одним зі шляхів інтенK
сифікації навчальноKпізнавальної діяльності студентів є активне навчання.
Першим на значення активного навчання звернув увагу ще Я. Коменський,
закликаючи вчити дітей думати. Пізніше ці ідеї підтримували Й. Песталоцці,
К. Ушинський. На можливість управління та активного формування необхіK
дних мисленнєвих процесів вказували О. Леонтьєв і Л. Виготський. В. ДавиK
дов та Д. Ельконін також зазначали, що головним у розумовому розвитку є не
метод навчання, а зміст навчання. Військовий педагог О. Барабанщиков
підкреслює, що сучасна техніка актуалізує зв’язок умінь та інтелектуальних
процесів, а для активної пізнавальної діяльності воїнів необхідний усвідомлеK
ний характер засвоєння знань [1, с. 25]. Отже, психологи та педагоги підкресK
люють, що якість засвоєння людиною професійних знань, умінь і навичок
залежить насамперед від рівня її активності в навчальноKпізнавальній діяльK
ності.

З урахуванням цієї четвертої педагогічної умови, що сприяє формуванню
готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі,
ми визначили методи, які активізують навчальноKпізнавальну діяльність стуK
дентівKпсихологів. Для того, щоб реалізувати установку на більшу активність
суб’єктів у навчальному процесі, використовують активні методи навчання.
На противагу традиційним методам, при використанні активних методів,
суб’єкт навчання відіграє більш активну роль. Серед важливих активних меK
тодів навчання С. Смирнов називає проблемні методи, зазначаючи, що постаK
новка питань, формулювання суперечностей і проблематизація знань є доK
сить давніми прийомами активізації навчання [6, с. 175].

Роль традиційних методів у процесі підготовки до професійної діяльності
велика за умов їх ефективного використання, однак практичний досвід довоK
дить ефективність активних форм і методів навчання, а саме: проведення
лекцій з елементами дискусій, презентації, аналіз конкретних ситуацій, моK
делювання; практичні проекти, колективні завдання, тренінгові заняття.

Широкого застосування у психологоKпедагогічній підготовці психолога
набуває прийом використання тренінгів під час лекційних, семінарських та
практичних занять. Цей метод спрямований на формування вміння ефективK
но спілкуватись, тобто комунікативності, презентації лідерських якостей,
підвищення рівня мотивації у суб’єктів навчання тощо.

Висновки. Оптимізація процесу формування готовності майбутніх псиK
хологів до професійної діяльності в авіаційній галузі має реалізовуватися шляK
хом активізації певних педагогічних умов, котрі орієнтуватимуть фахову підгоK
товку на діяльність в авіаційній галузі, сприятимуть виробленню умінь стуK
дентів до навчальних предметів і процесу пізнавальної діяльності, самостійно

самоактуалізації, самовизначенні; розвитку універсальних професійних якоK
стей як системоутворювальних елементів готовності до професії (здатність до
емпатії, здатність до рефлексії, комунікативність), формування яких уможK
ливлює у перспективі самовизначитись у життєдіяльності.

Для формування рефлексивного (оцінного) компонента готовності майK
бутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі, що передбаK
чає здатність студента до прогнозування й адекватної оцінки своїх дій та їх
результату, а також до оцінки своєї підготовленості до професійної діяльності,
ми виділяємо третю педагогічну умову, а саме – наявність суб’єктної по%
зиції студентів у процесі професійної підготовки, яка спрямована на форK
мування ставлення студентів до предметів і процесу пізнавальної діяльності,
на створення в освітньому процесі ВНЗ таких ситуацій, які дають змогу стуK
денту адекватно оцінювати свою підготовленість до професійної діяльності, а
також можливі прогалини у знаннях, цілеспрямовано мотивувати всіх
суб’єктів педагогічного процесу на створення в студентській аудиторії позиK
тивного психологічного мікроклімату.

Ця умова спрямована на розвиток внутрішніх механізмів активності, поK
треби у пізнавальноKпрактичних діях щодо прогнозування й адекватної оцінK
ки своїх дій та їх результату, формує готовність до професійної діяльності псиK
холога.

В основі пізнавальних мотивів діяльності студентів (учіння) лежить пізнаK
вальна потреба, що пов’язана зі стійким пізнавальним інтересом, який забезK
печує систематичну роботу майбутніх психологів в оволодінні фаховими псиK
хологоKпедагогічними знаннями і методами професійної діяльності. Саме тому
зміст навчального матеріалу повинен бути значущим для студента, визначеK
ною має бути педагогічна мета, внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки,
професійною спрямованістю характеризуватиметься цикл фундаментальних
дисциплін, а цикл дисциплін «За самостійним вибором ВНЗ» – на проблеми
фахівців авіаційної галузі, розвиток пізнавального інтересу та самостійності.
Використання сучасних педагогічних технологій навчання дає змогу індивіK
дуалізувати, диференціювати зміст, обсяг знань і послідовність їх викладанK
ня. Немає жодної проблеми в навчальноKпізнавальній діяльності, яку можна
було б вирішити без пізнавальної активності, інтересу, емоційного залученK
ня. На думку О.В. Долженка, поки не буде зрозумілим смисл дисципліни з
позицій потреб майбутньої професійної діяльності, тих завдань, які її вивченK
ня допоможе вирішити, не можна очікувати від студентів творчої активності
[2, с. 74].

Реалізація третьої педагогічної умови забезпечується створенням в стуK
дентській аудиторії пізнавального інтересу психологів до професійної діяльK
ності, позитивного психологічного мікроклімату, ділових стосунків, творчого
настрою, тобто тих умов, що забезпечують розумову активність, підвищену
працездатність, задоволення роботою, продуктивну діяльність усіх учасників
освітнього процесу від постановки мети і її реалізації до контролю результатів.
Тільки за допомогою співробітництва можна розвивати індивідуальну
творчість студента щодо самовизначення і самовдосконалення.

Формуванню позитивного ставлення до діяльності в авіаційній галузі
сприяє організація поточного і підсумкового видів контролю, який спонукає
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Шкарлат Л.П.
Рассматривается начальное и среднее образование  в Тавричес%

кой и Симферопольской епархии на Крымском полуострове. Это
обусловлено необходимостью решения современных образователь%
ных проблем, которые требуют тщательного анализа истори%
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Розглядається початкова та середня освіта Таврійської та
Сімферопольської єпархії на Кримському півострові. Це обумов%
лено необхідністю вирішення сучасних освітніх проблем, які ви%
магають ретельного аналізу історичного досвіду, що дозволяє об%
’єднати на практиці позитивні досягнення минулого і передові
тенденції сучасної наукової та педагогічної думки.

Ключові слова: початкова освіта, повітове училище, церков%
нопарафіяльні училища, недільні школи.

оцінювати свою підготовленість до професійної діяльності, мотивувати всіх
суб’єктів навчального процесу на створення в студентській аудиторії позитивK
ного психологічного мікроклімату і, отже, підвищують ефективність навчальK
ноKвиховного процесу у ВНЗ.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными
или практическими задачами. Образование, как одна из важных сфер кульK
турной жизни общества, неразрывно связано с формированием гражданскоK
го сознания, восстановлением исторической памяти народа, которые невозK
можны без духовного возрождения. В связи с этим, образовательная деятельK
ность православной церкви в Крымской епархии в середине XIX K начале ХХ
в. привлекает все большее внимание педагогов, поскольку опыт учителей проK
шлого стимулирует творческие поиски учителей современности.

Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато ре�
шение данной проблемы и на которые опирается автор, выделение нере�
шенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается данная
статья. Вопросы женского и мужского образования в Таврической губернии
второй половины XIXK начала XX века рассматриваются Н. КонстантиноK
вым, Е. Д. Говоровым, Т. Шушара, Н. Демьяненко, Л. С. Моисеенковой, Л.
А. Маршала, И. Прудченко, Л. Вовк, Т Седовой, Н. Коляда, Л. Редькиной и
др. Однако начальное и среднее образование в Таврической губернии во втоK
рой половине XIX – начале XX века изучены недостаточно и имеют научное,
общегуманитарное и культурноKобразовательное значение при реформироваK
нии современной системы образования Крыма.

Формулировка цели статьи (постановка задачи). Проанализировать
вклад Таврической и Симферопольской епархии в развитие народного обраK
зования на Крымском полуострове во второй половине ХIХ столетия.

Изложение основного материала исследования с полным обосновани�
ем полученных научных результатов. Ходатайство от жителей Крыма, «подK
держанное генералKгубернатором Новороссии графом Александром ГригорьеK
вичем Строгановым [1: с.50]», об открытии в Таврии новой самостоятельной
епархии русской православной церкви, было подписано Александром II 16/29
ноября 1859 года, «съ назначениемъ архиерейской кафедры въ СимферопоK
ле… съ присвоеніемъ епархии 2 класса после херсонской [2: с.165]» и выделеK
нием ежегодной суммы в размере 14,800 рублей на ее содержание.

Непростые условия, в которых возникла Таврическая епархия, а именно
–  многонациональность, многочисленность конфессий, развитое сектантство,
во многом определили основные направления деятельности ее руководства,
среди которых были воспитательноKобразовательная, издательская, миссиоK
нерская, социальноKблаготворительная, хозяйственная, статистическая.

На епархиального архиерея возлагался надзор над всеми духовными шкоK
лами епархии: семинариями, духовными мужскими и женскими училищаK
ми, церковноKприходскими школами, а также контроль над преподаванием
Закона Божия в светских школах.
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Греческий 1 Партенит (Ялтинского уезда) 1
Братский 1 ВладимироKВасильевский,

с. ДейреKСалын 1
Еникальский
(Керченского
градоначальства) 1 Владиславский 1
Воинский 4 Екатерининский

(Феодосийского уезда) 1
Марьинский
(Перекопского
уезда) 2
ПетроKПавловский,
юг Севастополя,
Севастопольского
градоначальства. 4

Таким образом, из таблицы 1 видно, в каких приходах были открыты наK
чальные школы грамоты, дававшие возможность получить начальное образоK
вание жителям многонационального полуострова.

Всеобщие воскресные школы давали возможность лицам ремесленного и
рабочего сословия обоего пола получить начальное образование. Так, при
ПетроKПавловском соборе в 1879 г. открыта воскресная школа для девочек.
К 1 января 1889 года в ней было 110 учениц [5]. 29 октября 1895 года в г.
Керчи, открыта воскресная школа, в которую принимались девушки всех возK
растов. По грамотности ученицы делились на неграмотных, слабограмотных
и грамотных [6].

Занятия в воскресных школах проходили по воскресным дням с 12.00 до 16.00
по следующим дисциплинам: а) чтение и письмо; б) Закон Божий; в) арифметиK
ка; г) общее чтение или пение. Обучение велось по «Азбуке» Л. Толстого, «АзбуK
ке» А. Баранова, 2 часть, К. Ушинского «Родное слово», 2 часть и др. [7: с. 12].

В1881 году официальное количество народных школ – 737, но Дьяков А.
Н. отмечает, что в действительности их «в Таврической губернии было наK
много больше» [8: с. 4].

В 1897 г. «в крымских православных русских школах, где учились русK
ские, украинцы, белорусы, болгары и греки, обучение шло на русском языке,
и обязательно изучался церковнославянский язык» [9: с. 40].

ЦерковноKприходские школы (ЦПШ) в Крыму открывались с разрешеK
ния Таврического Епархиального училищного совета при церквах и монасK
тырях. Принимали в них детей с 8 лет. Курс обучения в одноклассных ЦПШ
продолжался три года, а в двухклассных – пять лет. Преподавались следуюK
щие предметы: 1) в одноклассных ЦПШ: русский язык, чистописание, обуK
чение началам арифметики, Закон Божий; церковноKславянская грамота,
церковное пение, и рукоделие (для девочек); 2) в двухклассных ЦПШ еще и
дополнительные предметы: церковная и отечественная история, география,
черчение и, где было возможно, рисование.

При всех ЦПШ и школах грамоты Таврической епархии, имелись школьK
ные библиотеки; Самая большая библиотека с книгами для внеклассного чтеK

До 1859 года Крыму православных духовноKучебных заведений не сущеK
ствовало, и создание Таврической епархии способствовало организации сисK
темы начального образования в виде народных училищ и церковноKприходсK
ких школ, а также среднего образования в виде епархиальных женских, мужK
ских училищ и духовной семинарии.

К начальным с 1864 года духовным училищам (официальное название K
начальные народные училища) относятся: а) церковноKприходские училища,
б) воскресные школы, а также в) вечерние классы при церквах для взросK
лых, которых в Тавриде в 1884 насчитывалось 19.

Для оказания помощи в деятельности духовных училищ создавались церK
ковноKприходские попечительства. Так, в 1867 году в Симферополе было соK
здано ПетроKПавловское приходское попечительство, деятельность которого
была связана с поддержкой мужского и женского приходских училищ, отK
крытых 8 января 1868 в двух церковных домах. ПетроKПавловское приходсK
кое попечительство обеспечивало учащихся учебными пособиями, книгами
разного характера, подпиской на журнал «Детское Чтение», приобретало
классную мебель, учебные принадлежности и канцелярские товары, обеспеK
чивало одеждой поющих в хоре учеников и др. [3: с. 396K397]. В 1890 г. в
мужском училище обучалось 36 учеников, а в женском – 53 ученицы.

При этой же церкви 1 сентября 1886 года открыта школа грамотности. В
ней обучались 21 мальчик и 18 девочек.

НациональноKрелигиозную диверсификацию учащихся народных училищ
можно увидеть на примере Феодосийского уезда:

K в уездном училище, открытом в 1811г. в 1883 году, обучалось 56 правоK
славных, 2 армяноKгригорианца, 1 армяноKкатолик, 1 католик, 4 лютераниK
на, 4 еврея, 13 караимов. Всего 81 учащийся;

K первом приходском училище в1883 году обучалось 76 православных, 3
армян, 3 католиков, 11 караимов, 1 еврей, 1 татарин. Всего 95 учащихся.

K во втором приходском училище, открытом 2 сентября 1878 года, обучаK
лось 48 православных, 1 армянин, 1 католик. Всего 50 учащихся.

K в Александровском (бесплатном) училище 3 разряда с 3 классами в 1883
году обучалось 68 православных, 1 армянин, 1 католик, 1 караим, 6 евреев.
Всего 76 учащихся.

Таблица
Количество школ грамот в приходах Крыма в 1895/96 уч. г.

Приходы Кол�во Приходы Кол�во
Крыма школ Крыма школ
Евпаторийский 4 ПетроKПавловский 2
БийKОрлюкский 5 Преображенский 1
Сакский 1 Карасубазарский

и Николаевский 2
Сарабузский
(Евпаторийского
уезда) 1 Зуйский 1
Соборный 1 Балточокракский

(Симферопольск. уезда) 2

Общее количество: 37

Составлено автором на основе
источника [4].
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5. Третья учебная экскурсия Симферопольской Мужской гимназии. СимK
ферополь. / [авт. текста Ф. Лашков]. – Симферополь, типография П.Т. ГорK
диевского (газ. «Крым»), 1890. – 254 с.

6. Высочайше утверждённые Положения о церковных школах ведомства
православного исповедания и об управлении школами церковноKприходскиK
ми и грамоты ведомства Православного Исповедания. – СПб. издание УчиK
лищного Совета при Святейшем Синоде, 1902. – С. 1K28.

7. Положение о начальных народных училищах. Утв. 25 мая 1874 г. (ПеK
репечатано из свода законов – Т. XI, Ч. 1, изд. 1893 г.) Б. м. и г. – 243 с.

8. Дьяконов А.Н. Общий очерк состояния народных училищ Таврической
губернии за 1880 г. / А.Н. Дьяконов. – Бердянск. изд. тип. Килиус и К°,
1881. – 149 с.

9. Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ – начало ХХ столеK
тия): монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А.
Канишева и др.; [под общ. ред. А.В. Глузмана, Л.И. Редькиной]. – К. : ЗнаK
ния Украины, 2007. – 384 с.

10. ЦГА АРК, ф. 118. оп. 1, д. 1656, с.17.

ния была при Алуштинской двухклассной ЦПШ, благодаря выделенным на
неё средствам попечителя Н. Стахеева.

С 26 ноября 1888 года Высочайшим Повелением стали выдаваться свидеK
тельства на звание учителей и учительниц одноклассной церковноKприходсK
кой школы. Это стало важным событием в системе начального образования
Таврической и Симферопольской  епархии.

К 1882 году в Таврической епархии было открыто 239 церковноприходсK
ких школ, в которых обучались 12612 мальчиков и 2101 девочка.

Так, в 1882 году в 13 благочинных округах 628 мальчиков окончили курK
сы с правом отсрочки от службы в армии. Закон Божий, как правило, препоK
давался священниками бесплатно. Многие священники преподавали эту дисK
циплину в двухKтрех школах [10].

 Особую роль в формировании духовной культуры Таврии сыграл журнал
«Таврические епархиальные ведомости», издававшийся со второй половины
XIX века до начала 20Kх годов XX века. Наряду со статьями о жизни церкви,
в журнале освещалось состояние народного образования Крыма: публиковаK
лись постановления Учебного Комитета (позже Училищного Совета), отчеты
о работе попечительств, инспекторов народных училищ, общая статистика
количества выпусков, медалистов и медалисток. Регулярно освящались вопK
росы, связанные с новыми методами преподавания. Особое внимание уделяK
лось проблемам, мешавшим нормальной работе и развитию учебных заведеK
ний.

Таким образом, деятельность православной церкви в Крымской епархии
во второй половине XIX века, в частности, в сфере духовного образования на
примере начального и среднего, имела свои особенности, что позволяло досK
тигать высоких результатов в учебной и духовноKнравственной части.

Выводы из данного исследования и перспективы дальнейших иссле�
дований в данном направлении. Создание Таврической и СимферопольсK
кой епархии способствовало организации системы начального среднего обраK
зования, что способствовало формированию дополнительных культурных ценK
тров в Таврии. Образовательная система Таврической епархии не потеряла
своей актуальности и требует дальнейшего изучения и анализа, поскольку для
успешного решения современных образовательных проблем следует объедиK
нить на практике положительные достижения прошлого и передовые тенденK
ции современной научной и педагогической мысли.
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логами, культурологами, социологами и учеными других отраслей они приK
нимают участие в решении одной из важных задач общества K подготовки
молодого поколения к труду и самостоятельной жизни.

Цель статьи заключается в изучении современных возможностей испольK
зования педагогического опыта крымскотатарского народа в трудовом воспиK
тании крымчан.

Неоценимый вклад в дело возрождения, развития и сохранения крымскоK
татарской культуры, пропаганды народного педагогического опыта, традиK
ций и обычаев народа принадлежит Крымскотатарскому Фонду культуры
Автономной Республики Крым, который был зарегистрирован в 1994 году.

Среди задач, которые поставил перед собой Фонд, следует выделить:
K участие в возрождении и восстановлении исторических, материальных и

духовных ценностей K достояний крымскотатарского народа;
K восстановление народных ремесел, промысла и прикладного искусства

(резьба по камню, ювелирное дело, ковроткачество, золотое шитье и т.п);
K участие в возрождении традиционной культуры земледелия и хозяйствоK

вания в Крыму;
K участие в охране природы, восстановлении экологии полуострова.
Следует отметить значение музеев в трудовом воспитании крымчан. ОдK

ним из таких хранилищ является КРУ «Крымскотатарский музей искусств»,
который берет свое начало с 1992 года [1].

Ежегодно сотрудниками музея создается около 30 выставок, которые поK
зволяют расширить кругозор, знакомят посетителей с творчеством довоенных
и современных крымскотатарских мастеров декоративноKприкладного искусK
ства, народными праздниками, традициями крымских татар, важными соK
бытиями в истории народа. В последнее время Крымскотатарский музей исK
кусств начал сотрудничать со школами. Сотрудники музея готовят различные
мультимедийные презентации, где наглядно показаны экспонаты, хранящиеK
ся в музее. Также научный сотрудник отдела изобразительного и декоративK
ноKприкладного искусства выезжает в школы и проводит для учащихся масK
терKклассы по крымскотатарским орнаментам. У детей вырабатывается усидK
чивость, терпение, точность в работе, вызывается чувство заинтересованносK
ти элементами декоративноKприкладного искусства, желание повторить и закK
репить полученные навыки, рассказать другим о своих успехах.

По сведениям И. Заатова [2] в 1991 г. в Симферополе, в рамках проекта
«Возрождение крымскотатарской вышивки – золотое шитье по бархату», на
базе малого предприятия «Орнек» по инициативе его основателя С. Меметова
были созданы курсы национальной вышивки и золотого шитья. Главная задаK
ча мастериц состояла в  восстановлении и популяризации забытых форм изK
делий, традиционных орнаментов и технологий вышивки.

Как стало нам известно, в 1992 году из Москвы специально по приглашеK
нию Крымскотатарского фонда культуры приезжала талантливый мастер и
художник декоративноKприкладного искусства Зулейха Бекирова, которая
обучила 12 девушек традиционным техникам «татар ишлеме» (крымскотаK
тарская глухая двусторонняя гладь), «мыкълама» и др. Зулейха Бекирова была
единственным потомственным специалистом по крымскотатарской традициK
онной вышивке, талантливым мастером, исследователем и педагогом.

USE OF PEDAGOGICAL EXPERIENCE OF THE CRIMEAN TATARS IN
LABOR EDUCATION

M.V. Ivannikova
The article analyzes the work of foundations, museums, exhibitions,

youth centers to educate young people in the spirit of national labor
traditions. The significance of workshops to raise interest in crafts and
arts and crafts. The role of courses in learning the basics of the traditional
techniques of embroidery, pottery and jewelry. Noted the educational value
of personal example working man in labor parenting.

Keywords: diligence, nat ional labor tradit ions, museums,
exhibitions, master classes, quizzes, themed evening, a national holiday
Hydyrlez.

В условиях развивающегося кризиса неоспоримо важным для современK
ной действительности становится формирование таких нравственных качеств,
как чувство долга перед своим народом, соблюдение трудовой чести и достоK
инства, трудолюбие, уважительное отношение к людям и результатам труда,
бережное, хозяйственное отношение к природе.

Знание основ народной мудрости о воспитании личности в труде, владение
умениями и навыками воспитательной деятельности в духе достижений наK
родной педагогики необходимо и родителям, и учителям, поскольку они обоK
гащают их педагогическую культуру, а также способствуют правильному поK
ниманию роли семьи и общества в воспитании детей.

В сложившейся ситуации в Крыму сегодня встает важнейшая задача исK
пользования опыта народной педагогики в трудовом воспитании детей. ПолK
ноценное внедрение этнопедагогических традиций крымскотатарского нароK
да, несомненно, послужит серьезным фактором повышения эффективности
процесса трудового воспитания подрастающего поколения крымчан.

Этнопедагогические традиции народов, проживающих в Украине, представK
лены в кандидатских диссертациях О. Бойко (семейное воспитание в этнограK
фических группах Карпат), О. Геркеловой (семейное воспитание у евреев),
А. Герасимчук (воспитание в семьях элиты Волыни), Г. Кловак (формироваK
ние национального самосознания), Ю. Майбороды (семейное воспитание греK
ков Крыма), Ю. Мельник (нравственное воспитание в семьях на Подолье),
Л. Редькиной (воспитание у караимов Крыма), М. Стельмаховича и Л. Юды
(украинская этнопедагогика, традиционное семейное воспитание) и др.

Использованию этнопедагогических традиций крымских татар в современK
ных условиях посвящены исследования А. Аблялимовой (традиции народной
педагогики в современности), З. Асановой (основные направления воспитаK
ния), Л. Бекировой (национальные традиции и общечеловеческие ценности),
Е. Зарединовой (моральноKценностные отношения), Л. Кадыровой  (нравK
ственное воспитание), З. Мустафаевой (семейное воспитание средствами этK
нопедагогики), М. Хайруддинова (этнопедагогика крымскотатарского нароK
да), С. Харахады (фольклор в экологическом воспитании) и др.

Исследования показали, что изучением и использованием педагогическоK
го опыта крымских татар  в учебноKвоспитательном процессе занимается весьK
ма широкий круг родителей, педагогов, психологов. В сотрудничестве с этноK
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отмечаемого в тюркском мире. Посетители выставки ознакомятся с тремя
видами вышивки, килимным ткачеством, несколькими видами керамики,
работами из металла ювелиров, кузнецов и медников, изделиями из дерева и
посудной тыквы, росписью по фарфору и стеклу, с народными костюмами и
куклами, произведениями из войлока и орнаментальной графикой.

Автор и куратор проекта  Мамут Чурлу считает, что народному искусству
посильно поднимать темы большого гражданского содержания, оказывая глуK
бокое влияние на идейное  и трудовое воспитание зрителей. Основная цель
проекта – показать не только способы сохранения крымскими татарами своK
их традиций, но и возможности создания в современных условиях произведеK
ний, несущих позитивную жизненную энергию, которая является основой
народного искусства крымских татар, базируется на народном творчестве,
сочетает в себе эстетическое начало с промышленной технологией и ручным
трудом [5].

Роль личного примера мастера Мамута Чурлу трудно переоценить. НедавK
но художник большой персональной выставкой отметил 65Kлетний юбилей и
25Kлетие творчества. По словам искусствоведов, выставка образцов декораK
тивноKприкладного искусства Мамута Чурлу явилась наиболее масштабной
за все время массового возвращения народа на свою Родину – в Крым, т.е. за
более чем 20 лет.

В Джанкое граждан с ограниченными возможностями будут обучать крымK
скотатарской вышивке – золотому шитью. Основная цель такого мероприяK
тия – это возрождение крымскотатарских ремесел, которые уже забыты. А
вторая, поскольку это проект социальный, – научить людей с ограниченными
возможностями ощущать себя нужными обществу, трудиться, зарабатывать
деньги. Проект актуален для инвалидов и той части населения, которая нахоK
дится на учете в Джанкойском центре занятости. “Ведь наша цель – не тольK
ко возрождение вышивки как ремесла, но и увеличение занятости социальK
ноKнезащищенного слоя населения с перспективным переходом к созданию
малого и среднего конкурентоспособного бизнеса, – пояснила координатор
проекта “Возрождение и перспективное развитие этнических ремесел и проK
мыслов” Эмине Багатырлы.

Занятия планируется проводить в три этапа: тренинг по развитию творK
ческих способностей, практическое обучение золотому шитью крымских таK
тар, проведение семинараKтренинга по написанию бизнесKпроекта [6].

Крымским республиканским учреждением «Крымскотатарская биб�
лиотека им. И. Гаспринского» для юных читателей в 2012 году были
проведены викторина «Путешествие в мир искусства» и литературно�
музыкальный вечер «Праздник красоты и изысканного вкуса Крымс�
кий стиль» c приглашением гостей: художника, ювелира, гончара, вы�
шивальщицы.

Традиционным стало ежегодное проведение национального праздника
Хыдырлез [7]. По разным данным, праздник в 2012 году собрал от 20 до 30
тыс. гостей, среди которых были не только крымские татары и крымчане, но
и представители других национальностей Крыма, а также гости из Украины,
России и Турции. В программе праздника были выставкиKярмарки этничесK
ких сувениров и предметов народного творчества, праздничный концерт, соK

В 1997 году в Симферополе на базе краеведческого музея Эльвира ОсмаK
нова проводила курсы по обучению традиционной крымскотатарской вышивке
«татар ишлеме», «эсаб» («счетная вышивка») или «тюрк ишлеме», «османлы»,
где 25 самых упорных и увлеченных девушек овладели основами традиционK
ной техники вышивки крымских татар, они разъехались по Крыму и стали
обучать этому искусству всех желающих [3].

Таким образом, мы наблюдаем процесс преемственности, непрерывносK
ти, единства, взаимосвязи, взаимообусловленности, цикличности элеменK
тов разворачивающегося во времени и пространстве историкоKпедагогичесK
кого процесса на основе народноKкультурных традиций крымскотатарского
народа.

Решение  проблемы трудового воспитания сегодня неразрывно  связано с
проблемой свободного времени. Среди молодежи все большую популярность
приобретают молодежные центры, клубы, творческие объединения.

Так в п.г.т. БуюкKОнлар (Октябрьское, Красногвардейский район) был
открыт Клуб этнического воспитания «Мирас» [4], который знакомит с траK
дициями крымскотатарского народа, предоставляет возможность детям всех
национальностей, проживающих в Крыму, изучить азы ювелирного, гончарK
ного, декоративноKприкладного искусства крымских татар, понять сущность
крымскотатарских орнаментов в вышивке.

В клубе известные умельцы проводят мастерKклассы,  где каждый может
принять участие в интересном творческом труде по художественной обработK
ке природных материалов, научится работать с глиной и гончарным кругом и
т.п. Эти занятия отвечают духовным запросам и интересам подростков, удовK
летворяют их тягу к знаниям и творчеству.

В Бахчисарае с 2008 года успешно работает  молодежный центр «Арслан».
В рамках программы «Возрождение крымскотатарской культуры» в Центре
проходят курсы по вязанию и обучению крымскотатарской национальной
вышивке. Работы самых талантливых учениц можно увидеть в музее МолоK
дежного центра «Арслан» и на выставках. Главными задачами выставок оргаK
низаторы Молодежного центра «Арслан» считают:

K возрождение культуры, декоративноKприкладного искусства;
K воспитание молодежи в духе национальных трудовых традиций;
K стимулирование интереса к изучению техники золотого шитья;
K воспитание трудолюбия, сознательного отношения к труду;
K воспитание вкуса в оценке художественных и экономических достоинств

вышивки.
Среди выпускников есть мастераKвышивальщицы, которые принимали

участие на выставках: «Восточные мотивы» в «Доме Москвы» г. Севастополь,
«Озарение» памяти Зулейхи Бекировой в КРУ «Этнографическом музее» г.
Симферополь, «Золотой иглы творенье» в КМИ г.Симферополь.

Различные смотры и выставки помогают научиться доводить работы до
результата, фиксировать успех, демонстрировать собственные достижения и
достойно воспринимать достижения других.

По данным информагенства QHA, в Киеве с марта по май 2013 года будет
проходить выставка крымскотатарских мастеров под названием «Крым, весK
на, Наврез», приуроченная Наврезу – празднику весеннего равноденствия,
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СПОСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ�
ЮРИСТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
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У статті висвітлено способи організації самостійної роботи
студентів%юристів упродовж їх навчання іноземної мови у вищо%
му юридичному навчальному закладі. Особлива увага приділяєть%
ся формуванню складових їх іншомовної компетентності та оці%
нюванню навчальних досягнень за критеріями компетентнісного
підходу.

Ключові слова: самостійна робота студентів%юристів, ком%
петентнісний підхід, навчальні досягнення, іншомовна компе%
тентність майбутнього юриста.

СПОСОБЫ АКТИВИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ�ЮРИСТОВ В ПРОЦЕССЕ  ИЗУЧЕНИЯ

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В статье отражены способы организации самостоятельной

работы студентов%юристов в процессе их обучения иностранно%
му языку в юридическом вузе. Особое внимание уделяется вопро%
сам формирования их иноязычной коммуникативной компетент%
ностии оцениванию учебных дострижений на основе критериев
компетентностного подхода.

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов%юрис%
тов, компетентностный поход, учебные достижения, иноязыч%
ная компетентность будущего юриста.

WAYS OF ACTIVISATION OF SOLITARY WORK OF LAW STUDENTS
IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE  STUDYING

In the article ways of organization solitary work of law%students during
their foreign language teaching at a legal higher educational establishment
are highlighted. Special attention is paid to the issues of their foreign language
communicative competence’s formation as well as evaluation of their
educational progress on the basis of competency building approach criteria.

Key words: solitary work of law%students, competency building
approach, competency building approach ,educational progress, foreign
language competence.

ревнования по курешу, конные скачки. Каждый район и город Крыма предK
ставляли свои регионы выставками крымскотатарских сладостей, предметов
культуры и быта, сувениров. Радует, что подобные праздники, отмечаемые
на республиканском уровне, вызывают у представителей других национальK
ностей Крыма не страх, а радость.

 Исходя из вышесказанного, можем сделать вывод: семья, школа, общеK
ство призваны формировать у детей конкретные нравственные качества: труK
долюбие, уважение к людям труда, чувство коллективизма, чувство долга.

Основным средством формирования указанных качеств являются трудоK
вые традиции этноса. Обилие информации, воспитание в соответствующей
среде, многовековая жизненная практика показала, что дети должны овладеK
вать различными трудовыми умениями и приемами и переносить их на любой
вид деятельности в современном мире, свойственными данному народу, так
как учащиеся успешно воспитываются и обучаются на предшествующих и
настоящих примерах трудовой деятельности народа.

Проведенное наблюдение, анализ опыта, встречи с ремесленниками покаK
зывают, что воспитание детей в домашнем, общественноKполезном и произK
водственном труде заложено в лучших традициях крымскотатарского нароK
да. Но на современном этапе развития общества часто не используется проK
грессивный опыт трудовых традиций крымскотатарского народа, имеющий
огромный потенциал, который можно применить в процессе воспитания и,
как следствие, возникает большой процент маргиналов, людей, оторванных
от культуры народа, не знающих цели и цены жизни. Поэтому использование
народных традиций в современной практике обучения и воспитания является
настоятельной необходимостью.

Проведенное исследование не претендует на окончательное решение проK
блемы. Этнопедагогические традиции требуют особого внимания к семье, к
семейному воспитанию, поскольку народные воспитательные традиции в наиK
более чистом, неомраченном виде сохранились именно в семейноKродовых
отношениях. Перспективным считаем исследование использования народных
традиций трудового воспитания в современной семье крымских татар.
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Тому метою поданої статті є висвітлення способів атестації та оцінюванK
ня навчальних досягнень студентівKюристів упродовж їх навчання іноземної
мови у вищому юридичному навчальному закладі за критеріями компетентнK
існого підходу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Приступаючи до висвітленK
ня способів оцінювання навчальних досягнень студентівKюристів упродовж їх
навчання іноземної мови у вищому юридичному навчальному закладі за криK
теріями компетентнісного виміру, ми виходили з того, що впровадження комK
петентнісного підходу кардинально змінює результативноKцільову основу їх
професійної та іншомовної освіти (І. Зимняя). Це передусім передбачало узK
годження впродовж навчання студентівKюристів іноземної мови його мети,
критеріїв та процедур діагностики рівня реального досягнення ними предметK
них, комунікативних, соціальних, індивідуальних компетенцій, необхідних
для успішної професійної діяльності. З огляду на це, спостереженню піддаваK
лися як загальні аспекти професійної підготовки студентівKюристів(адміністK
ративна стратегія впровадження компетентнісного підходу), так і специфічні,
в рамках викладання окремих навчальних дисциплін (локальна стратегія впроK
вадження компетентнісного підходу), що входять до складу їх іншомовної
освіти.

Враховуючи реальні обмеження, ми, переважно спираючись на локальну
стратегію впровадження компетентнісного підходу за рахунок інноваційноK
педагогічної діяльності окремих викладачів, особливу увагу приділили налаK
годженню контролю й самоконтролю досягнень студентівKюристів при вивK
ченні іноземної мови. Продемонструємо, як це відбувалося під час впровадK
ження й конкретизації змісту тематичної підготовки студентівKюристів, необK
хідної для забезпечення їх успішної іншомовної комунікації у сфері юридичK
них послуг. Для цього передбачалося:

K спрямувати інтелектуальні зусилля студентівKюристів на здобуття певK
них предметних компетенцій шляхом отримання відповідних предметних знань
у тій юридичній галузі, в якій вони будуть спеціалізуватися для того, щоб не
тільки розуміти й перекладати знайомі терміни, а й усвідомлювати те, про що
йдеться, через опанування спеціальної лексики, яка використовується при
вивченні іноземної мови у спеціальних і професійних цілях;

K здійснити тренінг пізнавальних і виробничих функцій студентівKюристів,
що забезпечують їх перекладацьку компетентність, зосередивши їх на овоK
лодінні певними професійними вміннями і навичками, а також набуття позиK
тивного індивідуального досвіду щодо здійснення професійноKорієнтованого
перекладу у вибраній сфері предметної спеціалізації.

Для цього ми намагалися усвідомити сутність феноменів «іншомовна коK
мунікативна компетентність», «лінгвокомунікативна компетентність», «переK
кладацька компетентність», «професійна компетентність» юриста. З цією меK
тою було прийнято участь у відповідних науковоKметодичних семінарах і конK
ференціях. Так, на науковоKметодичному семінарі «Сутність і структура пеK
рекладацької компетентності», який проходив у формі лекціїKдискусії з шиK
роким використанням методів візуалізації, викладачіKекспериментатори підвоK
дили до розуміння сутності означеного феномена. При цьому, незважаючи на
досить гостру дискусію, все ж таки було досягнуто єдності думок у розумінні

Постановка проблеми. Проблема приведення змісту, форм і методів іншоK
мовної підготовки майбутніх юристів у відповідність з новими вимогами, а
також способів оцінювання її прикінцевих результатів, висвітлених в докуK
ментах Ради Європи з мовної та освітньої політики, значно актуалізувалася
останнім часом. Зумовлено це необхідністю заміни традиційної педагогічної
та лінгводидактичної парадигми, що спрямовує іншомовну підготовку майK
бутніх юристів в межах тріади «знання, уміння, навички», на нову, що окресK
лена межами компетентнісного підходу до організації сучасного навчальноK
виховного процесу при вивченні іноземної мови.

В нових умовах розвитку інформаційного суспільства і сфери юридичних
послуг, як наголошують науковці (С. Ківалов, Ж. Таланова, Л. Тархова,
П. Тівіков та ін.), професійна підготовка майбутніх юристів не може обмеK
жуватися тільки їх навчанням спеціальних дисциплін. Чільне місце в процесі
їх навчання повинні посідати гуманітарні дисципліни, що забезпечують конK
курентоспроможність юристів на ринку праці, чому сприяє їх вільне володінK
ня іноземними мовами, основами усного і письмового перекладу. Тому осK
таннім часом зміни, що відбуваються у процесі організації професійної підгоK
товки майбутніх юристів, здебільшого пов’язуються з актуалізацією проблеK
ми набуття випускниками юридичних навчальних закладів професійно важK
ливої якості особистості – іншомовної комунікативної компетентності, що
значною мірою визначає успіх їх кар’єрного зростання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема оцінювання наK
вчальних досягнень майбутніх фахівцівKюристів за критеріями компетентніK
сного виміру, незважаючи на свою актуальність, досить рідко ставала предK
метом спеціального науковоKпедагогічного дослідження сучасних науковців.
Переважно вона досліджувалася побічно, зокрема, в межах проблем теорії
іншомовної комунікації і перекладу (Л. Бархударов, І. Зимняя, О. Каде, В.
Комісаров, В. Крупнов, Л. Латишев, З. Львовська, Р. МіньярKБєлоручев, Ю.
Найда, О. Петрова, Я. Рецкер, Г. Рябов, І. Халєєва, М. Цвіллінг, Л. ЧерняK
ховська, А. Швейцер та ін.); теорії міжкультурної комунікації (В. Верещагін,
В. Костомаров, В. Сафонова, С. ТерKМінасова, В. Фурманова, Л. Шкатова
та ін.; підвищення якості навчання студентів іноземної мови як засобу міжкульK
турного спілкування (М. Байрам, І. Зимняя, М. Карло, Г. Китайгородська,
У. Літллвуд, С. ТерKМінасова, В. Фурманова, Е. Шубін, C. Finkbeiner, I.
Laven, U. Novak, F. Smith, G. Westhoff та ін.).

Останнім часом в науковоKпедагогічних публікаціях спостерігається диK
ференціація комунікативної (Ю. Ємельянов, В. Жеребкіна, В. Кашницький,
Т. Ліпатова, А. Панфілова, Г. Трофімова та ін.), синонімічної (Н. НовосельK
цева), лінгвокомунікативної (Е. Бреус, В. Вілс, А. Гребенщикова, В. ЗолоK
тухина, Н. Комісарова, І. Халєєва, М. ХольцKМянттярі, К. Шапошников, А.
Швейцер та ін.), соціокультурної (М. Боліна, С. Колова, Е. Костіна, В. СаK
фонова та ін.), міжкультурної (О. Бистрай, Н. Гальскова та ін.), переклаK
дацької (І. Алексєєва, В. Комісаров, Л. Латишев, Р. МіньярKБєлоручев, М.
Цвіллінг та ін.) компетенцій майбутніх фахівців. Однак досить рідко увага
науковців зосереджена на питаннях, що стосуються атестації та оцінюванні
навчальних досягнень майбутніх юристів при вивченні іноземної мови за криK
теріями компетентнісного виміру.
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мації; про основні принципи перекладу зв’язного тексту, а також вільних і
фразеологічних словосполучень в його складі; про граматичні і стилістичні
аспекти перекладу);

K операціональним (здатність здійснювати передперекладацький аналіз
тексту, визначати мету перекладу, характер його рецепторів та тип тексту,
що перекладається; обирати загальну стратегію перекладу з урахуванням його
мети і типу оригінала; здійснювати письмовий (в обмеженому обсязі – усний
переклад) текстів, що відносяться до сфери основної професійної діяльності;
користуватися основними способами і прийомами досягнення смислової стиK
лістичної адекватності; правильно оформлювати текст перекладу відповідно
до норм і узусу, типології тексту на мові перекладу; професійно користуватиK
ся словниками, довідниками, базами даних та іншими джерелами додаткової
інформації; обирати і правильно використовувати технічні прийоми перекладу
та долати труднощі, зв’язані з лексичними, фразеологічними, граматичними
та стилістичними особливостями оригіналу мови);

K особистісним (наявність мовної і комунікативної свідомості; концентраK
ція уваги;  здатність до мобілізації пам’яті, інтелектуального й емоційного
потенціалу; висока ерудиція; широта інтересів; прагнення до збагачення знань;
відповідальність; тактовність; скромність; толерантність).

За визначеними ознаками здійснювалася оцінка й самооцінка студентаK
миKюристами своїх особистісних досягнень у набутті перекладацької компеK
тентності, як під час тематичної підготовки, так і впродовж виробничої пракK
тики. Тим самим забезпечувалася єдність вимог щодо розуміння сутності та
здійснення процедури моніторингу якості навчання майбутніх юристів іноK
земної мови у професійних цілях на засадах компетентнісного підходу.

Крім того, оскільки у зв’язку з процесами глобалізації та євроінтеграції іншоK
мовна комунікативна діяльність відіграє все більш значну роль як у сфері світоK
вого та європейського співтовариства, так і в житті нашої держави, зорієнтоваK
ної на поступове входження в єдиний європейський соціальноKекономічний,
культурний, науковий і освітній простір, то, як зауважують науковці (І. АлекK
сєєва, Л. Латишев, І. Муратова та ін.), значно зросли й вимоги до професійної
та іншомовної компетентності сучасного юриста. Сучасні вимоги, з одного боку,
зумовлюють зростаючу роль національних і міжнародних професійних органіK
зацій юристів, а з іншого – актуалізацію питань щодо модернізації та вдоскоK
налення їх професійної та іншомовної комунікативної підготовки, щоб вітчизK
няні юристи могли повноправно конкурувати на європейському та міжнародK
ному ринках інтелектуальної праці і юридичних послуг.

Як закономірний наслідок, очевидно, що дидактичне забезпечення сучасK
ного процесу навчання іноземної мови майбутніх юристів на засадах компеK
тентнісного підходу повинно передбачати їхню ґрунтовну тематичну та іншоK
мовну комунікативну підготовку для роботи у конкретній галузі юриспруденції
за відповідним напрямом спеціалізації. Це, на нашу думку, передусім вимаK
гає навчання майбутніх юристів професійноKорієнтованому спілкуванню з
використанням засобів іноземної мови шляхом закріплення їх знань в обраній
юридичній галузі за допомогою опанування основ іноземної мови для спецK
іальних цілей.

Так, використовуючи аспект позааудиторної тематичної та іншомовної

перекладацької компетентності як професійно значущого новотвору особисK
тості фахівця, який у своєму складі передбачає наявність спеціальних знань,
умінь і навичок, а також відповідних якостей, настанов і ставлень, які дозвоK
ляють успішно вирішувати професійні завдання за допомогою засобів іноземK
ної мови.

У процесі обговорення структури перекладацької компетентності ми, спиK
раючись на компетентну думку науковців (І. Алексєєва, Н. Касаткіна, Н.
Янковець та ін.), обґрунтували правомірність виділення двох складових –
базової та прагматичної. Аналізуючи особливості базової складової, ми переK
коналися, що вона, ґрунтуючись на високому рівні володіння рідною та іноK
земною мовами, а також провідними видами мовленнєвої діяльності (говоріK
ння, аудіювання, читання, письмо), поєднує в собі такі компоненти переклаK
дацької компетентності професіонала, які постійно задіяні у перекладацькій
діяльності незалежно від виду перекладу, текстового жанру, тематики комуK
нікативної ситуації. Через це, у її складі, відповідно, було виокремлено:

K концептуальний компонент, який представлений сукупністю знань та
уявлень про сутність перекладу, його специфіку, загальну мету, завдання, які
вирішує перекладач;

K технологічний компонент, який становить собою сукупність перекладацьK
ких прийомів і засобів, які допомагають перекладачеві конструктивно долати
типові перекладацькі труднощі і успішно вирішувати різні завдання.

Аналізуючи сутність прагматичної складової перекладацької компетентK
ності, ми намагалися довести, що вона містить знання, уміння та навички,
необхідні фахівцю в тих чи інших видах перекладу, а також при перекладі
текстів різних стилів [1, c. 27]. При цьому при навчанні студентівKюристів
іноземної мови ми спрямовували їх увагу на двох компонентах:

K специфічному, що передбачає володіння фахівцем певними видами пеK
рекладу;

K спеціальному, який визначає жанрові можливості фахівця при перекладі
спеціальних, ділових та інших текстів.

Крім того, було визначено, що структура перекладацької компетенції
містить:

K мовну компетенцію (всі аспекти володіння іноземною мовою);
K текстотвірну компетенцію (уміння створювати тексти різного типу відпоK

відно до прийнятих в певному мовному колективі правилів і стереотипів);
K комунікативну компетенцію (здатність виокремлювати смисл, зіставляK

ти можливості представників двох мовних колективів і робити висновок про
необхідність зміни певного вислову в перекладі);

K технічну компетенцію (специфічні знання, уміння і навички, необхідні
для виконання певного виду іншомовної комунікативної діяльності).

Зазначимо, що наведені вище складові структури перекладацької компеK
тентності лягли в основу визначення її провідних ознак за певними критеріяK
ми:

K когнітивним (розуміння сутності і завдань перекладацької діяльності;
знання технічних прийомів перекладу; поняття міжмовної та міжкультурної
комунікації; адекватності та еквівалентності перекладу; про прагматичні асK
пекти перекладу; про основні моделі перекладу; про перекладацькі трансфорK
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фесійних цілях. Загалом, висвітлені вище форми організації самостійної роK
боти майбутніх юристів під час підготовки і участі в наукових конференціях
сприяють набуттю ними як науковоKдослідної, так і іншомовної комунікативK
ної, перекладацької компетентностей.

Перспективи подальших розробок у даному напряму полягають у
більш детальному визначенні способів і прийомів виміру навчальних досягK
нень майбутніх юристів у вивченні іноземної мови крізь призму компетентK
нсного виміру.
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комунікативної підготовки, майбутні юристи можуть активно залучатися до
участі в наукових конференціях за певним фаховим спрямуванням. При цьому
за мету має ставитися набуття ними, як предметної компетенції щодо актуK
альних питань сучасної юридичної науки, так і відповідної іншомовної лінгвоK
комунікативної та суто перекладацької компетентності. Для цього доцільно
використовувати різні форми організації їх самостійної роботи, якKот:

K solowork, тобто самостійна робота майбутніх юристів без допомоги викK
ладачаKнаставника з іноземної мови, спрямована на проведення відповідного
мікродослідження та узагальнення його результатів у вигляді наукової робоK
ти, реферату, доповіді, з подальшою їх публічною презентацією на іноземній
мові під час обговорення на науковій студентській конференції;

K selfaccess work, тобто самостійна робота майбутніх юристів в навчальK
ному ресурсному центрі (Юридична клініка), спрямована на переклад письK
мових чи усних юридичних текстів (документів, довідок, анотацій);

K autonomous learning, тобто самостійна робота майбутніх юристів без
участі викладача іноземної мови в навчальному процесі, яка спрямована на
проведення цілеспрямованої роботи з перекладу різних юридичних текстів
власними силами, демонстрацію власних досягнень щодо перекладу спеціальK
ної тематики, пошук однодумців і зразків, аргументацію правомірності власK
ної точки зору чи професійної позиції у певних питаннях;

K self%directed learning, тобто самостійна робота майбутніх юристів, яка
передбачає розвиток їх творчих здібностей на підставі оволодіння вміннями
аналізувати, прогнозувати та приймати оптимальні рішення за певних умов,
враховуючи чинники стосовно своїх професійних можливостей і потенцій та
індивідуальних обмежень у використанні іноземної мови в професійних і осоK
бистісних цілях.

Так, в ході підготовки і презентації доповідей на наукових конференціях
та різних видах юридичних дебатів з використанням засобів іноземної мови,
майбутні юристи не тільки мають осмислювали предметну інформацію, конK
центруючи свою увагу на концептуальному та понятійному апараті дослідK
ження, але й мобілізовувати резерви своєї мовної особистості як професіонаK
ла. При цьому вони мають виявляти такі професійно важливі якості, як: ініціаK
тивність, активність, наполегливість, самоконтроль, упевненість в собі, які
забезпечують мобільність і адаптованість до роботи в конкурентних умовах
функціонування юридичного сервісу. Цьому має сприяти відповідний дидакK
тичний супровід двох викладачів, які здійснюють наставництво майбутніх
юристів під час опанування ними основ професійноKорієнтованого переклаK
ду: провідного науковця в галузі виконаного юридичного дослідження
(Scientificadviser); мовного консультанта й майстра перекладу (Languageadviser),
що здійснює контроль письмової та усної презентації доповідей майбутніх
юристів за допомогою засобів іноземної мови.

Висновки. Передовий педагогічний досвід вищих юридичних навчальних
закладів засвідчує, що наукові доповіді студентівKюристів, як правило, хаK
рактеризуються науковістю, всебічним обґрунтуванням актуальності проблеми
дослідження, логічністю його структури і повнотою розкриття теми, але недоK
статньою грамотністю їх іншомовної презентації, що відбиває недостатньо
високий рівень володіння ними спеціальним тезаурусом іноземної мови у проK
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вольнити власні потреби без всеохоплюючого впливу соціуму, прийняти саK
мостійно рішення стосовно подальшого особистісного розвитку, без обмеженK
ня особистісної свободи та диктування плану дій.

Розглянуті вище ідеї роблять можливим подальше дослідження самодосK
татності особистості у рамках різних особистісних категорій. Але передусім
необхідно дослідити історію розробки самої категорії самодостатності.

Розробка феномену самодостатності почалася ще за часів розквіту еллініK
стичної культури. Вже тогочасне суспільство збагнуло, що людина має та може
бути досконалою. Краса, здоров’я та мудрість особистості возвеличувалася в
антропоцентричному культі. Цей перший виток у розвитку категорії самодоK
статності можна сміливо назвати «класичним», оскільки саме у той період
філософія стала праматір’ю всім напрямкам науки, з якої розвивалися різні
течії та галузі наукового знання.

В епоху панування античної філософської думки всі явища, зокрема соцK
іальні та політичні, вивчалися методом спостереження та теоретичного опиK
су, дослідження такі не мали ані утилітарного, ані емпіричного характеру.
Давньогрецькі вчені давали різні тлумачення феноменам, опираючись на
різноманіття визначень та неоднозначність їхніх значень. Велися чисельні дисK
кусії, бесіди, філософські розмірковування, які викривали суперечливість
тогочасних поглядів та виявляли обдарованих мислителів – ораторів. ДіалекK
тична суперечність також торкнулася категорії самодостатності та стала обK
’єктом наукових диспутів для представників стоїцизму, кінізму, тощо.

Взагалі, характеризуючи поняття самодостатності в давньогрецькій філоK
софії та етиці, треба зазначити, що цей термін позначав передусім одухотвоK
реність людини його нинішнім станом, станом незалежним та самовільним,
який виражається в його внутрішній самозаспокоєності. Тому для позначенK
ня подібного стану в елліністичній науці з’являється поняття автаркії, яке
позначає самодостатність, самовдоволеність, незалежність (відносну незаK
лежність від речей зовнішнього світу або інших людей). Цей новий термін
мав доволі широкий спектр вживання, починаючи з характеристики етичних
принципів та канонів, котрі пропагують спосіб життя мудреця – стоїка (при
якому він нехтує зовнішніми детермінантами занепокоєння, пізнає істину та
самовдосконалюється тільки завдяки власній особистості), та закінчуючи обK
ластю економічних відносин (стан народного господарства із орієнтацією на
економічну незалежність країни для створення замкнутої держави та звільненK
ня від експорту предметів споживання) [6;4].

Самодостатність задумувалося як єдність, яка притаманна духу, де душа
цілісна, а сама єдність проста в досконалості простоти. Цей стан відповідає
олімпійському спокою та автаркії, тобто коли є в душі людини повний спокій,
а не тривога. Самодостатня людина того часу уявлялася «без масок», не намаK
галася змінитися, перетворити свій образ; вона незалежна від зовнішніх дій
та вільна. Самодостатнє буття людини, на думку грецьких філософів, робить
людину щасливою, оскільки звільняє від тривоги [4] .

Але разом з тим, необхідно сказати, що в Давній Греції досконалішою та
найсамодостатнішою людиною була постать мислителя. Цій людині приписуK
валися майже богоподібний образ та найважливіші риси характеру. Це була
прославлена людина, яка була обрана абсолютним духом для пошуку доскоK

The article discloses the problem of the interpretive ambiguity of self %
sufficiency. The author analyzes the main approaches to studying of given
problem by the generalization of definitions in foreign and domestic
scientific philosophical tradition and personality psychology in historical
context.

Keywords: self%suff iciency, self%eff icacy, independence, self%
determination, integrity of personality, personal maturity.

Сьогодні, на тлі суспільноKекономічних та духовноKкультурних перетвоK
рень, проблема самодостатності особистості набуває актуальності та стає обK
’єктом зростаючого інтересу з боку різних наукових та суспільних сфер. НеK
дивлячись на відносну розробленість категоріального апарату, виокремлення
певних станів, що cприяють виробленню самодостатності у ЯKконцепцію осоK
бистості, численні визначення терміну «самодостатності», не вичерпують усієї
сутності даного феномену, а створюють особливий комплекс проблем та заK
дач, які потребують подальшого наукового вивчення.

Потреба у вивченні даного питання обумовлюється соціальним запитом,
вимогами суспільства до індивіда, котрий розглядається в якості частини цілоK
го, функціонуючого та динамічного організму, тобто самого соціуму. Це поK
в’язано з тим, що сучасне суспільство складається з багатьох елементів, може
бути досліджено як мікроK та макроструктура. Індивід, маючи тенденцію до
інтегрування до більших частин цілого (суспільства), виступає самостійним
конструктом цієї поліфункціональної системи взаємодії з оточуючим середоK
вищем. З цього випливає твердження, що кожний член сучасного суспільства
має забезпечувати життєдіяльність власними силами, не відмежовуючись від
спільноти, але з урахуванням перманентної інтерференції континууму суспK
ільних ситуацій та обставин у схеми власних дій та поведінки. Розглядаючи
особистість в соціумі з цього боку, виникає ряд важливих питань: 1) чи може
людина ефективно впоратися з усіма завданнями, які постають у процесі
життєдіяльності самостійно; 2) чи здатна людина бути рівноправним незаK
лежним членом соціуму, але не бути при цьому цілком поглинутою соціальK
ним оточенням; 3) чи здібний індивідуум бути резистентним до нав’язування
поведінкових стереотипів, забобонів; бути незалежним у вчинках, самостійно
приймати рішення та брати відповідальність за будьKщо; 4) чи може особистість
представляти собою автономну психодинамічну систему, яка може забезпеK
чити себе без залучення зовнішніх джерел різного роду ресурсів.

Виходячи з вищепоставлених питань про існування особистості у соціумі,
випливає, що людина, хоча і являється невід’ємною одиницею суспільства,
життєдіяльність повинна забезпечувати себе самостійно. Життя особистості
у суспільстві спирається на певні принципи поведінки, в основі яких лежить
біологічна неповторність кожного організму, автентичність, самостійність,
незалежність, особистісна свобода. Але у той же самий час людина стає обK
’єктом численних соціальних трансформацій, коли стикається з різними умоK
вами життя. Так чи інакше людина має пристосовуватися до умов життя, що
постійно змінюються, та підпорядковувати власну діяльність певним обстаK
винам, які продиктовані соціумом. Тому виникає потреба у вивченні психічK
них та психологічних особливостей індивіда, який, у свою чергу, міг би задоK
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потреби. В цьому сенсі самодостатність тотожна й блаженству. Аристотель
навіть доходить до висновків, що стан блаженства  входить як благо до принK
ципів самодостатності, причому останнє досконале і є суттю самодостатності.
Для мислителя самодостатня людина – мудра, яка займається спогляданням,
і чим більше, тим більше вона набуває мудрості [6;6].

Інший видатний мислитель Плотін трактував самодостатність як відчуK
женість особливого стану свідомості, як вид екстазу, коли досягнута в цьому
стані «самість» стає абсолютною. Філософ відчужений від людей, він незаK
лежний від інших, самостійно приймає рішення, усі зусилля направлені до
Єдиного. А Єдине у етиці Плотіна – це нероздільна самосвідомість. Такий ланK
цюг міркувань філософа здається принаймні сплутаним та не зрозумілим, але
основна думка простежується чітко – ідея самодостатності пов’язана з наK
міром пояснити діяльність того, що є причиною себе самого, що є цілим, неK
подільним та сприймається й виникає само по собі [6;9].

Хрісіпп, представник стоїцизму, тлумачив автаркію як стан, який задоK
вольняється необхідним, який може привести життя у належний напрямок.
Даний феномен розглядається як природноKспонтанний у людині. СамодосK
татність виступає як потреба, яку можна задовольнити необхідним, але ні в
якому разі надмірним. Але, разом з цим, життя мудреця зводиться до непотK
реби, навіть у необхідному. Самодостатність Хрісіппа – феномен природного
характеру, етична установка, потреба, стан людини, у рештіKрешт належний
спосіб життя [9; 20].

Таким чином, в античному світі феномен самодостатності трактувався різноK
манітно, цей термін представляється багатобічним, неосяжним навіть, може
бути зв’язаний із політикою та особистісним ростом людини. І кожна філософсьK
ка течія та етичне вчення внесли свій внесок у розвиток категорії самодостатK
ності, чиї відбитки знайшлися у пізніших працях схоластів Нового часу.

Епоха Нового часу ознаменувалася великим інтересом до самого феномеK
ну буття, яке розумілося як єдина та нескінчена самодостатня, всеблага субK
станція, що є і природою, і Богом водночас. Не маючи можливості зупинитиK
ся детальніше на даному періоді, лише зазначимо відому постать апологета
патристики та отця раннього християнства Аврелія Августіна (Блаженого).
Його погляд на природу людини зводився до того, що в людині є сильні та
слабкі сторони, які вона пізнає самостійно, і коли особистість знаходить свою
природу мінливою, вона здібна перевершити себе та самовдосконалитися.
Також Августін бачив в особистості Бога ціле, істину, яку повинен пізнати
кожний [2; 64K101]. І перманентна суперечка у внутрішньому світі людини і
була наслідком пізнання не тільки себе, а й істинного. Схоласт наближується
до розгляду самодостатності як мета особистісного надбання людини, як реK
зультат внутрішньої конфронтації людської мінливості та постійності прагK
нення пізнати істину. А оскільки Бог є досконалим, то чим більше людина
пізнає саму себе, тим більше вона наближується до Бога. З цього випливає
замкнутий круг: людина у пошуках істини знаходить Бога, який є абсолютK
ною істиною, довершеним знанням, яке, у свою чергу, є першоелементом у
творенні людини як такої.

Подальший розвиток категорія самодостатності отримала у XX столітті.
Самодостатність розглядається крізь призму «досвіду, якому щось потрібно

налості та істини, яка несла в собі неосяжну скарбницю потаємних знань та
могла привчити інших бачити істину в простих речах. Розглядаючи надалі
поняття самодостатності, виходячи з вищесказаного, можемо сказати, що у
зв’язку зі звеличуванням образу мислителя, виникають категорії, сполучені
із самодостатністю, а саме: «абсолютне», «найвище», «духовне», «вільне», «поK
вне», «незруйноване», «вічне». Це наштовхує нас на думку, що самодостатність
включає ці категорії у себе та є мовби узагальнюючим терміном для усіх інших,
але все ж таки у рамках античної філософської думки [5;15].

Аналізуючи авторські філософські роздуми з приводу самодостатності осоK
бистості, варто дослідити умовиводи видатних представників різних філоK
софських течій – Антисфена, Діогена Сінопського, Сократа, Платона, АрисK
тотеля, Плотіна та Хрісіппа. Антисфен вважається родоначальником давньK
огрецької етики та був першим мислителем, хто ввів термін «автаркії» у філоK
софію. На його думку, самодостатність є станом, коли людина не потребує
нічого та немає нічого зайвого. Хрісіпп, видатний філософ, теж стверджуK
вав, що самодостатність є станом, але, на відміну від Антисфена, додавав, що
«цей стан задовольняється необхідним та здатним привести життя до належK
ного». Плотін же вважав за основу самодостатності відчуженість, яка пізнаєтьK
ся в особливому стані свідомості, як «самозвеличення», яке може бути досягK
нуто у вигляді екстазу. Діоген Сінопський зв’язував феномен із відсутністю
непотрібного та розумів «царствування мудреця», який звів до мінімуму свої
потреби. З цієї думки випливає, що постать мудреця була взята за ідеал існуK
ючої людини, до якого прагнули усі мислителі античної епохи. Антична шкоK
ла стоїків наполягала на зв’язку самодостатності із безсторонністю [6; 4].

Сократ та Платон розділяли діаметрально протилежні погляди щодо самоK
достатності. Цю суперечливість проаналізував М.Г. Мурашкін у книзі «СамоK
достаточность: вид эстетических и мистических переживаний» [6; 19]. Автор
зазначає, що Сократ під самодостатньою людиною розумів людину доброчесK
ну. Платон же, у свою чергу, стверджував, що людина не може бути досконаK
лою та повноцінною, тому що вона нерозривно зв’язана з державою та суспK
ільством, а держава народжується при наявності в особистості «самонедосK
татності», тобто має потребу у зближенні з іншими. З цього випливає, що дерK
жава, на відміну від людини, може бути самодостатньою, тому і спроможна
зробити останню благою. У силу властивій людині обмеженості, вона не може
бути самодостатньою. Платон вважав, що люди, які досягли досконалості, не
можуть бути незалежними, оскільки являються незвичайними лише за наявK
ності інших людей для порівняння, тобто через соціум вони й стають такими
унікальними.

Відомий давньогрецький вчений теоретик Аристотель мав особливий поK
гляд на проблему самодостатності. Його розуміння автаркії на перший погляд
і здається традиційним, але його акцент на доброчесності та внутрішньому
самозадоволенні людини робить авторську позицію відмінною від інших. У
філософа можна чітко розмежувати поняття автаркії як стану людини та як
принципу взагалі. «Автаркія – принцип» є самодостатністю як такою, це заK
безпеченість самого себе. «Автаркія – стан людини» K риса, наділення самодоK
статністю, включає в себе коло понять «блаженний», «величний», «мудрий».
Самодостатність сполучається із станом щастя, коли людина ні в чому не має
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інтегральна здібність бути компетентним, відповідати вимогам середовища.
В. Толочек вважає самоефективністю властивість особистості, яка характеK

ризує здібність людини керувати своїм розвитком та діяльністю з метою ефекK
тивного досягнення поставлених задач, та вважає синонімом до цього понятK
тя термін А. Маслоу «самоактуалізація». Г. Крайг та Дон Бокум у своєму словK
нику до книги про психологію розвитку підкреслюють, що самоефективність
– це те, що індивідуум здібний здійснити в певній ситуації.

Така особистісна характеристика, як незалежність, розглядається у С.Ю.
Головіна як альтернатива конформності та негативізму – самостійний виробK
іток та відстоювання власної позиції [3]. О.Я. Анцупов та О.І. Шипілов вваK
жають, що незалежність – це здібність та можливість діяти самостійно та бути
захищеним ззовні [1]. У психологоKфілологічному словнику «Тысяча состояK
ний души» автори вважають незалежність бажанням бути непідкореним та
самостійним.

Важливо зазначити, що вищеперелічені автори розглядають самодосK
татність як позитивне явище. Але, разом з тим, виникає думка про те, що не
завжди самодостатність людини несе користь їй.

Можна собі уявити, що самодостатня особистість, яка знає, до чого прагK
не, може досягти цього власними силами, але у той же час самоізолюється від
інших людей, оскільки вони можуть не бути причетними до ситуації задовоK
лення потреб. З цього випливає, що людина навмисно обмежує себе у соцK
іальних контактах, можливо, думаючи про те, що інші можуть втрутитися у
хід справи та позбавити особистість потенційного успіху. Ситуація розгорK
тається таким чином: зацикленість самодостатньої людини на задоволенні власK
них потреб перетворюється на стан постійної тривоги, різноманітних невроK
тичних проявів, характерною ознакою яких є прагнення до відчуженості,
відстоювання свободи власного вибору, ізольованості, уникання пригнічуюK
чого впливу соціального оточення та надмірно активне, яскраво виражене
відстоювання власних позицій. Все це може породжувати приховані та відкриті
соціальні конфлікти із уявним утискуванням прав у відношенні до самодосK
татньої особистості.

Розглядаючи самодостатність як якість, яка несе в собі такі негативні риси,
як умисну замкнутість, відлюдність, недовіру, можна забігти вперед та передK
бачити, до яких крайностей може привести надмірна самодостатність, яка
переросла у постійну тривогу.

На тлі такого складного стану людина може переживати стан депресії або
прагнення до афективної діяльності, на яку її підштовхує бажання не бути
випередженим кимось іншим. Людина стає підозрілою, її не цікавить міжосоK
бистісне спілкування, лише її діяльність на самоті без втручання з іншого боку
стає першорядним завданням. У тому числі, має місце ендогенна депресія,
яка принижує рівень соціалізації та створює непереборні бар’єри для суспільK
ного життя людини.

У статті «Потребность любви – невроз» спеціаліст з гештальт–терапії ОльK
га Кролик зауважує, що надмірне та нав’язливе прагнення до влади, потреба
у коханні та прив’язаності, потреба бути непомітним або, навпаки, бути визK
наним та схваленим, а головне – потреба у самодостатності та незалежності є
основними «відправними пунктами» до розвитку неврозу. Якщо розглянути у

або не потрібно». Особливої уваги потребує той факт, що ХХ століття ознамеK
нувалося не тільки поширенням філософськоKмістичних вчень, в основі яких
є концепція повноцінної особистості, яка не має потреби в чомусь, задовольK
няє себе завдяки проходженню певного стану осяяння, а й цікавим перехоK
дом класичних форм культури від класицизму до некласицизму, що здобуло
своє висвітлення у працях таких видатних вчених, як А. Маслоу, Г. Марселя,
Д. Фейдімена та Р. Фрейгера, А. Уотса, К.М. Оуенса, К.  Ясперса, Б. РассеK
ла, Р. Рорті, А. Кроулі, які показали еклектичність тогочасних поглядів на
феномен самодостатності [6;25].

Нові часи передбачають новий підхід до вивчення особистості. Разом із
зміною культурних та етичних традицій сучасності змінюється й наукове сприйK
няття соціальноKпсихологічних феноменів.

Необхідно зазначити, що на сьогоднішній день психологічне розуміння
самодостатності так і не отримало однозначної наукової дефініції. Однобічність
трактування самодостатності як стану «небажання чогось ще» обмежує персK
пективи дослідження феномену. Тому пропонуємо до розгляду науковий синK
тез та аналіз понять, суміжних із самодостатністю.

Самодостатність у нашому розумінні охоплює цілий набір особистісних
характеристик, таких як, наприклад, самостійність, незалежність, самоефекK
тивність. Самодостатність у «західному еквіваленті» представляється як
«adequacy efficiency», «selfKefficiency». Т.Ф.Єфремова пропонує цей термін у
тлумачному словнику як «повноту, достатність ефективності», що синонімічK
но підходить до «продуктивності» та «сили» [7;767].

Виходячи з цього, автор вважає, що самодостатня особистість є людиною
з сильним характером, яка не потребує сторонньої допомоги для виконання
роботи, яка виконує завдання з високим процентом ефективності. Само поK
няття «efficiency» дослівно можна перекласти як «якість або ступінь вмінь та
знань, якими хтось або щось володіє для виконання певних обов’язків». НаK
ряду з цим, поняття «selfKefficiency» та синонімічне йому слово «selfKefficacy»,
яке часто зустрічається у зарубіжних психологів, зокрема, у Д. Шанка в досK
лідженні підліткового віку та в соціальноKкогнітивній теорії А. Бандури, можна
розкласти на «self» та «efficacy» . Перше слово означає «сам, своїми силами», а
«efficacy» можна перекласти як «дієвість, ефективність, сила» [12; 586K598].
Найточнішим, на думку автора статті, є тлумачення даного терміну Майклом
Аллабі та Пітером Баніярдом, яке можна перекласти як «стан, який не потреK
бує якоїсь сторонньої помічі, підтримки або взаємодії, вид особистісної та коK
лективної автономії» [11; 240K242]. Д. Н’юстром та К. Девіс, досліджуючи
термін «selfKefficacy», вбачають у понятті внутрішню переконаність індивіда в
тому, що він володіє необхідним потенціальними можливостями та рівнем
компетентності для виконання робочої задачі, реалізації рольових очікувань
або можливості успішно впоратися з важкою ситуацією. Р. Фрейгер та Дж.
Фейдімен, аналогічно розглядаючи цей термін, вважають суттю поняття судK
ження людей відносно їхньої здібності вести себе релевантно специфічній заK
дачі або ситуації [10]. У книзі «Большой психологический словарь» Б. МещеK
рякова під ефективністю особистості позначають почуття самоповаги та власK
ної гідності, реальну компетентність (здібності та вміння) особистості виріK
шувати життєві проблеми. А іншомовний термін «effectance» трактується як
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опис особистості, яка є самодостатньою. Серед методик, які опосередковано
надають відомості про людину, яку можна характеризувати як самостійну,
зрілу, незалежну та спрямовану на самореалізацію, можна перелічити наступні
психодіагностичні методики: «Тест смисложиттєвих орієнтацій» (СЖО) Д.О.
Леонтьєва, «ТестKопитування особистісної зрілості» Ю.З. Гільбуха, «Пакет
оцінки особистісних спрямувань» Р. Еммонса, «Тест життєстійкості» С. Мадді
(в адаптації Д.О. Леонтьєва та О.І. Рассказової), «Тест визначення рівня саK
моефективності» Дж. Маддукса та М. Шеера (в адаптації А.В. БояринцеK
вої), «ТестKопитування впевненості в собі» В.Г. Ромека  тощо.

У свою чергу, відсутність прицільних методів вивчення самодостатності
як психологічного феномену окреслює не менш важливу проблему дослідження
даного поняття, а саме – неможливість розробити комплекс психокорекційK
них програм щодо створення умов особистості, якій бракує самодостатності
та самостійності. Винаходження методологічних засад до вивчення самодосK
татності зробить можливим розробку психокорекційних заходів щодо набутK
тя самодостатності людиною.

Відповідно вищесказаному, можна виділити перелік проблем, вирішення
яких і позначає основні напрямки подальшої роботи. Таким чином, особливої
уваги потребує дослідження багатозначного терміну «самодостатність», більш
глибоке вивчення феномену самодостатності в психологічній науці, створення
діагностичного інструментарію для вивчення самодостатності та підбір методик
для вивчення характеристик, які супроводжують прояви самодостатності.
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протиставленні потребу визнання та схвалення разом із потребою самодосK
татності, стане зрозуміло, з чого виникає невротичність особистості. У першоK
му випадку люди прагнуть усім догоджати, постійно чекають на схвалення,
підбадьорювання. З часом така діяльність стає звичною, людина не може саK
мостверджуватися, оскільки вона залежить від інших, їхньої думки. Такі люди
бояться бути відкинутими, проігнорованими соціумом, бояться нажити воK
рогів та залишаються непомітними. У випадку, коли людина занадто гостро
прагне до самодостатності та незалежності, вона не бачить перепон на шляху
до жаданої мети. Люди можуть йти до своєї цілі, не враховуючи інтересів
інших, тримаючи дистанцію у відношеннях. Невротична поведінка полягає у
тому, що такі індивіди побоюються опинитися під владою інших, вони не поK
требують дружньої підтримки та противляться будьKякому впливу. Особистість
з таким різновидом неврозу ретельно ховають власні недоліки, уникають криK
тики та докорів [10].

Таким чином, можемо узагальнити, що надмірне прагнення до самодосK
татності та незалежності може значно погіршити процес соціалізації та приK
звести до виникнення неврозу.

Але, разом з цим, не слід забувати, що самодостатність, виходячи з раніше
представлених визначень, є все ж таки у більшій мірі феномен позитивний,
який допомагає людині стати зрілою особистістю, але надмірний прояв даної
якості несе за собою непереборні бар’єри. Опираючись на такий висновок,
треба сказати, що проблема феномену самодостатності набуває нового раK
курсу дослідження – необхідно визначити, де знаходиться межа, коли самоK
достатня людина перестає гармонійно існувати у соціумі та вибудовує велиK
чезну «стіну» недовіри, підозри й ізолюється від раніше безпечного чужого
впливу.

Зазначимо, що сам феномен досліджується через суміжні поняття і на сьоK
годнішній день у психологічній науці категорія самодостатності вивчена у рамK
ках філософії більше, ніж у психологічній науці. Це наштовхує на думку, що
багатозначність терміну тягне за собою проблему трактування явища лише в
філософському аспекті, що робить неможливим або малоймовірним плідне
дослідження з боку психологічних наук.

Проаналізувавши основні теоретичні погляди на феномен самодостатності
та врахувавши особливості суміжних станів та якостей, прямо чи опосередK
ковано пов’язаних з самодостатністю, нами не було виявлено жодного вичерK
пного та прицільного визначення, тому маємо необхідність надати власне узаK
гальнене тлумачення цьому терміну.

На наш погляд, самодостатність – це якість, котрої набуває в про%
цесі соціалізації емоційно зріла та впевнена у собі особистість, та яка
проявляється у вмінні забезпечити собі незалежне існування та ефек%
тивну діяльність у соціумі завдяки власним ментальним та біологічним
внутрішнім ресурсам.

Важливо відмітити, що в сучасній психологічній науці пошуки адекватної
дефініції поняття самодостатності викривають й інші значні проблеми дослідK
ження суті феномена. З питанням неоднозначності тлумачення феномену тісно
пов’язана проблема нерозробленості психодіагностичного інструментарію,
який би міг дати повноцінне уявлення про цей феномен та надати детальний
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У статті висвітлені організація та проведення педагогічного
експерименту з формування іншомовної професійно%комунікатив%
ної компетентності у майбутніх бакалаврів з авіоніки.

Ключові слова: комунікативна компетенція, професійна ком%
петенція, іншомовна професійно%комунікативна компетентність.

В статье представлены организация и проведение педагогичес%
кого эксперимента по формированию иноязычной профессиональ%
но%коммуникативной компетентности у  будущих бакалавров по
авионике.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, профессио%
нальная компетенция, иноязычная профессионально%коммуника%
тивная компетентность.

The article presents the organization of pedagogical experiment of
foreign language professional communicative competence formation of
students of «Avionics».

Keywords: communicative competence, professional competence,
foreign language professional and communicative competence.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Без сформованої іншомовK
ної професійноKкомунікативної компетентності майбутній бакалавр з авіоніK
ки не зможе ефективно виконувати свої обов’язки. Одним із засобів формуK
вання іншомовної професійноKкомунікативної компетентності майбутнього
фахівця є  викладання іноземної мови з використанням професійно зорієнтоK
ваного змісту в процесі іншомовного спілкування, оскільки володіння іноземK
ною мовою є професійною необхідністю для майбутніх інженерів з авіоніки.

Мета даної статті: висвітлення організації та проведення педагогічного
експерименту з формування іншомовної професійноKкомунікативної компеK
тентності у майбутніх бакалаврів з авіоніки.

femme.net/html.
10.Фейдимен Дж. Теория и практика личностноKориентированной псиK

хологии в 2Kх т. / Дж. Фейдимен, Р. Фрейгер – М.: Три Л, 1996. – Т. 2.  –
208 с.

11.The Politics of SelfKSufficiency. Ed. by M. Allaby, P. Bunyard. – Oxford:
Oxford University Press, 1980. – P. 242.

12.Bandura A. Cultivating competency, selfsufficacy, and intrinsic interest
through proximal selfmotivation / Journal of Personality and Social Psychology.
– 1981. – № 41 (20). – PP. 586K598.

Викладення основного матеріалу. У результаті проведення констатувальK
ного експерименту були виявлені суперечності між системою знань з іноземK
ної мови, які здобувають студенти у процесі фахової підготовки та умінням
застосувати їх на практиці; невідповідністю змісту навчальних дисциплін
змісту їхньої майбутньої професійної діяльності.

 Наявність цих суперечностей та недостатній рівень сформованості іншоK
мовної професійноKкомунікативної компетентності майбутніх бакалаврів з
авіоніки зумовили проведення формувального експерименту, мета якого поK
лягала в запровадженні розробленої нами моделі формування іншомовної
професійноKкомунікативної компетентності майбутніх бакалаврів з авіоніки
в умовах авіаційного ВНЗ та перевірці її ефективності.

Відповідно до мети, враховуючи концептуальні засади дослідження та реK
зультати констатувального експерименту, було визначено такі завдання:

· формування у студентів мотивації до вивчення професійної іноземної
мови та інтересу до їхньої майбутньої професійної діяльності;

· формування у майбутніх бакалаврів з авіоніки системи знань про усне
та писемне іншомовне професійне спілкування;

· формування у студентів уміння здійснювати іншомовне професійне
спілкування з використанням авіаційної термінологічної лексики; працюваK
ти із спеціальною документацією;

· формування уміння швидко та ефективно приймати самостійні рішенK
ня; критично осмислювати інформацію;

· формування вміння оцінювати та аналізувати власну діяльність;
· активітизувати педагогічний процес шляхом реалізації визначених пеK

дагогічних умов підготовки майбутніх бакалаврів з авіоніки до формування у
них іншомовної професійноKкомунікативної компетентності;

Формувальному експерименту передував пошуковий етап, метою якого було
узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду з формування іншомовної проK
фесійноKкомунікативної компетентності майбутніх фахівців. До уваги було взяK
то й власний досвід викладання іноземної мови у вищому авіаційному навчальK
ному закладі. Дослідження здійснювалось нами у 4 етапи, кожен з яких мав свою
мету, завдання. І етап – пошуковий (2009K2010 рр.); ІІ етап – констатувальK
ний (2010K2011 рр.); ІІІ етап – формувальний (2011K2013 рр.); IV етап –
узагальнувальноKзавершальний (2013 р.). Кожен із зазначених вище етапів був
логічним продовженням попереднього, однак, подібний розподіл мав досить умовK
ний характер, оскільки формування іншомовної професійноKкомунікативної
компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі є інтегративним поняттям.

Навчальний процес у контрольній групі упродовж всього експерименту
здійснювався традиційно, за типовими навчальними планами та складеними
у відповідності до них навчальними робочими програмами. В експериментальK
них групах навчання студентів здійснювалось на основі розробленої нами моK
делі формування іншомовної професійноKкомунікативної компетентності з
використанням таких методологічних підходів як комунікативний, особистіK
сноKдіяльнісний, компетентнісний, культурологічний, системний та з активіK
зацією визначених у процесі дослідження педагогічних умов.

При проведенні формувального експерименту нами використовувались такі
методи дослідження: анкетування, опитування, тестування студентів різних
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професійноKкомунікативної компетентності: мотиваційний, когнітивний,
діяльнісний та рефлексивний компоненти.

У процесі формування іншомовної професійноKкомунікативної компетенK
тності майбутніх бакалаврів з авіоніки було запропоновано декілька блоків
вправ та завдань:

1) вправи, спрямовані на розвиток інженерної компетенції;
2) вправи та завдання, спрямовані на формування термінологічної ком%

петенції;
3) та завдання, спрямовані на формування мовної компетенції;
4) завдання для перевірки системи умінь з різних видів мовленнєвої діяль%

ності (читання, письмо, аудіювання, слухання);
5) завдання для перевірки сформованості умінь працювати зі спеціаль%

ними текстами;
6) завдання для формування соціокультурної компетенції.
За допомогою завдань, спрямованих на розвиток інженерної компетенції,

ми актуалізували у майбутніх фахівців авіаційної галузі систему знань щодо
призначення, функцій інженераKавіоніка; основних об’єктів його професійK
ної діяльності; класифікації обладнання; системи пристроїв; найбільш проK
блемного електронного обладнання повітряного судна, яке може спричинити
авіаційну аварію, катастрофу; про випадки авіаційних пригод через збої в
роботі електроніки та розвивали інженерні уміння студентів. Студентам проK
понували описати індивідуально типи та технічні характеристики літаків, зобK
ражених на малюнках, здійснити обмін характеристиками, запропонувати
колективно створені узагальнені характеристики видів повітряних суден; опиK
сати зі своїм партнером роботу кожної системи повітряного судна;

Наступна група вправ була використана для формування інженерних
умінь майбутніх бакалаврів з авіоніки. Ми запропонували студентам ситуK
ації, пов’язані з вирішенням професійних проблем, які б спонукали їх до прийK
няття рішень щодо знаходження виходу з проблемних ситуацій: визначити та
обговорити причини технічних несправностей та шляхи їх усунення; обговоK
рити можливі причини аварії, використовуючи подану в рамці лексику;

Вправи та завдання, спрямовані на формування термінологічної компеK
тенції, формування умінь використовувати терміни у ситуаціях професійної
комунікативної діяльності, перевірку умінь правильно володіти термінологічK
ним апаратом, складались із таких завдань: дібрати дефініції до термінів з
використанням прийому перефразування; дібрати відповідні терміни до даK
них визначень; дати визначення даних термінів; завершити речення та усно
пояснити вибір варіанта доповнення.

Для формування комунікативних умінь з використанням авіаційної терміK
нології ми пропонували рольові ігри на зразок «Діалог між пілотом та механіK
ком»; в групах, використовуючи дані запитання, здійснити обговорення проK
блем функціонування авіаційної галузі з використанням елементів дискусії,
мозкового штурму; здійснити опис основних рухів літака та  з’ясувати, які органи
були задіяні з метою керування повітряним судном; за допомогою діалогу ствоK
рити умови для отримання інформації, якою володіє  Ваш співрозмовник.

Розробляючи описані вище вправи, орієнтовані на формування інженерK
ної та термінологічної компетенцій, ми не намагались акцентувати увагу окK

курсів навчання, спостереження, бесіда, самооцінка та метод експертних оцK
інок, метод моделювання та прогнозування, метод рольової гри, «Мозкового
штурму», методика Ривіна, метод caseKstudy, дискусії, аналіз конкретних сиK
туацій. Провідними формами організації навчання були парна та групова,
оскільки, на нашу думку, вони сприяли формуванню у студентів навичок
здійснення іншомовного професійного спілкування, вміння висловлюватись,
переконувати, вести діалог, дискусію. Працюючи в групі, студент стає субK
’єктом навчальноKвиховної діяльності, в результаті чого у нього розвиваються
якості творчої особистості: ініціативність, самостійність, відповідальність,
прагнення до самоосвіти, самонавчання.

Формування іншомовної професійноKкомунікативної компетентності майK
бутніх бакалаврів з авіоніки відбувалось на заняттях з «Англійської мови» (1
курс), «Англійська мова професійного спрямування» (2K3 курси), «Ділова
англійська мова» (4 курс) та у процесі викладання загальнонаукових, проK
фесійних і спеціальних навчальних дисциплін, які є основою формування
інженерної та україномовної термінологічної компетенції як складових іншоK
мовної професійноKкомунікативної компетентності майбутніх бакалаврів з
авіоніки. Основна робота з формування даного виду компетентності відбуваK
лась на заняттях з англійської мови та англійської мови професійного спряK
мування.

Успішна реалізація мети і завдань формування іншомовної професійноK
комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів з авіоніки у процесі
фахової підготовки була можливою при створенні визначених нами педагог%
ічних умов, які, загалом, сприяли поліпшенню якості та безпеки майбутньої
професійної діяльності фахівців авіаційної сфери:

1) орієнтованість діяльності науковоKпедагогічного працівника на цілеспK
рямоване формування ІПКК майбутніх бакалаврів з авіоніки у процесі фаK
хової підготовки на основі співробітництва зі студентом;

2) структурноKзмістове забезпечення процесу формування ІПКК майK
бутніх бакалаврів з авіоніки у процесі фахової підготовки шляхом формуванK
ня в них системи знань з гуманітарних та спеціальних дисциплін; системи вмінь
і навичок діяльності в умовах профільного навчання, здатності здійснювати
іншомовне професійне спілкування;

3) науково обґрунтований зміст навчального матеріалу дисципліни «ІноK
земна мова (за професійним спрямуванням)», зінтегрований зі змістом гумаK
нітарних та фахових дисциплін;

4) урізноманітнення форм, методів, прийомів активізації навчання відпоK
відно до змісту професійної підготовки майбутніх бакалаврів з авіоніки, спряK
мованих на розвиток у студентів інтересу до їхнього  майбутнього фаху та
формування умінь і навичок ефективної професійної взаємодії іноземною
мовою.

Слід зазначити, що експериментальне формування іншомовної професійK
ноKкомунікативної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі відбуK
вались з урахуванням розробленої нами структури іншомовної професійноK
комунікативної компетентності, складовими якої є професійна (інженерна
та термінологічна) та комунікативна (мовна, мовленнєва, соціокультур%
на) компетенції та з огляду на структуру процесу формування іншомовної
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чи навичками читання та письма, фахівець не зможе справитися з подібним
завданням. Тому ми пропонували студентам завдання такого типу: детально
вивчіть картку (Task Card) та уточніть план дій з колегами, потім підготуйте
письмовий звіт про виконане завдання; здійсніть письмове замовлення деталі,
яка вийшла з ладу, англійською мовою; користуючись Керівництвом з експK
луатації повітряного судна Boeing 737, знайдіть інформацію про автоматичK
ний радіокомпас (ADF), його технічні характеристики, функції, будову та
повідомте знайдену вами інформацію іншим студентам.

З метою формування в студентів умінь працювати з діловими папера%
ми, оформляти відповідну професійну документацію використовувались
такі завдання: скласти резюме українською та англійською мовами для праK
цевлаштування на посаду інженера з авіоніки в авіакомпанію; заповнити
анкету з працевлаштування.

Студенти використовували завдання, спрямовані на формування систе%
ми умінь з різних видів мовлення: поділіть текст на чотири логічно заверK
шені частини та доберіть відповідні заголовки, подані у списку, до кожної з
них; прочитайте текст та поставте параграфи у правильному порядку. ОскK
ільки уміння працювати з технічними текстами, науковою літературою є
професійною необхідністю для майбутніх бакалаврів з авіоніки, процес підгоK
товки до їхньої майбутньої професійної діяльності був орієнтований на форK
мування у них цих умінь. Традиційно робота з технічними текстами та науK
ковою літературою обмежувалась лише читанням та перекладом, що, у свою
чергу, унеможливлювало формування комунікативних умінь. Тому при
проведенні формувального експерименту ми використали розроблену О.
Ривіним методику вивчення наукових статей (текстів) різного рівня складK
ності [3], а саме – метод поабзацного опрацювання текстів. Суть даного
методу полягає у поабзацному опрацюванні студентами різного матеріалу,
обміні отриманою інформацією у парах змінного складу та презентації поK
відомлення всій групі. Цінність даної методики для нашого дослідження поK
лягає у його провідній ідеї: засвоєння інформації відбувається ефективніше
за умови її швидкого використання у діяльності чи передачі іншим. ВикориK
стання методики О.Ривіна сприяло формуванню у майбутніх фахівців авіK
аційної галузі інженерної, термінологічної та комунікативної видів компеK
тенцій.

Метод взаємонавчання, розроблений О.Ривіним, був покладений нами в
основу проведення презентацій. Метод проведення презентацій широко виK
користовувався нами у роботі зі студентами 3K4 курсів, оскільки вони вже
оволоділи уміннями, хоча й на різних рівнях, виявляти свої інженерні знання
засобами іноземної мови. Презентації здійснювались однією чи двома особаK
ми на теми, пов’язані з їхньою майбутньою професійною діяльністю. Тема
оголошувалась завчасно всій групі студентів для того, щоб кожен міг зібрати
відповідну інформацію. Обов’язковою умовою презентації теми було вклюK
чення кожного учасника у бесіду та дискусії, які виникали у процесі обговоK
рення. Цей вид діяльності включав елементи співпраці у груповій, парній роK
боті, сприяв підвищенню мотивації студентів до вивчення іноземної мови та
формуванню уміння ефективно здійснювати іншомовне професійне спілкуK
вання. На нашу думку, цей метод є найпродуктивнішим при підготовці майK

ремо на формуванні цих компетенцій. Все це відбувалось на основі комунікаK
тивного підходу.

Завдання, орієнтовані на формування мовної компетенції, передбачали
перевірку наявності знань з мовної нормативності (лексичної, орфоепічної,
граматичної); формування умінь з мовної нормативності; роботу з діловими
паперами. Студентам пропонували за допомогою початку і кінця вислову сконK
струювати речення; з даного переліку вибрати слова, які належать до певних
груп; розрізняти слова з подібними значеннями; вставити на місці пропусків
необхідні за смислом слова, подані у рамці; поставити слова у правильну коK
лонку відповідно до підкреслених звуків; написати транскрипцію слів; розкK
рити дужки та поставити дієслово у правильну часову форму; поставити дієслоK
ва в дужках у правильну часову форму активного чи пасивного стану; заповK
нити пропуски відповідними прийменниками; поставити всі типи питань до
речень; перебудувати речення у формі непрямої мови; вибрати правильну
обставину часу; запропонувати власні зразки речень з даними модальними
дієсловами; доповнити фразеологічні звороти.

Пропонуючи студентам завдання на формування знань з мовної нормаK
тивності, ми більше уваги звертали на лексичну та граматичну норму. СтуK
денти особливо часто допускають помилки при побудові речень, що пояснюєтьK
ся відмінністю їх структури від структури речень в українській мові. В
англійській мові є велика різноманітність часових форм дієслів, яких немає в
українській, а цей факт значно ускладнює процес оволодіння мовою. ТипоK
вою помилкою є пропуск допоміжного дієслова при створенні питальної форK
ми; неправильний вибір заперечної форми; недотримання строгого порядку
слів при побудові речення, правильне визначення часової форми дієслова.
Остання помилка подекуди може спричинити непорозуміння. Наприклад,
порівняйте такі речення: I saw him. I’ve seen him. Український переклад: Я
бачив його. Але у першому випадку мається на увазі, що я його більше не
побачу. А в другому – я сподіваюсь побачити його ще. Ці речення перекладаK
ються на українську мову однаково, але мають різні значення, які передаютьK
ся часовими формами дієслів Present Perfect та Past Simple.

Подані приклади доводять необхідність формування умінь з граматичної
нормативності у майбутніх фахівців авіаційної галузі з метою уникнення отK
римання неправильної інформації. Проте, найскладнішим граматичним завK
данням для студентів було правильне вживання прийменників, оскільки не
існує чітких правил щодо їх вживання: їх потрібно запам’ятовувати.

Наступна група завдань була пов’язаною з формуванням системи знань
про спеціальну документацію та умінь роботи з нею. У своїй професійній діяльK
ності майбутні інженери з електроніки будуть безпосередньо працювати зі
спеціальною технічною документацією, як наприклад, Task Cards (картиKзавK
дання), якщо йдеться про технічне обслуговування літаків закордонних виK
робників (наприклад, Boeing 737). Вони складаються інженерами з відділу
планування. У цій картці англійською мовою зазначається завдання, яке має
виконати фахівець, пропонується детальне пояснення його виконання та ілюK
страції. Після виконання поставленого завдання інженер з електроніки має
зробити письмовий звіт в електронному варіанті теж англійською мовою.
Отже, без сформованої термінологічної, інженерної компетенції, не володіюK
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інженери з авіоніки володіють знаннями з іноземної мови на рівні, достатньK
ому для розуміння тексту оригіналу; коли ґрунтовними є їхні знання з рідної
мови, що дозволить грамотно викласти перекладену інформацію; коли вони
вільно володіють спеціальною термінологією як мовою оригіналу, так і моK
вою перекладу; коли є компетентними у сфері своєї майбутньої професії, в
галузі новітніх досягнень техніки та володіють прийомами різного виду технK
ічного перекладу.

Висновок. Ми цілком погоджуємось з думкою ряду науковців, які нагоK
лошують на тому, що запорукою успішного експерименту є, перш за все, баK
жання педагога, його підготовка та особиста відповідальність за достовірність
результатів експерименту [1] [2], [4]. Сформована іншомовна професійноK
комунікативна компетентність у майбутніх бакалаврів з авіоніки має бути
результатом експериментальної роботи, що суттєво впливає на ефективність
професійної підготовки студентів.
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бутніх фахівців авіаційної галузі до ефективного виконання ними їхніх проK
фесійних обов’язків.

Вправи, спрямовані на формування уміння сприймати та розуміти
аудіоінформацію в умовах опосередкованого спілкування передбачали виK
конання таких завдань: прослухати текст та дати письмові відповіді на запиK
тання; використовуючи опорні слова, прослухати текст, заповнити таблицю
та обговорити матеріал у групах; прослухати аудіотекст та заповнити пропусK
ки.

Для формування умінь з такого виду мовленнєвої діяльності, як письмо та
писемне спілкування, студентам пропонували скласти офіційний лист з проK
ханням прийняти фахівців на стажування у закордонну авіакомпанію та доK
мовитись про розклад занять, проживання, оплату послуг.

Завдання для формування умінь працювати зі спеціальними текстами
включали завдання, спрямовані на формування умінь перекладу: переклаK
сти текст з англійської на українську мову, звертаючи увагу на переклад абK
ревіатур; знайти в тексті авіаційні терміни та пояснити їхні значення англK
ійською мовою; дати повну назву абревіатур та перекласти їх; перекласти
речення на англійську мову.

При формуванні умінь здійснювати переклад нами було виявлено низку
труднощів, з якими стикаються студенти при опрацюванні технічних текстів
зі спеціальності. На нашу думку, причина полягає в тому, що:

· багато слів, словосполучень та граматичних форм мають декілька знаK
чень, потрібно вибрати правильне відповідно до контексту;

· значення слова може змінюватись в залежності від прийменника, з яким
воно вживається: at request – на прохання; on request – на вимогу;

· графічна схожість слів: above – вище, понад; about – приблизно;
· неправильна аналогія при перекладі інтернаціональних слів: actual K

справжній, дійсний; фактично існуючий, реальний;
· помилковий переклад зумовлений неправильною аналогією із значенK

ням кореневого слова: occasional K рідкий, нечастий, випадковий, призначеK
ний для випадкового або підсобного використання.

На перший погляд, ці слова здаються простими, тому студенти не вважаK
ють за потрібне перевірити їхні значення в словнику і в результаті виникають
складнощі та неточності при перекладі. Ці складнощі зумовлені також тим,
що у словниках не завжди пропонується технічний варіант перекладу. Тому
ми акцентували увагу на формуванні в студентів умінь розрізняти значення
слів та словосполучень, характерних для мови науковоKтехнічної літератури,
аналізувати різні значення омонімічних форм, інфінітивні звороти, прислівниK
кові та герундіальні звороти, інфінітив з модальними дієсловами та умовні
речення. Вивчення фонетики, лексики та граматики є основою для вивчення
мовних явищ, притаманних мові науковоKтехнічної літератури.

При перекладі науковоKтехнічних текстів потрібно здійснювати дослівний
переклад з метою отримання точної інформації, інакше це може привести до
проблем, пов’язаних з виникненням несправностей та відмов електронного
обладнання літака. При формуванні в студентів умінь з різних видів спецK
іального перекладу викладання іноземної мови має орієнтувати їх на те, що
якість продукта перекладацької діяльності підвищуватиметься, коли майбутні

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПОСТЕРЕЖЛИВОСТІ У
МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ КАРНОГО РОЗШУКУ

УДК: 378+377.35+159.9.072.7
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як здатність організму розрізняти і вибірково реагувати на подразники. Цю
здатність він пояснював специфічним відчуванням людиною своїх дій, що
необхідне для самозбереження, є основою її психічного розвитку [11, с. 582].

У ХХ ст. проблема розвитку спостережливості стала об’єктом уваги псиK
хологів. Зокрема, Б.Г. Ананьєв визначив сутність спостережливості як спеK
цифічної риси пізнавальної діяльності. Учений розкрив її природу, показав її
дію в конкретних видах пізнавальної діяльності [1, с. 91–94].

Б.Г. Ананьєв одним з перших розглянув спостережливість з урахуванням
інших особистісних утворень, визначив умови трансформації спостережлиK
востіKздібності у спостережливістьKякість особистості. Учений  вважав, що
спостережливість є певною якістю особистості, яка формується в процесі споK
стереження, що є, на його думку, не будьKякої сукупністю зовнішніх вражень
людини, а насамперед довільною діяльністю, спрямованою на сприйняття й
розуміння певних явищ життя. Щоб спостерігати, необхідно прагнути сприйK
мати не все, а лише те, що є важливим для особистості [1, с. 22.].

А.Д. Виноградова, розкриваючи сутність спостережливості, стверджуваK
ла, що в акті спостереження виявляється надзвичайна стійкість довільної уваK
ги, яка дозволяє спостерігачеві протягом тривалого часу робити спостереженK
ня, а за необхідності неодноразово повторювати його. А.Д. Виноградова вваK
жала, що спостереження тісно пов’язане з особливостями розуму, почуттів і
волі людини. Однак їхнє співвідношення в спостереженні, на її думку, є різним
залежно від цілей спостереження, від якостей самого спостерігача. На відміну,
від Б.М. Теплова, який вважав, що спостережливість не є лише вмінням весK
ти спостереження. Вона передбачає допитливість, постійне прагнення дізнаK
ватися про нові факти й подробиці. Учений зазначав, що вона проявляється
не тільки тоді, коли людина спеціально зайнята спостереженнями в лабораK
торії,  музеї  тощо. Спостережливою можна назвати людину, яка може поK
мічати вартісні факти «на ходу», у різних ситуаціях життя та у процесі будьK
якої діяльності передбачає постійну готовність до сприйняття [5, с. 215–216].

Що стосується педагогів, набуттям цього часу є значна кількість розробок
і методичних рекомендацій щодо шляхів розвитку спостережливості.

У багатьох наукових роботах приділяється значна увага  значимості розK
витку спостережливості, як якості особистості та висококваліфікованого проK
фесіонала. Психологічна енциклопедія трактує спостережливість як «необхіK
дний компонент дослідницької діяльності, що найчастіше наявна у людей творK
чих професій» [9, с. 336]. Так, М.Я. Басов підкреслює, що спостереження
відповідних явищ повинне бути основою всієї діяльності працівника науки,
він має бути зацікавлений у розвитку своєї професійної спостережливості.
Серед вчених, що розвивають у себе професійну спостережливість, М.Я. БаK
сов вказує на представників психологічної й педагогічної науки. Тут школа
спостереження, на його думку, повинна бути особливо чітка й особливо триK
вала, а культура спостережень повинна бути для працівника в галузі психоK
логії й педагогіки першочерговим завданням [2, с. 52].

Так, у працях В. О. Балашова, Л. В. Боровик, І. О. Грязнова, Д. В. ІщенK
ка, В. Г. Кельбя, Є. М. Потапчука, С. М. Морозова, В. С. Полюка, О. В. ТоK
річного обґрунтовано сучасні вимоги до професійної підготовки офіцерськоK
го складу. Проте, відсутні праці з формування спостережливості, як професK

The author in article defines essence of the concept «professional
observation of the employee of criminal investigation department»; defines
conditions of vocational training of employees to work; shines bases of
development of professional observation of future staff of criminal
investigation department in the general system of special preparation.
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operational%search activity, the employee of the criminal investigation
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Мета статті – розкрити сутність поняття «професійна спостережливість
працівника карного розшуку» в психологоKпедагогічній літературі та напряK
ми професійної діяльності майбутніх працівників карного розшуку.

Проблема формування та розвитку спостережливості завжди привертала
увагу науковців. Важливе значення для наукового осмислення проблеми споK
стережливості мають роботи С. У. Гончаренка, М. І. Нещадима (удосконаленK
ня професійної підготовки фахівців), М. В. Кларіна, С. О. Сисоєвої (вивчення
технології професійного навчання), О. В. Барабанщикова, В. В. Ягупова,
Г. Х. Яворської (особливості професійного становлення фахівців у військоK
вих формуваннях та правоохоронних органах), В. Л. Васильєва, М. І. НікіK
форова, П. Я. Попівських (проблема професійної спостережливості у військоK
вослужбовців).

Аналіз літератури показує, що для дослідження проблеми спостережлиK
вості велике значення мають психологоKпедагогічні праці Л.С. Виготського
та Г.С. Костюка. Зокрема, Г.С. Костюк розглядав спостережливість як власK
тивість психіки та важливий компонент здібностей до навчання і праці. ВідчутK
тя, на думку вченого, є джерелом усіх знань про зовнішній світ і результатом
наших рухів, тому їх недостатність, а тим більше несформованість деяких із
них, є перешкодою для розвитку здібностей [8, с. 318].

Важливий вклад для наукового осмислення проблеми спостережливості
вніс Я. А. Коменський. Учений вказував на значний вплив  спостереження
предметів та явищ для пізнання людиною дійсності, на деякі умови та головні
прийоми спостереження: участь різних органів чуття, дедуктивність (провоK
дити спостереження від загального до окремого), встановлення відмінностей
між предметами. Таким чином, Я. А. Коменський першим вказав на значенK
ня спостереження у навчальному процесі. На важливе значення спостережK
ливості вказував також Д. Локк: «здатність помічати найменші відмінності
між предметами свідчить про швидкість і ясність спостереження, які допомаK
гають розуму наполегливо і правильно йти шляхом знань» [7, с. 264].

З середини ХІХ століття у педагогіці почали широко використовувати реK
зультати психологічних і психофізіологічних досліджень. Одним з найвідоміK
ших дослідників спостережливості цього часу можна назвати К.Д. УшинськоK
го. Він вважав, що в процесі пізнання важливе значення має нагромадження
відчуттів, реальні враження від довкілля. На думку К.Д. Ушинського, розум
людини проявляється насамперед у здатності бачити сутність предметів [12,
с. 121].

У цей час багато уваги проблемі спостережливості надавали не тільки пеK
дагоги, але й фізіологи. Зокрема, І. М. Сєченов трактував спостережливість
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бити відкриття, можна сподіватися, що вже з підліткового віку спостережK
ливість може сформуватися як властивість сенсорної організації. Якщо в проK
цесі дорослішання людина не мала можливості чи необхідності спостерігати,
то і ця властивість не розвивалася. Для розвитку спостережливості має знаK
чення не стільки вік, скільки тренування [10, с. 98–99].

Тісний і нерозривний зв’язок понять «спостережливість» і «спостереженK
ня» відображає нерозривний зв’язок між психічними процесами і властивосK
тями особистості.

Таким чином, як бачимо, всі дослідники вказують на те, що для розвитку
спостережливості необхідно провести спеціально організовану роботу з уваK
гою на емоційноKвольову, інтелектуальноKопераційну та потребнісноKмотиK
ваційну сфери особистості.

Діяльность працівника карного розшуку включає: пошукову діяльність,
яка полягає у виявленні слідів злочинця і складанні його «портрету», тобто
характеристик, за допомогою яких можна розшукати та ідентифікувати осоK
бу (наприклад, дактилоскопічні відбитки пальців, словесний портрет). 3 огK
ляду на це, працівнику карного розшуку повинна бути притаманна така риса,
як спостережливість. Висока ефективність спостереження забезпечується
наявністю точно сформульованого завдання. Зрештою, головну роль при споK
стереженні відіграє інтелект [4, с. 57].

Спостереження як психічний процес і форма діяльності сприяє формуванK
ню такої інтелектуальної якості, як «професійна спостережливість». ОскільK
ки спостережливість працівника карного розшуку має в основному пояснюK
вальний характер, то цим забезпечується проникнення в суть спостережуваK
ного явища. Таку спостережливість можна назвати проникливістю — рисою,
яка так само дуже важлива для працівника карного розшуку.

Одним із завдань працівника карного розшуку є відтворення картини миK
нулого за доказами (слідами минулого), які залишились у теперішньому.

Комунікативна діяльність працівника карного розшуку полягає в органіK
зації отримання інформації від різних людей про особу злочинця, його прикK
метів, можливого місцезнаходження тощо.

Діяльність працівника зі свідками передбачає фіксацію отриманої інфорK
мації у спеціальній письмовій формі [13, с. 135].

Реконструктивна діяльність полягає у відтворенні (разом із слідчим) карK
тини подій злочину, розробці основних версій, що стосуються справи, і склаK
данні плану, спрямованого на успішне розслідування злочину [13, с. 135].

У роботі працівника карного розшуку розкриваються його знання про криK
мінальний контингент, вміння швидко орієнтуватись у складній оперативній
обстановці.

Найбільш динамічні ситуації спостерігаються в момент затримання порушK
ника. У цей момент необхідно чітко визначити, який спосіб затримання найеK
фективніший, яким є затримуваний — риси його характеру, можливі прояви
опору при затримуванні, тобто потрібний індивідуальний підхід. Працівнику
повинні бути притаманні такі якості: маневреність, об’єктивний погляд на
обстановку, вміння правильно обирати шляхи розв’язання завдань з урахуK
ванням конкретної ситуації за умови отримання правових розпоряджень.
Особливе значения серед якостей працівника карного розшуку має  мисленK

ійної якості майбутніх працівників карного розшуку, відсутнє трактування
терміну «професійна спостережливість працівника карного розшуку»,  немає
досліджень щодо ефективних шляхів формування цієї якості.

Низка авторів пишуть про значення високорозвиненої професійної спосK
тережливості працівників карного розшуку, про прояв цієї якості залежить
від її сформованості в різних ситуаціях оперативноKслужбової діяльності. Так,
наприклад, В.Л. Васильєв визначає значення спостережливості в структурі
професіограми оперативноKрозшукової діяльності. Науковець підкреслює, що
працівник карного розшуку з нерозвиненою професійною спостережливістю
не може ефективно працювати з документами, речовими доказами, успішно
вирішувати оперативноKслужбові завдання при огляді місця події [4, с. 219].

Ця якість, на думку вченого, необхідна для психологічної ідентифікації
особистості злочинця за зовнішнім даними, поведінкою, емоційним станом.
Без знання психологічних прийомів професійного спостереження та володінK
ня цими прийомами працівник ОВС не може ефективно виконувати свої проK
фесійні обов’язки майже у всіх ситуаціях оперативноKслужбової діяльності.

Ю.В. Чуфаровський підкреслює, що юридична професія обов’язком праK
цівників називає уміння вести постійні спостереження за поведінкою людей,
їхньою зовнішністю, ходою, мімікою, жестами тощо. Для юридичної роботи
необхідні люди з високим рівнем спостережливості. Невміння помічати явиK
ща, безплановість у спостереженні, на думку ученого, призводять до того, що
такі працівники правоохоронних органів при вирішенні службових завдань
допускають істотні помилки [13, с. 49].

Психологи  тлумачать спостережливість як «здатність, що проявляється у
вмінні помічати суттєві, характерні, навіть малопомітні властивості предметів
та явищ. Спостережливість передбачає цікавість, допитливість та виробляється
в процесі життєвого досвіду. Її розвиток – важливе завдання формування
пізнавальної установки та адекватного сприйняття дійсності». У психологічній
енциклопедії поняття спостережливість трактується як риса особистості, яка
полягає в здатності бачити в предметах і явищах малопомітні, але суттєві для
їх розуміння ознаки, властивості і зв’язки. Розвивається протягом життя люK
дини під впливом навчання, виховання і трудової діяльності [9, с. 336].

Сучасна економічна енциклопедія дає таке визначення: «Метод збору перK
винної інформації за допомогою вивчення поведінки обраних груп спожиK
вачів, їх дій в певних ситуаціях» [3, с. 359].

Л. О. Регуш вважає, що спостережливість – це психічна властивість, що
ґрунтується на відчутті та прийнятті. Завдяки спостережливості людина розK
різнює ознаки та об’єкти, що мають незначні відмінності, помічає відмінності
в подібному, бачить їх при швидкому русі, в іншому ракурсі, має можливість
змінити до мінімуму час сприйняття ознаки, об’єкта, процесу. Як властивість
сенсорної організації спостережливість пов’язана з різними психічними явиK
щами. Насамперед вона опосередкована відчуттями та умовами, в яких вони
здійснюються. Спостережливість передбачає добре розвинутий зоровий аналK
ізатор, високу абсолютну та відносну чуттєвість [10, с. 93].

Л.О. Регуш відстоює думку про те, для формування професійної спостеK
режливості важливе значення має виховання. Якщо в процесі взаємодії з
людиною дорослі давали можливість дитині самій спостерігати за світом і роK
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них занять улюбленою справою і пов’язана з розвитком професійних інтеK
ресів особистості [10, с. 114].

Отже, професійну спостережливість працівника карного розшуку можна
визначити як якість, що виражається в умінні спеціально, вибірково, планоK
мірно, з використанням своїх органів почуттів, здійснювати збір інформації,
необхідної для виконання оперативноKслужбових завдань.

Спостережливість є однією з найбільш важливих професійних якостей
працівника карного розшуку. Більшість вищезгаданих дослідників професійK
но важливими називають такі якості, які безпосередньо забезпечують
успішність результатів та ефективність конкретного виду діяльності. Без цих
якостей майбутній працівник карного розшуку не зможе в повному обсязі
виконувати оперативноKрозшукову діяльність. В. Г. Кельбя щодо цього зазK
начає, що «справжній професіоналізм передбачає… розвиток у людини заK
гальних та спеціальних здібностей, а також ставлення до професії, усвідомK
лення її ресурсів та обмежень, особистий досвід, індивідуальне бачення заK
собів діяльності, методологічні установки та норми професійного мислення».
Висока ефективність спостереження забезпечується наявністю певної, ясно
сформульованої задачі [10, с. 121].

Таким чином, під професійною спостережливістю майбутнього працівK
ника карного розшуку ми розуміємо індивідуальну здатність людини, що дозK
воляє помічати серед предметів та явищ всі малопомітні властивості, суттєві
деталі, характерні ознаки, які допомагають у вирішенні поставлених завK
дань з оперативноKрозшукової діяльності та становлять професійноKважлиK
ву якість особистості майбутнього працівника карного розшуку. ПодальшоK
го вивчення потребує проблема визначення критеріїв, показників та рівнів
сформованості професійної спостережливості у майбутніх працівників карK
ного розшуку.
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ня, тобто процес пізнання об’єктів, їх якостей і ставлення до реального світу
[4, с. 57].

Для ухвалення правильного рішення будьKякому професіоналу потрібно
вичленувати з навколишнього середовища необхідну інформацію. Всі інші
об’єкти в цьому випадку є тлом. При огляді місця події працівник карного
розшуку зіштовхується із сукупністю речей і обставин, що або ніяк не зв’яK
зані один з одним, або зв’язані таким чином, що не дозволяє одразу знайти
шлях розслідування. Тому він, діючи вибірково, зв’язує між собою елементи
сукупності і створює гіпотетичну систему доказів. Хоча первісна інформація
нерідко дуже суперечлива й надалі може не підтвердитися, вона, проте, дає
можливість намітити план огляду, приступити до уявної побудови моделі що
сталося. Аналіз успішних оглядів свідчить: що на первісній стадії в працівK
ників карного розшуку, що роблять ці огляди, переважало симультанне
(цільне) сприйняття предметів і явищ. У результаті працівник карного розK
шуку виділяє групу об’єктів «основний вузол», які несуть інформацію про злоK
чин [4, с. 72].

Розвиток професійної спостережливості працівників карного розшуку визK
начається складнощами, пов’язаними з: тимчасовими обмеженнями, фінанK
совими, інтелектуальноKінформаційними та іншими ресурсами людини.

Аналіз професійної діяльності працівників карного розшуку показав, що
її особливість полягає в тому, що їм необхідно відразу ж опанувати всіма осK
новними напрямками діяльності, які відрізняються багатофункціональністю
та високою відповідальністю.

Особливу складність і специфіку розвитку професійної спостережливості
визначає те, що посада працівника карного розшуку характеризується надK
звичайно великим переліком функціональних обов’язків, що вимагають усвK
ідомлення їх соціальної значущості, особистої відповідальності за результати
своєї діяльності, необхідність її постійного вдосконалення.

Процес розвитку професійної спостережливості працівників карного розK
шуку в умовах фахової підготовки визначається як досягнення відповідності
професійноKособистісного розвитку початківця працівника вимогам службоK
вої діяльності і потребам самого індивіда в мотивованому виконанні своїх служK
бових, оперативних та соціальних обов’язків з високим рівнем громадського
обов’язку [13, с. 136].

Успішність розвитку професійної спостережливості працівників карного
розшуку в процесі фахової підготовки визначається також по приватних поK
казниках: задоволеність соціальною роллю, задоволеність професійною діяльK
ністю, задоволеність взаємовідносинами в колективі та соціальними умоваK
ми, які оцінюють успішність побутової адаптації.

Проблема формування спостережливості є предметом тривалого дослідK
ження педагогічної та психологічної науки. Спостережливість є однією з
найбільш важливих професійних якостей працівника карного розшуку, вона
забезпечує успішність результатів і ефективність виконання оперативноKслужK
бових завдань, без неї майбутній офіцер не може в повному обсязі виконуваK
ти свої обов’язки.

У формуванні професійної спостережливості велике значення має навчальK
ний процес. Професійна спостережливість формується в процесі систематичK
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

УДК: 372.2+811.1+372.4
Ирхина Ю. В.

В статье излагаются теоретические основы моделирования ин%
тегрированного процесса обучения дошкольников учебно%познава%
тельной деятельности средствами иностранного языка. Раскры%
та сущность синтезирования основных звеньев процесса интег%
рированного обучения таких, как: целей обучения, элементов раз%
нотематических предметов обучения, компонентов содержания
и методов обучения. Представленная модель описана и обоснова%
на ее эффективность.

Ключевые слова: процессуальная интеграция, синтез, цели
обучения, элементы предметов, компоненты содержания, мето%
ды, общность, готовность, процесс.

У статті розкрито теоретичні засади моделювання інтегро%
ваного процесу навчання дітей дошкільного віку навчально%пізна%
вальної діяльності засобами іноземної мови. Розкрито сутність
синтезування основних ланок процесу інтегрованого навчання та%
ких, як: цілей навчання, елементів різнотематичних предметів
навчання, компонентів змісту й методів навчання. Подана модель
описана та обґрунтована її ефективність.

Ключевые слова: процесуальна інтеграція, синтез, цілі навчан%
ня, елементи предметів, компоненти змісту, методи, за%
гальність, готовність, процес.

The article substantiates theoretical bases of the models of integrative
process of teaching pre%school children and their cognitive activity by
means of foreign languages. The aims of teaching, elements of different
learning subjects, the components of the content and methods of teaching
are analyzed. Te model is shown and its effects are substantiated.

Keywords: integration, aims of teaching, the elements of subjects,
components of content, methods, readiness, process.

Сегодня уже никто не сомневается, что дошкольный возраст – самый  эфK
фективный период для начала обучения иностранному языку. Именно в это
время у детей формируются такие психологические процессы, как: внимаK
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ние, память, мышление, порождающие связную речь. На фоне этого происK
ходит активизация зрительного и слухового каналов восприятия информаK
ции, а также оформляются наиболее сложные ассоциативные структуры гоK
ловного мозга (В. Н. Безобразова,1976, 54K56; А. Р. Лурия, 1974, 347).

Названные качественные изменения морфологических параметров мыслиK
тельной деятельности детей 5K6 летнего возраста свидетельствует об их готовноK
сти к осуществлению сложных видов умственной деятельности, необходимой
при целенаправленном, системном усвоении знаний и овладении иноязычной
речью. На основании этих и многих других данных о готовности умственного
развития дошкольников к осмыслению термина «иностранный язык» и возможK
ности формирования у них мотивационной базы его изучения, уже в 80Kе годы
прошлого века стали появляться первые обоснованные методики обучения анK
глийскому языку детей 5K6 лет. Однако их разработчики, в большей степени,
учитывали недостаточную обученность шестилеток, проявляемую в недосфорK
мированности речедвигательного аппарата, в неупорядочности имеющегося у
детей лингвистического опыта в родном языке, в отсутствии навыков чтения и
письма на родном языке, в доминировании игровой над всеми другими  видами
познавательной деятельности и, в меньшей степени, учитывали необходимость
скорейшего речевого развития ребенка. Они недооценивали результаты тех исK
следований, которые доказывали влияние раннего усвоения иноязычной речи
на становление мыслительных способностей детей. Причем усвоение, основанK
ное не только на подражание услышанного, а на формировании представления
о языке как особой знаковой системе и новом виде вербального интеллекта в
целом (И. А. Рапопорт, Е. П. Лещинская,1988, 39). Эти исследователи докаK
зали, что при осмысленном, системным изучении иностранного языка у шестиK
леток быстрее и качественней развивается операционная сторона мышления, а
при усложнении и увеличении объема материала для запоминания выявляется
более прочная сформированность механизма долговременной памяти (И. А.
Рапопорт, Е.П.Лещинская,1988, 41K42).

Итак, не признавая возможным осознанное усвоение иностранного языка
старшими дошкольниками, методисты завели свою концепцию обучения пуK
тем «слушания и подражания» в процессе преимущественно игровой деятельK
ности в методический тупик. С одной стороны, занятия казались эффектны%
ми: дети повторяли за воспитателем целые фразы, выполняли игровые дейK
ствия и произносили предложения, описывающие их, декламировали стихи
на английском языке, пели английские детские песни. Но, с другой стороны,
эти занятия оказались неэффективными: дети не могли самостоятельно поK
строить ни одной фразы из большого объема выученного в устной речи языK
кового материала. Они к началу учебы в школе забывали механически изуK
чавшиеся речевые образцы, а из песен могли произносить (петь) лишь те,
которые повторяли в детском саду практически ежедневно, на каждом музыK
кальном занятии. В конце концов, стало вполне очевидно, что метод интуиK
тивной коммуникации не оправдал себя.

Вместе с тем, отказываться от коммуникативной основы обучения иностK
ранному языку старших дошкольников мы также считаем не целесообразным.
Возвращаться к методике обучения изолированным словам, обозначающим
предметы обихода, игрушки, названия цветов, животных,  растений и т.д.,
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вым материалом, при помощи которого возможно выразить запланированK
ную учебноKпознавательную информацию;

2. Синтез элементов предметов обучения, какими есть: лепка из пласK
тилина и иностранный язык, состоит в подборе таких языковых и речевых
единиц изучаемого языка, которые по своему смыслу соответствуют всем соK
ставляющим учебноKпознавательного предмета. В данном случае это такие
слова, как: moulding, soft, hard, sticky ; такие словосочетания, как: to mould
smth., to make smth., to separate a part of the whole;   и такие предложения,
как: I can mould animals, I can make plasticine soft, My hands are stick.
Именно они обеспечат понимание детьми названия материала (пластилин) и
его свойства (мягкий, твердый, липкий), а также инструкций по пользоваK
нию им (отделить кусочек, размять в руках, придать форму…..) на английсK
ком языке;

3. Синтез компонентов содержания обучения состоит в выполнении
таких языковых операций, предречевых и речевых действий с изучаемым
англоязычным материалом, которые приведут детей к новым общеучебным
знаниям и умениям. В данном случае это знание названия материала «пласK
тилин», знание его свойств и умения подготавливать его к лепке.

4. Синтез методов обучения состоит в общности методических приемов
по достижению первичных знаний и умений учебноKпознавательной деятельK
ности и привычных (рецептивных) знаний, навыков и умений иноязычной
речевой деятельности. Например: 1) метод демонстрации предмета с ком%
ментариями его названия и свойств состоит в выполнении тех же дейK
ствий, но соправождающихся англоязычным текстомKдиалогом. Например:
(Children, look!  This is a piece of plasticine. It may be white, blue, red, black,
brown and yellow. Children look into your box! Find a piece of red plasticine and
show it to me, please! Thank you. And now find in the box a piece of red plasticine
and show it to me, please! Thank you! You are very good children. And I also
want to tell you that plasticine may be soft and hard. When plasticine is in a cold
place it becomes hard. And when plasticine in a warm place it becomes soft. And
now children, answer my questions. What is this? What  colour is this piece of
plasticine? May plasticine be green? Who can find a piece of green plasticine in
your boxes? и т.д.; 2) Метод объяснения подготовки работы с пластили%
ном состоит в этом же разъяснительном действии, но на английском языке.
Например: Children, if you want to blind something from plasticine you must
make it soft. Separate a piece from the whole and start compress it in your hands.
In your warm hands it becomes soft. Сhildren, look at my hands! Do the same
actions. Whose piece of plasticine has become soft? Yours? Well done.

Из приведенных примеров вполне очевидно, что у детей на подготовительK
ном этапе развиваются первичные учебноKпознавательные умения, т.е. умеK
ние подготовки к лепке. В соответствии с ними, они мало говорят с воспитаK
телем; их основной вид деятельности: слушать его объяснения и выполнять
его инструкции. Именно поэтому иноязычные знания, навыки и умения на
данном этапе должны быть преимущественно рецептивные и лишь некоторые
из них носить репродуктивный характер. К последним относятся знания тех
слов и выражений, которые дети должны употреблять в процессе ответов на
вопросы воспитателя.

это значит снова, как в 60Kые годы, превращать иностранный язык в учебK
ный предмет, а не в средство иноязычной коммуникации.

Выход из сложившейся методической ситуации мы видим в организаK
ции интегрированного процесса обучения иностранному языку уже с перK
вых лет его изучении. В данном случае интеграция будет состоять во взаиK
мосвязанном обучении двум видам деятельности: познавательной и инояK
зычной. Первая будет проявляться в приобретении детьми знаний и умеK
ний шить, лепить, рисовать, конструировать какиеKлибо предметы, а вто%
рая – в объяснении всех этих процессов средствами иностранного языка.
И как любой интегрированный процесс обучения, основанный не на предK
метной, а на процессуальной общности выполняемых общеучебных и линK
гвистических действий (Р. Ю. Мартынова, 2010), он будет осуществлятьK
ся в три этапа. Однако, по названию эти этапы не могут быть такими, как
их называет Р. Ю. Мартынова применительно к интегрированному проK
цессу обучения профессиональной и иноязычной речевой деятельности стуK
дентов неязыковых специальностей, а именно: лингвокоммуникативный,
профессиональноKречевой и профессиональноKпроизводственный (Р. Ю.
Мартынова, 2011).

Ведь дошкольники не приобретают профессию  и они ничего не произвоK
дят. По сути же своей они должны быть неизменными, т. к. им предстоит
также  обозначить  три разновидности всего процесса обучения: 1) подготовK
ку к учебноKпознавательной деятельности; а для обучения иностранному языK
ку – приобретение определенных лексических знаний и формирование навыK
ков оперирования ими в условноKречевой практике; 2) выполнение учебноK
познавательной деятельности; а для обучения иностранному языку K развитие
умений комментировать и обсуждать свои действия(по шитью, рисованию,
лепке, конструированию) на английском языке; 3) оценивание выполненной
учебноKпознавательной деятельности, т.е. сличение своей продукции с предK
ставленным образцом; а для обучению иностранному языку – развитие умеK
ний описывать изготовленные предметы, сравнивать их с теми, которые поK
лучились у других детей. Отсюда мы назовем этапы интегрированного обучеK
ния иностранному языку дошкольников следующим образом: 1) подготовиK
тельный; 2) практический; 3) оценочный.

Для детального представления разрабатываемого процесса обучения опиK
шем его в виде взаимодействия и взаимосвязи, т.е. синтеза основных его звеK
ньев, таких как: 1) цели обучения; 2) элементы процессов обучения;
3) компоненты содержания обучения; 4) методы обучения на каждом из его
этапов.

I. На подготовительном этапе:
1. Синтез целей обучения состоит в достижении тех, которые приводят к

выполнению первичных действий учебноKпознавательной деятельности на
основе достижения тех, которые приводят к выполнению первичных действий
иноязычной речевой деятельности1. Например, чтобы познакомить детей с
таким материалом как пластилин и его свойствами на английском языке неK
обходимо предварительно познакомить их с англоязычным языковым и речеK

1. Для примера учебно%познавательной деятельности возьмем обучение де%
тей лепке предметов обихода из пластилина.
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деталей сказанного на английском языке. Например: What are you molding? I
am molding a ball. Will it be red? I see you use red plasticine. – It won’t be only
red. It will be red and blue. One part of the ball will be red and the otherK blue.

Приведенные примеры учебноKпознавательной деятельности показывают
возрастающую активность детей на практическом этапе обучения. Она проK
является в переключении действий детей с подготовительных к лепке на исK
полнительные и с пассивно воспринимаемых на активно комментируемые.
Именно поэтому англоязычные знания, навыки и умения на этом этапе должK
ны быть не только рецептивные, а и преимущественно репродуктивные. В
своей грамматической основе они должны усложниться на несколько новых
видовременных форм глагола: future indefinite, present continuous.

III. На оценочном этапе:
1.  Синтез целей обучения состоит в достижении тех, которые приводят к

выполнению оценочных действий учебноKпознавательной деятельности на
основе достижений тех, которые приводят к англоязычному выражению этой
оценки в виде сравнения выполненной работы с ее образцовым аналогом.

2. Синтез элементов предметов обучения состоит в составлении таких
англоязычных текстов оценочного характера, которые позволяют объективK
но оценить качество выполненной работы, т.е. уровень адекватности вылепK
ленного предмета тому, который изображен на рисунке.

3. Синтез компонентов содержания обучения состоит в выполнении
таких языковых операций, предречевых и речевых действий с изучаемым
англоязычным материалом, которые приведут к его знанию, навыкам и умеK
ниям оперировать им, позволяющим приобрести знания и умения сопоставK
ления изготовленного предмета с образцом, изображенном на рисунке, а такK
же знания и умения выразить свое отношение к своей работе и к работам
других детей.

4. Синтез методов обучения состоит в общности методических приемов
по достижению оценочных умений в учебноKпознавательной и иноязычной
речевой деятельности. Например: 1) метод сравнения каждой детали изгоK
товленного предмета с той, которая на рисунке, и всего предмета в целом с
тем, который был представлен в виде образца; 2) метод выявления лучшей
работы из всех выполненных детьми путем сравнивания изготовленных предK
метов друг с другом.

Изложенное содержание каждого звена процесса интегрированного обуK
чения английскому языку старших дошкольников на оценочном этапе свидеK
тельствует о продолжающемся усложнении учебноKпознавательной  и инояK
зычной речевой деятельности. Первый – в виде развития аналитического соK
знания, осмысленных оценочных поступков, росте интеллектуальной активK
ности детей. Второй – в виде совершенствования иноязычных речевых поK
ступков до уровня становления продуктивных речевых умений, проявляюK
щихся в самостоятельном продуцировании англоязычной речи сопоставительK
ного, оценочного характера. В своей грамматической сущности она усложK
нилась еще на несколько порядков, т.е. включает помимо всех ранее изученK
ных грамматических явлений еще такие, как: степени сравнения прилагаK
тельных, сравнительные обороты as…as..,not so as…, а также лексикологиK
ческие обороты: to my mind, I think that, I am sure that.

II. На практическом этапе:
1. Синтез целей обучения состоит в достижении тех, которые приводят к

выполнению основных действий учебноKпознавательной деятельности на осK
нове достижения тех, которые приводят к выполнению самостоятельно проK
дуцируемых речевых поступков иноязычной речевой деятельности. НаприK
мер, чтобы научить детей  лепить предметы из пластилина, используя английK
ский язык в качестве средства обучения, необходимо предварительно обучить
детей такому языковому и речевому материалу, при помощи которого они
смогут не только понимать англоязычную речь воспитателя, но и самостояK
тельно говорить о том, что они делают;

2. Синтез элементов предметов обучения состоит в составлении таких
англоязычных текстов объяснительного характера, которые соответствуют
общедидактической методике обучения старших дошкольников лепке из плаK
стилина. Например, если инструкция по обучению лепке какогоKлибо предK
мета предполагает такие действия: 1) посмотреть на рисунок в целом с изобK
ражением предмета; 2) посмотреть на детали предмета и прослушать их опиK
сание воспитателем; 3) обратить внимание на цвет изображенного на рисунK
ке предмета в целом и цвет отдельных деталей; 4) отделить часть пластилина
определенного цвета и подготовить его к лепке, т.е.размять его; 5) назвать
основную деталь предмета и посмотреть как ее лепит воспитатель; 6) сличить
свой вылепленный предмет с оригиналом на рисунке, то англоязычный текст,
соответствующий реализации этой инструкции, может быть приблизительно
следующий: Children, look at this picture. It’s a cat. It’s little, but very nice. And
now pay attention on each of its paws. So, let’s start our work. Take orange
plasticine  because our cat  in the picture is red. Separate a piece from the whole.
Make it soft as I am making it. Vova, what are doing? Yes, you are right. You are
making a piece of plasticine soft. And what are you doing, Olga?  And now I am
also making a piece of plasticine soft. And now children look at this picture once
more. Pay attention to the cat’s paws. They are fluffy and thick. Look at me. I am
moulding a paw. Look at me and do the same actions. Who has done it? Show me,
please, cat’s paws. These are front paws. And now look at its back paws. They are
not straight. They are band. And now look at me I am moulding back paws. Do
the same actions. Who has finished? Show me your work, please. And etc.

Речь воспитателя на английском языке должна соответствовать содержаK
нию инструкций по обучению лепке в полном объеме.

3. Синтез компонентов содержания обучения состоит в выполнении
таких языковых операций, предречевых и речевых действий с изучаемым
англоязычным материалом, которые приведут к его знанию, навыкам и умеK
ниям оперировать им, позволяющим приобрести знания инструкций по выK
лепливанию предметов из пластилина на основе соответствующего рисунка,
а также практическим умениям делать это и комментировать свои действия.

4. Синтез методов обучения состоит в общности методических приемов
по достижению основных, практических знаний и умений учебноKпознаваK
тельной деятельности и вторичных (репродуктивных знаний, навыков и умеK
ний иноязычной речевой деятельности. Например: 1) метод комментироваK
ния выполняемых действий состоит в комментировании этих же действий на
английском языке; 2) метод уточняющей информации – состоит в уточнении
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Описанные выше синтезированные цели интегрированного процесса обуK
чения, синтезированные элементы предметов обучения, синтезированные
компоненты содержания и методы обучения позволяют представить его лингK
водидактическую модель для прослеживания динамики его реализации и усK
тановления формы взаимосвязи всех его звеньев на каждом этапе (стр. 11).

Как видно из представленной модели, в разработанном нами интегрироK
ванном процессе обучения каждая учебноKпознавательная цель достигается
во взаимосвязи с достижением каждой цели процесса обучения иноязычной
речевой деятельности.

Каждый элемент предмета учебноKпознавательной деятельности усваиваK
ется путем усвоения соответствующего ему элемента предмета иноязычно реK
чевой деятельности.

Каждый структурный компонент содержания обучения учебноKпознаваK
тельной деятельности реализуется путем реализации соответствующих комK
понентов содержания обучения иноязычной речевой деятельности. При этом
продемонстрированное в модели соответствие учебноKпознавательных знаний
не только знаниям, но и навыкам иноязычной речи, обуславливается тем, что
иноязычных знаний недостаточно для оперирования ими. Ведь знать значеK
ния слов и правила их употребления – это лишь первое условие их дальнейK
шего нормативного употребления в иноязычной речи. Вторым обязатель%
ным условием становления иноязычных речевых умений является автоматиK
зация действий, соответствующих знаниям, до уровня их перехода в устойчиK
вые, но вместе с тем гибкие навыки (С. Л. Рубинштейн, 2009, 457). Для
развития интеллекта человека средствами родного языка специальная автоK
матизация его речевых действий не требуется, т. к. она осуществляется в проK
цессе его жизнедеятельности (Р. Л. Рубинштейн, там же). Именно поэтому
готовность к развитию учебноKпознавательных умений, развиваемых на
родном языке, устанавливается по окончанию приобретения соответствуюK
щих знаний; а готовность к развитию учебноKпознавательных умений, разK
виваемых на иностранном языке, устанавливается по окончанию приобретеK
ния иноязычных знаний и навыков.

Каждый метод обучения учебноKпознавательной деятельности соответствуK
ют тому же методу обучения иноязычной речевой деятельности, что ЛингвоK
дидактическая модель интегрированного процесса обучения учебно#позна#
вательной и иноязычной речевой деятельности старших дошкольниK
ков (на материале обучения лепке из пластилина) в полной мере обуславлиK
вает их общность, а значит, и полную интеграцию исследуемых процессов
обучения.

Разработанный нами в соответствии с данной моделью практический курс
обучения дошкольников лепке предметов из пластилина на английском языке
и апробированный в трех дошкольных учебных заведениях г. Одессы убедиK
тельно доказывает его эффективность, т.е. возможность развития у дошкольK
ников реальных иноязычных речевых умений, сохраняющихся на длительK
ное время, и готовых к расширению и углублению в процессе англоязычного
усвоения других учебноKобразовательных курсов.
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МЕТОДИЧНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНО�ПРИКЛАДНОЇ
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З АВІАЦІЇ ТА

КОСМОНАВТИКИ
УДК 378: 371.214.114.656.7.071.13(045)

Фотинюк В. Г.
У даній статті приділена увага методичним умовам здійснен%

ня професійно%прикладної фізичної підготовки майбутніх інже%
нерів%механіків з обслуговування та ремонту повітряних суден.
Визначено зміст організаційно%педагогічних умов ППФП.

Ключові слова. Метод, методика, умова, професійно%при%
кладна фізична підготовка, інженери%механіки з обслуговування
та ремонту повітряних суден.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО�ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ПО АВИАЦИИ И
КОСМОНАВТИКЕ

В.Г. Фотынюк
В данной статье уделено внимание методическим условиям

профессионально%прикладной физической подготовки будущих
инженеров%механиков по обслуживанию и ремонту воздушных су%
дов. Определено содержание организационно%педагогических усло%
вий ППФП.

Ключевые слова. Метод, методика, условие, профессиональ%
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METHODOLOGICAL CONDITIONS OF PROFESSIONAL�APPLIED
PHYSICAL TRAINING FUTURE BACHELORS OF AERONAUTICS AND

ASTRONAUTICS
V. G. Fotynyuk

In this paper, the attention paid to the conditions of professional and
methodical application of physical training of future engineers%
mechanical maintenance and repair of aircraft. The content of the
organizational and pedagogical conditions PPFP is debiaed.

Key words. Method, technique, condition, professionally%applied
physical training mechanical engineers for maintenance and repair of
aircraft.

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими і прак�
тичними завданнями. Успішність підготовки майбутніх фахівців до професK
ійної діяльності залежить від ефективності її методичного забезпечення.

Фізична підготовка студентів є важливим компонентом процесу оволодінK
ня ними фахом. Організовуючи навчальний процес, керівники та викладачі
фізичного виховання повинні мати чітке уявлення про спрямованість і завK
дання фізичного виховання як обов’язкової навчальної дисципліни у технічK
них вищих навчальних закладах. Воно є органічною складовою загальної сиK
стеми навчання та виховання, має сприяти як загальному, так і спеціальному
розвитку особистості, зокрема розвитку фізичних якостей студентів авіаційK
ної галузі відповідно до вимог майбутньої професії.

Матеріали даної статті відображають результати дослідження науковоKпеK
дагогічними працівниками кафедри фізичного виховання Національного авK
іаційного університету (м. Київ) теми № 14/120807 «Структура і зміст наK
вчальних занять з фізичного виховання вибіркової спрямованості зі студентаK
ми першого курсу НАУ», орієнтованої на здійснення професійноKприкладної
фізичної підготовки майбутніх бакалаврів з авіації та космонавтики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні та зарубіжні науK
ковці (Д. Лавріненко, 2003; М. Арзамасцев, 2004; Т. Попова, 2004; Ю.
Євсєєв, 2005; С. Халайджі, 2005; Т. Тарасеня, 2008; Р. Раєвський, 2010)
акцентують увагу на тому, що традиційна система фізичного виховання не в
змозі ефективно впливати на розвиток індивідуальних фізичних здібностей,
формування професійноKприкладних рухових умінь та навичок студентів.

Водночас підвищення ефективності виробничих процесів у різних сферах
господарської діяльності зумовлює необхідність реорганізації фізичного виK
ховання і значного посилення ролі його складової – професійноKприкладної
фізичної підготовки як бази для успішного оволодіння трудовими процесами,
вказують дослідники (А. Дяченко, 1997; О. Каравашкіна, 2000; Н. ЗавидіK
вська, 2002; В. Єжков, 2003; В. Філінков, 2003; О. Камаєв, В. Артем’єв,
2005; Р. Римик, 2006; О. Церковна, 2007; Н. Борейко, 2008; І. БондаренK
ко, 2009; В. Кабачков, С. Полієвський, Р. Раєвський, 2010; С КанішевсьK
кий, 2012). Виконання цього завдання тісно пов’язане з розв’язанням багаK
тьох проблем прикладного характеру для покращення управління, організації
та забезпечення належної фізичної підготовленості молоді на сучасному етапі
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• у вузькому – як сукупність різних методів, які забезпечують успішність овоK
лодіння окремими вправами (бігу, стрибків, метань, лазань, плавання і т. ін.);

• у широкому – як сукупність не тільки різних методів, прийомів, але й
форм організації занять (методики фізичного виховання K у дошкільних устаK
новах, школі, ВНЗ та ін.).

У системі освіти з фізичного виховання велика увага має приділятися вдосK
коналенню навчального процесу у ВНЗ, пошуку нових форм, засобів та меK
тодів його оптимізації, що сприяють підвищенню готовності майбутнього фаK
хівця до професійної діяльності.

Реалізація завдань педагогічного експерименту повинна здійснюватися
виходячи з певних обставин – умов. Умова як педагогічна категорія є сукупK
ністю чинників суспільного, побутового, прикладного та ін. оточення, що вплиK
ває на будьKкого, будьKщо, і створюють середовище, в якому протікає щось
[9]. З точки зору філософії, умова тлумачиться як фактор (латинське factor
– чинник), тобто рушійна сила, причина будьKякого процесу. Як філософсьK
ка категорія поняття умова відображає універсальні стосунки між суб’єктаK
ми спілкування. За межами діяльності ці стосунки не можуть перетворитися
на нову дійсність. Для цього потрібна причина. Тому причинність виконує
функцію активізації діяльнісного фактора. Саме він із матеріалу умов забезK
печує продукування нової дійсності як кінцевого результату [13]. ФілософсьK
кий словник інтерпретує умови як те, від чого залежить дещо інше (обумовK
лене); суттєвий компонент комплексу об’єктів (речей, їх станів, взаємодій),
із наявності якого з необхідністю походить існування цього явища [12].

У тлумачному словнику визначається умова як вимога, що ставиться одK
нією із сторін, які домовляються; як усна чи письмова згода про щоKнебудь;
як правила, встановлені в будьKякій сфері життя, діяльності; як обставини,
за яких відбувається, від яких залежить щоKнебудь [7].

Визначення поняття «умови» в педагогіці передусім пов’язане з педагогічK
ним осмисленням цієї категорії. Досить широке значення поняття «умова»
використовується в дидактиці для характеристики цілісного педагогічного
процесу, окремих його сторін і складових частин. На думку В. Андрєєва, пе%
дагогічні умови являють собою результат цілеспрямованого відбору, констK
руювання й застосування елементів змісту, методів (прийомів), а також органK
ізаційних форм навчання для досягнення дидактичних цілей. Ю. Бабанський
визначає педагогічні умови як чинники (обставини), від яких залежить ефекK
тивність функціонування педагогічної системи.

Таким чином, під педагогічними умовами розуміється сукупність об’єктивK
них можливостей, змісту, форм, методів, педагогічних прийомів і матеріальK
но K просторового середовища, спрямованих на вирішення поставлених у досK
лідженні завдань.

Серед організаційноKпедагогічних умов, що підвищують рівень ефективK
ності методики ППФП, важливою має бути роль здоров’язберігаючої органіK
зації освітнього процесу з підготовки студентів за фахом інженерKмеханік з
обслуговування та ремонту повітряних суден, де провідне місце займає сисK
темне бачення процесу здоров’язбереження і його можливих результатів. СиK
стемне бачення передбачає, як зазначає Г.Н. Сєріков, системний підхід до
здоров’язбереження і системний аналіз його результатів [8].

розвитку різних галузей. Але аналіз практичної діяльності доводить, що існує
ряд проблем у професійноKприкладній фізичній підготовці майбутніх інжеK
нерівKмеханіків з обслуговування та ремонту повітряних суден, що свідчить
про доцільність удосконалення її методики, оскільки ті методи та прийоми,
які використовуються в навчальному процесі, не повною мірою вирішують
існуючі проблеми підготовки студентів до фахової діяльності.

Метою статті є обґрунтування основних методичних умов професійно –
прикладної фізичної підготовки майбутніх бакалаврів з авіації та космонавK
тики.

Виклад основного матеріалу. Існують різні підходи щодо визначення
поняття сутності «метод». Найчастіше  поняття «метод» розуміється як шлях
досягнення поставленої педагогічної мети; як певний спосіб застосування будьK
яких засобів з відомою, заздалегідь наміченою метою; як спосіб взаємної діяльK
ності педагога та студента, за допомогою котрого досягається виконання поK
ставлених завдань; як сукупність прийомів і правил діяльності педагога, що
застосовується для вирішення певного кола завдань; як певним чином упоK
рядкована діяльність, тобто система цілеспрямованих дій, що призводять до
досягнення результату, відповідного наміченій меті; як форма засвоєння наK
вчального матеріалу та ін. [10, 11].

Таким чином зміст поняття «метод» у загальному вигляді можна визначиK
ти таким чином – це спосіб виконання будьKякої роботи, спосіб застосування
будьKякого засобу для досягнення поставленої мети [10, 11]. У тлумачному словK
нику С.І. Ожегова метод пояснюється як «спосіб теоретичного дослідження
або практичного здійснення чогоKнебудь», тобто спосіб вирішення якоїKнебудь
задачі [7]. З цим визначенням погоджується Ю. В. Менхин [4].

Метод K це спосіб вирішення педагогічного завдання за допомогою обраK
них для цього засобів, вважають В. П. Іващенко, О. П. Безкопильний [3]. За
визначенням Т. Ю. Круцевич, Ж. К. Холодова, B.C Кузнецова, метод — це
система дій педагога  в процесі викладання  та система дій учня (студента)
при засвоєнні навчального матеріалу [10, 15].

У педагогіці метод (від гр. methodos) – шлях до чогось, спосіб пізнання
явищ природи і суспільства [2, 5]. У теорії фізичного виховання під мето%
дом розуміють спосіб виконання або застосовування  конкретної вправи
(швидше, повільніше) або застосовування інших засобів (слова), які забезK
печують досягнення поставленої мети при виконанні вправ (розвитку якосK
тей, навчанні, контролі і т.п.) [10, 11]. Ж. К. Холодов, B.C Кузнецов під
методами фізичного виховання розуміють основні положення, що визначаK
ють зміст, організаційні форми навчального процесу відповідно до його заK
гальних цілей і закономірностей [15].

Сукупність методів і методичних прийомів, що застосовуються в проK
фесійній галузі знань, називають методикою [3]. Термін “методика” озK
начає сукупність способів доцільного проведення будьKякої роботи. У метоK
диці, за можливістю, повинне міститися точне розпорядження про виконанK
ня певних дій (операцій), що призводять до вирішення поставленого завданK
ня [10, 11].

Поняття методика використовується у теорії фізичного виховання у двох
значеннях:
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фесійної діяльності, підвищенні функціональних резервів організму, зміцненні
здоров’я, він залежить не тільки від величини (інтенсивність і тривалість)
навантаження, що оцінюється за зрушенням у діяльності основних життєвоK
забезпечуючих систем, але і від раціонального гігієнічного режиму.

При розробці методики професійноKприкладної фізичної підготовки стуK
дентів ми керувалися наступними принципами здоров’язберігаючого способу
життя, що включає:

• раціональний режим навчальноKвиробничої і повсякденної діяльності;
• регулярне використання засобів фізкультурноKоздоровчої спрямованості

в режимі дня;
• оптимізацію повсякденної рухової активності в поєднанні із застосуванK

ням природних оздоровлювальних факторів (сонячна інсоляція, повітряні
ванни, загартування).

При побудові системи занять з професійноKприкладної фізичної підготовK
ки студентів за фахом інженерKмеханік з обслуговування та ремонту повітряK
них суден нами передбачалося як створення оптимального рухового режиму,
так і забезпечення корекційної та оздоровчоKпрофілактичної спрямованості
занять.

Велика роль ціннісних орієнтацій, які є найважливішим елементом внутK
рішньої структури особистості, закріплених життєвим досвідом індивіда, всією
сукупністю його переживань. Сукупність сформованих, усталених ціннісних
орієнтацій утворює свого роду основу свідомості, що забезпечує стійкість осоK
бистості, спадкоємність певного типу поведінки і діяльності, виражену в спряK
мованості потреб та інтересів. Тому, як зазначає Л.І Лубишева, ціннісні оріK
єнтації виступають важливим фактором, що обумовлює мотивацію дій та
вчинків особистості.   Для формування ціннісної орієнтації майбутніх фахівців
з обслуговування та ремонту повітряних суден на використання засобів
фізкультурноKоздоровчої спрямованості ми спиратимемося перш за все на осоK
бистісні потреби й інтереси, які, у свою чергу, виявляються в опосередковаK
ному зв’язку із запитами соціуму на нову, відповідну його потребам, осоK
бистість висококваліфікованого фахівця. ПсихологоKпедагогічними передуK
мовами формування ціннісних орієнтацій на використання засобів професK
ійноKприкладної фізичної підготовки студентів в оздоровчих цілях є сформоK
вані до цього часу уявлення про те, що довільна м’язова діяльність є біологічK
ною передумовою розвитку життєво важливих функцій, умовою оптимальK
ного функціонування психофізіологічних систем організму. Засоби фізкульK
турноKоздоровчої спрямованості виступають для майбутніх фахівців з обслуK
говування та ремонту повітряних суден як носії цінності для тілесного вдосK
коналення, як емоційноKестетична цінність і як засіб збереження здоров’я.

ПотребнісноKмотиваційні чинники у структурі професійноKприкладної
фізичної підготовки майбутніх інженерівKмеханіків з обслуговування та реK
монту повітряних суден займають важливе місце і як об’єктивні умови, які
спонукають до підвищення професійної готовності. ІндивідуальноKособистісні
потреби реалізуються в практичній діяльності через усвідомлення її необхідK
ності і самоствердження при досягненні позитивних результатів.

Підвищення освітнього рівня майбутніх фахівців у сфері прикладної підгоK
товки, профілактика негативних факторів трудової діяльності та збереження

До розробленого та  адаптованого  нами до фізичного виховання майбутніх
бакалаврів з авіації та космонавтики комплексу організаційноKпедагогічних
умов належать наступні:

• зорієнтованість професійноKприкладної фізичної підготовки на особлиK
вості майбутньої професійної діяльності студентів;

• організація професійноKприкладної фізичної підготовки на основі діагK
ностики індивідуальних особливостей студентів;

• диференційований підхід і здійснення моніторингу процесу професійноK
прикладної фізичної підготовки студентів;

• взаємодія засобів професійноKприкладної фізичної підготовки студентів,
спрямованих на підвищення рівня здоров’я, самопочуття і готовність до праці.

Здоров’язберігаюча організація та зміст професійноKприкладної фізичної
підготовки забезпечуються при дотриманні методичних принципів навчання і
виховання, а також при суворому дотриманні основних принципів здорового
способу життя (збереження духовного і фізичного благополуччя, дотриманK
ня лікарськоKгігієнічних основ збереження здоров’я в трудовій діяльності та
повсякденному житті).

До найважливіших методичних умов організації освітнього процесу на
базі збереження та зміцнення здоров’я студентів слід віднести наступні [8]:

а) психологоKпедагогічна установка на здоров’язбереження в освітньому
процесі, в ході виробничої практики і в повсякденній діяльності;

б) створення умов для реалізації потребнісноKмотиваційної сфери до здоK
рового способу життя;

в) розробка методичних основ удосконалення змісту освіти на основі принK
ципів дисциплінарної інтеграції, що охоплює різні аспекти здоров’язбереженK
ня;

г) дотримання методологічних пріоритетів здоров’язбереження при розK
робці та реалізації когнітивних основ здоров’язберігаючих педагогічних техK
нологій.

Стійкі потреби і ціннісні орієнтації на збереження здоров’я, використання
ефективних засобів фізкультурноKоздоровчої спрямованості формуються при
цілеспрямованій здоров’язберігаючій організації освітнього процесу в цілому.

При визначенні виду вправ і фізичного навантаження на заняттях з проK
фесійноKприкладної фізичної підготовки нами взято до уваги індивідуальний
рівень фізичного розвитку та фізична підготовленість, стан здоров’я і самопоK
чуття, ставлення студентів до занять з фізичного виховання. В.К. Бальсевич,
Г.Г. Наталя, Ю.К. Черненко стверджують, що важливішим є не дотримання
середніх норм, а підбір засобів, методів і форм організації занять фізичними
вправами відповідно до індивідуальних особливостей тих, хто займається [1].

Найбільш раціональними прийомами підвищення професійноKприкладної
та оздоровчої функцій фізичних вправ є не підвищення рівня напруги фізіоK
логічних функцій, а збільшення часу занять фізичними вправами і різноK
манітність прикладних засобів. Як вважають P.E. Мотилянська, H.A. Фомін,
збільшення тривалості занять фізичними вправами дає відчутний оздоровчий
ефект при порівняно незначній фізичній напрузі [6, 14].

Високий прикладний ефект з професійноKприкладної фізичної підготовки
студентів виражається у своєчасній профілактиці негативних факторів проK
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здоров’я розглядалися нами як методична умова для реалізації когнітивної
функції професійноKприкладної фізичної підготовки. Під когнітивним аспекK
том даної сфери ми розуміли формування знань  у сфері підтримки і зміцненK
ня власного здоров’я та забезпечення професійної готовності. Вони, у свою
чергу, поділяються на знання власне з забезпечення фізичного здоров’я, в гаK
лузі регулювання психічного стану та на знання щодо вдосконалення професK
ійно значущих якостей.

У методиці професійноKприкладної фізичної підготовки, крім реалізації
потребнісноKмотиваційних індивідуальноKособистісних переваг, нами бралиK
ся до уваги соціальний запит на психофізично та функціонально підготовлеK
ного фахівця з обслуговування та ремонту повітряних суден, орієнтованого
на аспекти майбутньої професійної діяльності.

З метою отримання високого рівня  професійної готовності майбутнього
інженераKмеханіка з обслуговування та ремонту повітряних суден необхідно
внести зміни в освітній процес майбутніх фахівців за допомогою активізації
навчальноKпізнавальної діяльності, чому значною мірою сприяють  взаємоK
навчання, індивідуалізація, самовиховання та підвищення рівня мотивації.

Активізації навчальноKпізнавальної діяльності студентів, самостійному
пошуку та вибору правильного рішення у штучно створених ситуаціях  сприяє
проблемне навчання.  Принцип взаємонавчання виражається у безпосередній
взаємодії контролю та обміні знаннями і досвідом між студентами при груK
повій і попарній організації. Організація навчальноKпізнавальної діяльності з
урахуванням індивідуальних здібностей і можливостей студента знаходить
відображення в принципі індивідуалізації навчального процесу професійноK
прикладної фізичної підготовки. Мотивація навчальноKпізнавальної індивіK
дуальної діяльності є основою ефективної роботи студента в процесі прикладK
ної підготовки, яка виражається в активізації розумових процесів, свідомості
і зацікавленості вибору необхідного засобу для вирішення заданої ситуації.
Дійсним спонукальним початком активної розумової діяльності повинно бути
бажання студента вирішити ту чи іншу проблему, доводити, досліджувати і т.
ін. Серед стимулюючих факторів, що спонукають студентів до активності,
можна назвати підвищення оцінки за старанність у виконанні завдань.

Висновок. Аналіз спеціальної літератури, результатів наукового пошуку
вчених з проблеми фізичного вдосконалення та розвитку майбутнього фахівK
ця,  досвід викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у системі
вищої авіаційної освіти  майбутнім бакалаврам з авіації та космонавтики дозK
воляють  акцентувати увагу на значущості створення відповідних методичK
них умов для здійснення професійноKприкладної фізичної підготовки студентів.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОГО ЕТИКЕТУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
УДК: 378.147

Логвіненко А.Ю.
Стаття присвячена розгляду сутності ділового етикету в за%

рубіжних країнах; висвітлено особливості ділового й мовленнєво%
го етикету у США та Великій Британії, встановлено, що в умо%
вах сьогодення необхідно навчати майбутніх фахівців правил діло%
вого писемного етикету, дотримання етичних норм спілкування
під час використання Інтернету.
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Стаття присвячена розгляду сутності ділового етикету в за%
рубіжних країнах; висвітлено особливості ділового й мовленнєво%
го етикету у США та Великій Британії, встановлено, що в умо%
вах сьогодення необхідно навчати майбутніх фахівців правил діло%
вого писемного етикету, дотриманню етичних норм спілкування
під час використання Інтернету.

Ключові слова: діловий етикет, мовленнєвий етикету, етичні
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This article reveals the essence of the business custom in foreign
countries; highlights the peculiarities of business and speech etiquette in
the USA and Great Britain. It shows that nowadays it is necessary to teach
future specialists rules of business written custom, ethic norms of
communication on the Internet.

Key words: business custom, speech etiquette, ethic norms of
communication on the Internet.

Постановка проблеми. Глобальні проблеми сучасності актуалізують факK
тори, що упорядковують, організують і дисциплінують поведінку людей і
спілкування між ними. На сучасному етапі входження України до світової та
європейської спільноти поширюються міжнародні культурні та ділові стосунK
ки українців з представниками інших країн. З огляду на це особливого знаK
чення у процесі підготовки майбутніх фахівців набувають проблеми вивченK
ня й опанування діловим етикетом зарубіжних країн, оскільки культура поK
ведінки людей сприяє налагодженню співробітництва, партнерства, міжнаK
родних зв’язків. Натомість формуванню умінь і навичок ділового спілкуванK
ня, вивченню аспектів ділового етикету зарубіжних країн у вищих навчальK
них закладах, на жаль, не приділяється належної уваги.

Аналіз останніх публікацій. Проблема етикету була предметом дослідK
жень таких науковців, як В. Бакштановський, Р. Вольф, Л. Воронкова,
О. Даниленко, М. Лукашевич, В. Малахов, І. Осечинська, О. Титаренко,
Г. Чайка, та ін. Питання формування культури мовленнєвого спілкування й
мовленнєвого етикету розглядали О. Казарцева, М. Огренич, Н. ФормановсьK
ка та ін. У своїх наукових розвідках вони наголошують на необхідності ознайK
омлення майбутніх фахівців з особливостями ділового спілкування й мовленK
нєвого етикету, що сприятиме набуттю ними вмінь та навичок як усного, так
і писемного етикету.

Метою статті є висвітлення сутності ділового етикету в зарубіжних країK
нах, а також ділового й мовленнєвого етикету, етикету спілкування в мережі
Інтернет.

Виклад основного матеріалу. Етикет тісно пов’язаний із життям суспK
ільства, є невід’ємною складовою культури й передбачає насамперед дотриK
мання правил поведінки, вияв шанобливого ставлення до людей, незважаюK
чи на їхню посаду або суспільний стан. Чемне поводження із жінкою, шанобK

ливе ставлення до старших, дотримання форм вітання, правила ведення розK
мови, поведінка за столом, дотримання вимог, що ставляться до одягу, – всі
ці правила пристойності віддзеркалюють загальні уявлення про гідність люK
дини, про норми взаємовідносин між людьми у службовій царині [2].

Зважаючи на те, що все повинно давати прибутки, для американського
ділового етикету характерним є: відсутність безплідних витрат праці; сила
наданого слова; сумлінність в організації будьKякої справи; аналіз; розподіл
функцій і ретельна перевірка виконання; спеціалізація кадрів і виробництва;
стислість і ясність, конструктивізм тощо.

Діловий етикет у Великій Британії вельми неоднорідний, причому не тільки
в соціальному плані, а й у своїй «цеховій» спеціалізації, що відрізняє його від
ділових кіл інших країн. Для нього характерна кастовість, яка, з одного боку,
визначає високий професійний рівень, а з іншого – заважає притокові «свіжої
крові». Ділові люди Великої Британії вміють ретельно аналізувати ситуацію,
що виникає на ринку, складати короткотермінові й середньотермінові проK
гнози; здатні дістатися найвищого рівня аналізу довготермінових перспектив,
де, крім економічних, велике значення мають соціальні, політичні й загальK
носвітові чинники. Бізнесмен Великої Британії – це вимуштрувана, ерудоваK
на людина, в якій поєднуються найвища професійна підготовка і політичний
інфантилізм. Суто людські чинники мають для нього велике значення. Він
спостережливий, обізнаний з літературою, мистецтвом, чудовий психолог, не
терпить фальші й приховування, професійної слабкості в маркетингу [2].

У діловому етикеті Англії, зазначає Ю.Палеха, існує певний ритуал спілкуK
вання, якого намагаються суворо дотримуватися: в особистому спілкуванні,
під час телефонної розмови, у процесі проведення ділових ланчів, обідів, під
час відвідування виставок, семінарів, симпозіумів, конгресів, тенісних
турнірів, перегонів тощо, а також у роботі престижних клубів. Діловий етиK
кет вимагає пам’ятати про знаки уваги партнерам, з якими зустрічаються або
ведуться перемови. Аналізуючи досвід ділового етикету в Англії, автор надає
поради майбутнім фахівцям, наголошуючи на тому, що вітальна листівка до
свята або з нагоди дня народження, найкращі побажання близьким Вашого
колеги піднімуть Ваш діловий авторитет, засвідчать Вашу ввічливість, чудові
людські якості, закладуть підмурок для встановлення тривалих ділових взаєK
мин, що принесе Вам і підприємству або фірмі чималий прибуток. Також в
англійському діловому етикеті поширена низка правил вручення подарунків,
які не розглядаються як хабар. До них належать календарі, записнички, заK
пальнички, фірмові авторучки, а до Новорічних свят – алкогольні напої [8,
c. 125K127].

Розглядаючи етичні норми службових відносин, В. Борисов зауважує, що
вони ґрунтуються на загальнолюдських цінностях, нормах і правилах поведK
інки, але мають деякі особливості. Він зауважує, що ділова етика – це суK
купність етичних принципів і норм, якими повинна керуватись діяльність
організації, у сфері управління й підприємництва. Вона включає елементи
різного порядку: етичну оцінку як внутрішньої, так і зовнішньої політики
організації в цілому; моральні принципи членів організації: професійну моK
раль; моральний клімат у колективі; норми ділової етики – ритуальні зовнішні
норми поведінки.
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Рівень морального розвитку як окремої особистості, так і організації в цілоK
му, сьогодні визначається орієнтацією на сформовані у XX столітті універK
сальні принципи справедливості, рівності людських прав і поваги гідності
людини; принцип благочинності життя.

Науковець акцентує увагу на необхідності формування таких якостей
фахівців, що працюють з людьми, якKот:

· професійні – професійний рівень знань, навичок, умінь, знання іноK
земних мов;

· моральноKпсихологічні як професійні – цілеспрямованість, витримка,
чесність, принциповість, вимогливість;

· моральні – доброта, гуманність, гідність, повага інших, порядність,
мужність, чесність, справедливість [1, с. 26].

У монографії О. Кубрак «Етика ділового та повсякденного спілкування»
розглянуто «золоті правила спілкування», розроблені Д.Карнегі, й зазначаєтьK
ся, що «істина» стосунків, які ним пропонуються, справді проста і доступна:
«Ви повинні зустрічати людей з радістю, якщо хочете, щоб вони раділи зустрічі
з Вами»; «Пам’ятайте, що для людини звук її імені – найсолодший і найважK
ливіший звук у людській мові»; «Будьте добрим співрозмовником. ЗаохочуйK
те інших розповідати про себе»; «Ведіть розмову в колі інтересів Вашого
співрозмовника»; «Давайте людям відчути їх непересічність, і робіть це щиро»,
«Робіть так, щоб людям було приємно виконувати те, чого Ви хочете» [5, с.
183]. Неможливо з цим не погодитися. На нашу думку, дотримання таких
правил сприятиме кращому порозумінню між співрозмовниками, встановленK
ню дружніх стосунків, що є необхідною передумовою співробітництва.

Значну роль у співробітництві з міжнародними партнерами науковці
(О.Казарцева, М.Огренич, Н.Формановська та ін.) відводять мовленнєвому
етикету, який вони розглядають як правила, що регулюють мовленнєву повеK
дінку, систему національноKспецифічних стереотипних, стійких формул
спілкування, прийнятих та вказаних суспільством для встановлення контакK
ту співрозмовників, підтримання й зупинення контакту у вибірковій тональK
ності [4; 9]. О.Казарцева зауважує, що до мовленнєвого етикету насамперед
належать слова та вислови, що вживаються людьми для вітання, прощання,
вибачення, побажання, запрошення, характерні форми спілкування, інтоK
наційні особливості, які характеризують ввічливу мову [4, с.27].

Мовленнєвий етикет є необхідним у діловому спілкуванні, який Н.ФорK
мановська розглядає як різновид комунікації в бізнесKорганізаціях, який хаK
рактеризується особливим функціональним стилем та культурою (кодом)
поведінки. Науковець зазначає, що ділове спілкування зазвичай відбувається
в офіційних умовах, в яких наміри співрозмовників зводяться до того, щоб
дати, отримати або обмінятися інформацією; домовитися з питання, що цікаK
вить співрозмовників; запевнити партнера у правильності рішення, що прийK
мається; встановити контакт, ділові стосунки, дотримуючись при цьому певK
ного статусу та ролі [9, с.287].

Значну увагу сьогодні привертають і питання забезпечення етичного ділоK
вого спілкування в мережі Інтернету. В ІнтернетKсередовищі, зауважує В.ЗеK
ленецький, виникає проблема збереження та підтримки етичних норм, дієвість
яких у суспільстві визначається ставленням до проблеми державних органів,

рівнем самосвідомості кожного індивіда, мірою та способами суспільного вплиK
ву в разі їх порушення. У США, Австралії, Великобританії та інших євроK
пейських країнах створені інститути, що досліджують проблеми соціального
впливу комп’ютерних технологій на особистість і суспільство, а також розK
робляють відповідні рекомендації, норми й методи їх упровадження в суспK
ільну свідомість [3].

Створивши нове середовище – Інтернет, у якому комп’ютери є основним
інструментом комунікації, продовжує автор, людство змушене створити в
ньому й норми поведінки. У цьому середовищі, кожен, хто занурюється в кіберK
нетичний простір, зобов’язаний дбати не лише про себе, але й про  оточуючих
людей, з якими «спілкується», про інформаційні ресурси, у яких отримує дані
чи інформацію або ж робить доступними власні. Тому, користуючись будьK
якою свободою, слід пам’ятати, що вона обмежується свободою інших людей
[3].

Серед користувачів Internet виробилися особливі етичні норми. У преамK
булі мережевого кодексу етики підкреслюється: «Internet не підлягає цензурі
й керується правилами нетікету (похідне від net K мережа й etiquette K етиK
кет)». Правила стверджують: не рекомендується робити те, що не заохочується
цивілізованим суспільством: лаятися, ображати людей, розпалювати націоK
нальну ворожнечу, зламувати паролі. Користувачі, що порушуютьнетікет,
можуть одержати флейми (попередження), що вказують на проблеми в поK
ведінці. Якщо ж неетичні дії продовжуватимуться, то користувач ризикує бути
позбавленим можливості працювати в Мережі.

Отже, зазначає В. Зеленецький, одним із найважливіших завдань інфорK
маційного суспільства є роз’яснення норм комп’ютерної етики в інтернетKкоK
мунікаційному просторі, особливо серед молодих користувачів. Реалізацією
цього завдання, на його думку, має бути впровадження в освітню систему
нашої держави навчальної дисципліни, спрямованої збалансувати високий
рівень знань і навичок користування мережею Інтернет та низький рівень
відповідності користувача загальноцивілізаційним моральноKетичним нормам
спілкування в мережевих комунікаціях [3].

Підсумовуючи, доходимо висновку щодо необхідності формування ділоK
вого й мовленнєвого етикету майбутніх фахівців, ознайомлення їх із діловим
етикетом провідних зарубіжних країн, правилами поведінки під час користуK
вання Інтернетом. Зазначене, на нашу думку, сприятиме підвищенню конкуK
рентоспроможності майбутніх спеціалістів на ринку праці, набуттю ними вмінь
і навичок встановлення контактів з представниками інших держав, налагодK
женню ділових стосунків, співробітництва тощо. Перспективу подальших
наукових розвідок вбачаємо у визначенні сутності культури міжособистісK
ного спілкування майбутніх фахівців в умовах полікультурного середовища.
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ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В
СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
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Стаття присвячена визначенню сутності професіоналізму та
професійної діяльності вчителя у середніх загальноосвітніх шко%
лах Великої Британії на сучасному етапі, висвітлюються вимоги
до вчителя, його обов’язки та відповідальність у професійній діяль%
ності.

Ключові слова: професіоналізм, професійна діяльність учите%
ля, Велика Британія.

Статья посвящена определению сущности профессионализма
и профессиональной деятельности учителя в средних общеобра%
зовательных школах Великобритании на современном этапе, ос%
вещаются требования к учителю, его обязанности и ответствен%
ность в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: профессионализм, профессиональная деятель%
ность учителя, Великобритания.

The article focuses on the essence of the professionalism and
professional activity of teacher in comprehensive schools in Great Britain
at present, covers requirements for teacher, his duties and responsibilities
in professional activities.

Key words: professionalism, professional activity, Great Britain.

Постановка проблеми. Одним із напрямів збагачення вітчизняної теорії і
практики професійної діяльності вчителя є вивчення й використання зарубіK
жного досвіду організації освіти в контексті її демократизації й гуманізації.
Аналіз освітніх систем інших країн формує більш критичний і обережний поK
гляд на систему освіти у власній країні, збагачує педагогічну культуру, розвиK

ває відкритий менталітет і толерантність до других систем цінностей і освіти.
Знання існуючої зарубіжної педагогічної практики стимулюють дух ініціатиK
ви і прийняття інновацій. Значний інтерес у цьому аспекті є педагогічний досвід
Великої Британії.

Аналіз останніх публікацій. Зазначимо, що до проблем педагогічної освK
іти, професійної діяльності й становлення професіоналізму вчителів середніх
шкіл в Англії постійно звертаються науковці. Так, теоретичні і практичні пиK
тання сутності і структури системи педагогічної освіти Великої Британії дослK
іджувались такими відомими педагогами і психологами, як: Р. Армфелт, Х. K
Багер, Д. Барнет, К. Берн, Т. Бечер, П. Бергер, Д. Бічер М. Вебер, М. Грейб,
С. Грейб, Р. Джон, А. Лістер, М. Лейн, Д. Лорілорд, Т. Лукман, А. Мамфорд,
Л. Масей, Ш. Матер, Р. Моррісон, А. Ніелл, О. Озер, Д. Псотка, І. Сміс,
Ч. Сноу, Л. Стенхаус, Д. Уотсон, П. Хані, Д. Ханг, Б. Холмс, Б. Хокансон,
С. Хупер та ін. Питання професійної діяльності вчителя в Англії розглядали
Т. Бечер, Б. Гір, Р. Дінгвол, Г. Кірк, К. Морісон, Д. Робсон, Г. Торман, Є. ХоK
ліатін.; сутність професіоналізму вчителя Англії була предметом досліджень
таких науковців, як І. Гудсон, Г. Міллерсон, А. Сокіт, А. Фурлонг, А. ХаргеK
вес, Х. Хелсбай.

Мета статті полягає в аналізі визначень англійських науковців щодо сутK
ності понять «професіоналізм» та «професійна діяльність» учителя в середніх
загальноосвітніх школах Великої Британії, з’ясуванні вимог до вчителя, його
обов’язків у професійній діяльності на сучасному етапі.

Основний виклад матеріалу. Зазначимо, що традиційно до людей, що
займались професійною діяльністю в Англії, належали представники церкви,
закону та медицини. Професія вчителя залишалась за межами поняття «проK
фесія». Проте з часом, завдяки запровадженню британським урядом численK
них і масштабних реформ, престиж професії вчителя значно зростає. У тому
разі, зауважує І. Сміс, якби уряд не досяг розуміння значення педагогіки як
науки і важливості місії вчителя, не відніс діяльність учителя до категорії «проK
фесійна», це призвело б до зникнення професії вчителя як такої [8].

Професійна діяльність у розумінні англійських педагогів – це система ідей
і колективних цінностей, а професійна діяльність учителя насамперед спряK
мована на передання знань від учителя до учня, вона перебуває в нерозривноK
му зв’язку з його професійним розвитком, формуванням творчості, компеK
тентності і професіоналізму.

Г.Кірк і П.Гластер [6] виокремлюють шість базисних принципів професK
ійної діяльності вчителя, які, на їхню думку, надають професії вчителя проK
фесійного статусу.

ПоKперше, навчання є важливим соціальним явищем. Учитель несе відпоK
відальність перед суспільством за рівень навчання, за розвиток того типу знань,
розуміння моральних цінностей, які переважають у суспільстві. За своїм приK
значенням він допомагає іншим знайти шлях до розуміння людських вагань,
запитів, рефлексій чи здогадок, що є життєво важливим.

ПоKдруге, навчання – це багатогранна діяльність, яка характеризується
широким діапазоном ролей. Процес навчання неможливий без взаємодії вчиK
теля з учнями, що виникає на підставі пояснення, демонстрації, порад, рекоK
мендацій і вказівок. Отже, вчитель втручається і впливає на міркування учнів.
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ПоKтретє, навчання ґрунтується на всебічному розумінні теорії, отже, виK
магає від учителя теоретичних знань, розуміння принципів навчання.

ПоKчетверте, навчання – це процес змагання або дискусійний процес. Існує
численна кількість різноманітних поглядів на мету і методи навчання, поряд зі
значною кількістю досліджень, звітів і публікацій, метою яких є пошук шляхів
і можливостей ефективного навчання. У будьKякому разі, та чи та теорія або
гіпотеза, що стосується ефективності навчання, повинна випробуватись у класі.

ПоKп’яте, навчання потребує від учителя вміння критично оцінювати свою
власну особистість і діяльність. Процес навчання не може бути статичним,
оскільки учні привносять у процес навчання елемент непередбачуваності, з
огляду на це, обов’язком учителя є спрямування такого моменту непередбаK
чуваності в необхідне й корисне русло.

ПоKшосте, навчання – це цілеспрямоване  бажання професійного розвитK
ку. Механізм освітньої системи і професійний розвиток учителя, ґрунтується
на розумінні професійної діяльності вчителя, його професійних цінностях, що
безперервно змінюються.

На думку науковців, зазначені шість принципів, що тісно взаємодіють між
собою, забезпечують надзвичайно активну діяльність, якою відзначається
різнобічна роль учителя як у школі, так і за її межами, і яка характеризується
наявністю знань, обов’язків, а також прагненням учителя до самоконтролю і
безперервного професійного розвитку [6].

Якість знань, що передаються вчителем учням, прямо залежить від його
професіоналізму. Зауважимо, що термін «професіоналізм» в англійській пеK
дагогічній літературі трактується досить широко. Деякі вчені зіставляють «проK
фесіоналізм» із поняттями, пов’язаними зі здібністю людини виконувати творK
чу чи іншу роботу, інші розглядають «професіоналізм» як уміння вчителя виK
конувати директивні настанови. Незважаючи на різноманітність суджень щодо
поняття «професіоналізм», воно є фундаментом професійної діяльності вчиK
теля, його інтерпретація не має узагальненого характеру, а зосереджується на
відмінних рисах і особливостях професії.

Професіоналом, за визначенням Г. Кірка і П. Гластера, є фахівець, який
оволодів високим рівнем професійної діяльності. Це людина, що свідомо
змінює і розвиває  себе з накопиченням досвіду, вносить свій індивідуальний
творчий внесок у професію, яка знайшла своє особисте призначення, стимуK
лює в суспільстві цікавість до результатів своєї професійної діяльності і підвиK
щує престиж своєї професії в суспільстві [6, c.16].

А. Харгевес і І. Гудсон [4], досліджуючи сутність професіоналізму вчитеK
ля, виокремлюють такі його прояви:

Класичний професіоналізм – це традиційні уявлення педагогівKдослідників
про професіоналізм учителя. Особливості розвитку такого професіоналізму
визначаються низкою таких характеристик, як вік, освіта, досвід, моральна
орієнтація, індивідуальні особливості людини, інтелект, знання вікових особK
ливостей розвитку дитини, конструктивна взаємодія з колегами та батьками.

Гнучкий професіоналізм, що розглядається в контексті з практичними
навичками і професійними знаннями. У гнучкому професіоналізмі впевненість
поступається місцем перед науково обґрунтованою пристосованістю під конK
кретну педагогічну ситуацію.

Практичний професіоналізм, який характеризується почуттям власної
гідності, практичним знанням предмета, проникливістю, мудрістю і педагогK
ічною майстерністю.

Змішаний професіоналізм, що складається з комплексу вмінь та навичок,
які дозволяють вирішувати складні завдання.

На думку К. Моррісона, професіоналізм учителя – це його майстерність,
прояв інтелекту і знань у дисциплінах та професійній поведінці що є головниK
ми для вчителяKпредметника [6]. Х. Хелсбай акцентує на взаємозв’язку проK
фесіоналізму вчителя з його професійним розвитком. Він зауважує, що проK
фесіоналізм включає в себе такі поняття, як знання, компетенція і досвід,
цілеспрямованість, такт, дипломатичність й особиста відповідальність. ФорK
мування зазначених компонентів потребує постійного професійного розвитK
ку через безперервне навчання [5].

А. Фурлонг [3], розкриваючи поняття «професіоналізм учителя», виокK
ремлює такі компоненти, як: професійні знання, незалежність та відповіK
дальність учителя. Професійні знання, на його думку, ґрунтуються на роK
зумінні змісту чотирьох головних предметів (педагогіки, психології, філософії
і соціології) і йдуть поряд із практикою, інтуїцією та креативністю. Значну
роль у професіоналізмі він відводить праву вчителя на незалежність у міркуK
ваннях, привнесення ним власних нових ідей і концепцій. Останньою склаK
довою професіоналізму вчителя, за А. Фурлонгом, є його відповідальність,
яка визначається як довіра у професійних стосунках, піклування про інших,
почуття обов’язку, наявність сумлінності та артистичності, це нерозривний
зв’язок з учнями, колегами, адміністрацією навчального закладу.

Сьогодні до професійної діяльності вчителя середньої загальноосвітньої
школи в Англії ставляться підвищені професійні вимоги, зокрема, він повиK
нен: бути професійно компетентним; ефективно планувати час навчального
процесу; мати знання з предмета і з педагогіки; забезпечувати позитивну атK
мосферу в класі; використовувати ефективні стратегії навчання; підтримуK
вати дисципліну й уміти керувати поведінкою класу; вміти розподіляти час по
етапах уроку; давати корисне домашнє завдання; вміти оцінювати результаK
ти навчання; розуміти соціальні відносини; володіти педагогічною майстернK
істю й умінням спілкуватися грамотною англійською мовою [2].

Г. Кірк і П. Гластер, розглядаючи професійну діяльність учителя, пропоK
нують своє бачення обов’язків і відповідальності вчителя, акцентуючи на тому,
що він повинен:

1. Приймати відповідальність за реалізацію навчального плану.
2. Оцінювати роботу учнів, фіксувати результати і сповіщати про отриK

мані  результати учням.
3. Сповіщати про результати роботи учнів їхнім батькам чи особам, що є

відповідальними за виховання і навчання учня.
4. Забезпечити дисципліну і безпеку в класі.
5. Брати участь у вирішенні організаційних питань школи.
6. Сприяти професійному розвитку колег і студентів, що проходять пракK

тику у школі.
7. Сумлінно готуватися до уроків і лекцій.
8. Брати участь у підготовці учнів до національних іспитів [6].
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Отже, основні вимоги до вчителя полягають у тому, що він повинен волоK
діти глибокими психологоKпедагогічними та предметними знаннями, розвиK
неними творчими здібностями й педагогічною майстерністю, тобто професіоK
налізмом.

Підсумовуючи, доходимо висновку, що питання професійної діяльності
вчителя середньої школи у Великій Британії, становлення його професіоналK
ізму, формування професійних й особистісних якостей є предметом дослідK
жень сучасних англійських науковців. Зважаючи на те, що сьогодення хаK
рактеризується глобальною інформатизацією, що не оминає й школу, перс�
пективу подальших досліджень вбачаємо у визначенні стану використання
вчителями середніх загальноосвітніх шкіл Великої Британії медіаKресурсів у
навчальноKвиховному процесі.
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МУЛЬТИПЛІКАТИВНИЙ ЕФЕКТ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ В
НАСТАВНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 378.937+371.03
Осипова Т.Ю.

Стаття присвячена визначенню мультиплікативного ефекту
синергетичного підходу в наставницькій діяльності викладача,
розглянуто сутність таких понять, як «синергетика», «синерге%
тичний підхід» у професійній діяльності педагога%наставника; вис%
вітлено перетин синергетичного підходу з антропологічним, осо%
бистісним, акмеологічним підходами в наставницькій діяльності.

Ключові слова: педагог%наставник, синергетика, синергетич%
ний підхід, мультиплікативний ефект.

Статья посвящена определению мультипликативного эффек%
та синергетического подхода в наставнической деятельности
преподавателя, рассмотрена сущность таких понятий, как «си%

нергетика», «синергетический подход» в профессиональной дея%
тельности педагога%наставника; освещено пересечение синергети%
ческого подхода с антропологическим, личностным, акмеологи%
ческим подходами в наставнической деятельности.

Ключевые слова: педагог%наставник, синергетика, синергети%
ческий подход, мультипликативный эффект.

The article defines the multiplier effect of synergetic approach in
mentoring activity of the instructor, shows the essence of such notions as
“synergetics”, “synergetic approach” in the professional activity of
mentor; clears up the intersection of the synergetic approach with
anthropological, personal, acmeological approaches in mentor activity.

Key words: mentor, synergetics, synergetic approach, multiplier
effect.

Постановка проблеми. Сьогодні актуалізується роль синергетичного підхоK
ду під час визначення стратегічних цілей як освіти в цілому, так і вдосконаK
лення підготовки майбутніх учителів у процесі навчання у вищому педагогічK
ному навчальному закладі зокрема. Сьогодні впровадження синергетичного
підходу починає завойовувати міцну позицію в педагогіці, світогляд якої відобK
ражено в теорії, принципах і закономірностях самоорганізації педагогічних
систем. Значну роль у професійному й особистісному становленні майбутніх
учителів відіграє педагогKнаставник, одним із завдань діяльності якого є органK
ізація взаємодії між викладачами та студентами, спрямування особистості на
саморозвиток, самоорганізацію, самореалізацію в майбутній професійній
діяльності. Натомість, проблема застосування синергетичного підходу в наK
ставницькій діяльності не знайшла належного висвітлення в сучасній педаK
гогічній літературі.

Аналіз останніх публікацій. Окремі аспекти теорії самоорганізації з педагоK
гічного погляду знайшли відображення у працях В. Аршинова, В. Буданова, В.
Виненко, В. Ігнатової, О. Князевої, С. Курдюмова, Г. Малинецького, Н. ТаланK
чука, Л. Макарової, Ю. Шароніна, С. Шевельової, В. Маткіна, О. Федорової та
ін. Суттєвий внесок у розвиток й осмислення синергетики зробили В. Андрєєв,
С. Бірюков, В. Бранський, О. Князєва, В. Колеснікова, С. Курдюмов та ін., на
думку яких, синергетичний підхід дає принципово новий імпульс у розробці науK
кових проблем у сучасній освіті, пов’язаних із самоорганізацією і саморозвитком
складних відкритих систем. У працях В. Буданова, Н. Джегутанової, Є. ЗеленоK
ва, В. Ігнатової, Б. Мукушева, О. Пугачової, Т. Тюріної, М. Федорової, С. ШеK
вельової та інших учених розглянуті питання застосування синергетичного підхоK
ду в системі вищої освіти. На необхідності надання майбутнім педагогам можлиK
востей для самореалізації, самоорганізації, самовиховання, саморозвитку нагоK
лошується такими науковцями, як С. Амірова, Р. Бернс, С. Гільманов, З. КурK
лянд, В. Маткін, З. Меретукова, Л. Мітіна, Т. Шалавіна та ін. На нашу думку,
цьому процесу сприятиме застосування педагогічним наставником синергетичK
ного підходу, якому все більше уваги приділяється в педагогічній науці.

Мета статті полягає у визначенні сутності синергетичного підходу до підгоK
товки майбутніх учителів як наставників, виявленні мультиплікативного ефекK
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ту синергетичного підходу з культурологічним, антропологічним, особистісK
ним, акмеологічним підходами в наставницькій діяльності.

Основний виклад матеріалу. Витоки синергетики пов’язані з іменами
О. Андронова, М. Бєлоусова, А. Жаботинського, І. Пригожина, А. ПуанкаK
ре. Розглянемо підходи науковців до сутності синергетики на сучасному етапі.

У словникових джерелах синергетика розглядається як сучасна теорія саK
моорганізації, новий світогляд, що пов’язується з дослідженням феноменів
самоорганізації, нелінійності, неврівноваженості, глобальної еволюції, вивK
ченням процесів становлення «порядку через хаос» (І. Пригожин), біфуркаK
ційних змін, незворотності часу, нестійкості як основотворчої характеристиK
ки процесів еволюції; як наука, що досліджує процеси переходу складних сиK
стем із невпорядкованого стану в упорядкований і розкриває такі зв’язки між
елементами цієї системи, при яких їх сумарна дія в межах системи перевищує
за своїм ефектом просте складання ефектів дій кожного з елементів окремо.

Синергетика (від грец. synergetikos K спільний, погоджений, діючий) K наK
уковий напрямок, що вивчає зв’язки між елементами структури (підсистеK
мами), які утворюються у відкритих системах (біологічних, фізикоKхімічних,
економічних, соціальних та ін.) завдяки інтенсивному (потоковому) обміну
речовинами й енергією з довколишнім середовищем за нерівноважних умов.
У складних системах спостерігається узгоджена поведінка підсистем, унасліK
док чого зростає рівень її впорядкованості (явище самоорганізації), тобто
зменшується ентропія. Це, як зауважує О. Кустовська, стосується економічK
них і соціальних систем. Результатом самоорганізації стає виникнення взаєK
модії (наприклад, кооперація) і, можливо, регенерація динамічних об’єктів
(підсистем), складніших в інформаційному аспекті, ніж елементи (об’єкти)
середовища, з яких вони виникають [3]. Аналогічну думку висловлюють
В.Бранський і С. Пожарський, які відзначають: «Якщо природничоKнаукова
синергетика досліджує загальні закономірності самоорганізації в природі, то
соціальна синергетика розглядає загальні закономірності соціальної самоорK
ганізації, тобто відношення соціального порядку і соціального хаосу» [1, с.10].

За А. Лубковим, синергетика – це напрям наукових досліджень через
пізнання загальних закономірностей і принципів, що лежать в основі проK
цесів самоорганізації систем різної природи. Під об’єктом дослідження, зауK
важує автор, синергетика розглядає системи, які потенційно перебувають в
далеких від рівноваги станах, поблизу особливих критичних точок (точок
біфуркації), де під впливом навіть незначних обставин система може різко
змінити свій стан. Предметом дослідження синергетики є поведінка системи
при наближенні і проходженні точок біфуркації. Критичні точки (точки біфурK
кації) – це такий стан системи, коли поведінка системи стає нестійкою і неK
передбачуваною. В точці біфуркації здійснюється вплив на внутрішні і
зовнішні зв’язки системи. Зв’язки або рвуться або відновлюються, система
деградує чи адаптується до нових умов існування. Поєднання в точці біфурK
кації елементів старої і нової якості створює нерівноважний стан, тобто в точці
біфуркації може відбуватися зміна мети, завдань і структури системи [4].

Предметом синергетики є механізми самоорганізації. Під самоорганізацією
в синергетиці, зазначає Л.Макарова, розуміються процеси виникнення макK
роскопічно упорядкованих просторовоKчасових структур у складних неK

лінійних системах, що знаходяться в далеких від рівноваги станах поблизу
особливих критичних точок [5]. За Г. Хакеном, властивості самоорганізації
виявляють об’єкти різної природи. Процеси ж самоорганізації відбуваються
за рахунок перебудови наявних і утворення нових зв’язків між елементами
системи. Відмітною особливістю процесів самоорганізації є їх цілеспрямоваK
ний і водночас природний, спонтанний характер: ці процеси, що протікають
під час взаємодії системи з довколишнім середовищем, так чи інакше автоK
номні, відносно незалежні від середовища. Процес самоорганізації відбувається
внаслідок взаємодії випадковості і необхідності і завжди пов’язаний з перехоK
дом від нестійкості до стійкості.

Синергетика, стверджують О.Князєва і С.Курдюмов, вчить нас бачити світ
поKіншому: складно  організованим системам неможна нав’язувати шляхи їх
розвитку, але необхідно зрозуміти, як сприяти їх власним тенденціям розвитK
ку [2].

У синергетичному підході людина розглядається як «відкрита система», яка
обмінюється енергією, речовиною та інформацією з навколишнім середовиK
щем, маючи певний внутрішній зміст і безліч внутрішніх станів. Життя люK
дини описується як «траєкторія» руху системи в часі. Як система людина хаK
рактеризується «інерційністю», тобто схильністю зберігати лінійний рух у
відсутності зовнішніх впливів. Відкритість системи «людина» визначає можK
ливість набуття нею якісно нових, «емерджентних» властивостей. Набуття цих
властивостей пов’язується зі складним комплексом зовнішніх і внутрішніх
впливів і взаємодій, а їх прояв фактично в будьKякий момент може призвести
до стрибкоподібної зміни «траєкторії», втрати «лінійності» розвитку, «випаK
дання» суб’єкта з меж, в яких його траєкторія є легко і точно передбачуваною
на підставі відомих науці (імовірнісних) законів розвитку. Такі властивості
системи «людина» визначають той факт, що, розпочинаючи з певного моменK
ту, пов’язаного з осягнутим рівнем розвитку, можливий лише якісний його
опис та ймовірнісне прогнозування його подальшої траєкторії [2].

Оскільки синергетичний підхід дає можливість розглянути еволюцію люK
дини з урахуванням її цілісності, то ми можемо говорити про її перетин з анK
тропологічним підходом, що дає певний мультиплікативний підхід, зокрема,
в наставницькій діяльності.

Зауважимо, що синергетичний підхід перетинається й створює мультиK
плікативний ефект і з іншими методологічними підходами, визнаними в суK
часній педагогіці. Так, мультиплактивний ефект ми спостерігаємо і в переK
тині синергетичного та акмеологічного підходів, оскільки синергетичний підхід
підвищує й ефективність процесів професійного самовизначення і професійK
ного становлення майбутніх учителів під час навчання у вищому педагогічноK
му навчальному закладі. І тут, на нашу думку, провідну роль відіграє педагогK
наставник, який може допомогти студенту в пошуці шляхів саморозвитку,
самоорганізації і самовдосконалення, відкрити себе як особистість і для себе,
і для оточуючих людей. Отже, досліджуючи феномен педагогічного наставK
ництва, ми можемо говорити про синергетику з погляду педагогіки, тобто пеK
дагогічну синергетику.

Ми цілком згодні із М. Федоровою, яка розглядає педагогічну синергетиK
ку як основу моделювання і реалізації діяльності викладача вищої школи (у
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нашому разі – педагогаKнаставника) і зазначає, що реалізація синергетичноK
го підходу в його діяльності можливе за умов: прояву ініціативи, відкритості
педагогічної діяльності, прагнення до самовдосконалення, самореалізації, змін
міжособистісних стосунків викладача та студентів, орієнтації педагогічної
системи на цілі розвитку студентів тощо [8].

Основними поняттями синергетики є відкритість, нелінійність, неврівноK
важеність. Освіта є відкритою системою, оскільки система освіти, обмінююK
чись інформаційними, матеріальними і людськими ресурсами, взаємодіючи
із соціальним середовищем, сприймає й інтерпретує у своїх змінах процеси,
що відбуваються в суспільстві. Система освіти і суспільство є взаємопов’язаK
ними, коеволюційними системами.

Відкритість системи освіти, з одного боку, створює багатоманітність інтеK
ресів, звернених до школи з боку держави і суспільства. З іншого боку, в сисK
темі освіти створюється різноманітність форм навчальної діяльності, що заK
безпечує формування нового змісту, який відповідає не тільки соціальній баK
гатоманітності, що склалася, а й можливій багатоманітності майбутнього.
Наставницьку діяльність, з погляду синергетики, можна також уважати
відкритою, оскільки в ній постійно відбувається процес обміну інформацією,
знаннями між педагогомKнаставником та його вихованцем, що дає можливість
їм розвиватись і самореалізовуватись у професійній діяльності.

Освіта може розглядатись як нелінійна система, оскільки реакція системи
освіти на зміни в суспільстві не є однозначно детермінованими. БагатоK
манітність потенційних станів виражає невизначеність майбутнього, завдяки
чому система освіти має кілька варіантів своєї зміни і відкрита не тільки тепеK
рішньому, але й майбутньому суспільству. Так, система освіти не просто відобK
ражає зміни в суспільстві, а відтворює певну їх селекцію. Оскільки система
освіти забезпечує майбутнє, її зміни відображають не стільки актуальні,
скільки потенційні стани суспільства. Відповідно до принципів синергетики
майбутнє соціальної системи впливає на теперішній стан освіти. Відповідно
освітній простір може бути також представлений як складна відкрита систеK
ма, що має тенденцію до самоорганізації [Фирсова С.П. Синергетический].

Як відомо, синергетика виходить із принципу еволюціонування оточуюK
чого світу за нелінійними законами. В широкому розумінні ця ідея може бути
виражена в багатоваріантності або альтернативності вибору.

В системі наставницької діяльності багатоваріантність означає створення
умов вибору і надання кожному суб’єкту шансу індивідуального руху до успK
іху, стимулювання самостійності вибору і прийняття відповідального рішенK
ня, забезпечення розвитку альтернативного і самостійного шляху. Більш конK
кретно такий вибір полягає в можливості визначати індивідуальну траєктоK
рію освіти, темп навчання, досягати різного рівня освіченості, вибирати тип
навчальних закладів, навчальні дисципліни і викладачів, форми і методи наK
вчання, індивідуальні засоби і методики, творчі завдання тощо. Зазначене
свідчить і про мультиплікативний ефект, що отримується через перетин сиK
нергетичного та особистісного підходів.

Освіта є і неврівноваженою системою, оскільки відкритість системи освіK
ти соціуму призводить до появи в ній новацій, збільшенню ступеня внутрішK
ньої багатоманітності. Ця обставина формує ряд внутрішніх суперечностей у

системі освіти. Так, суперечність між стійкістю і мінливістю викликана тим,
що система освіти, яка покликана транслювати культурні зразки, за необхідK
ністю володіє консерватизмом, і водночас, будучи елементом соціальної сисK
теми, освіта не може не змінюватися у зв’язку зі змінами соціуму. Суперечність
між єдністю і багатоманітністю виражається в необхідності підтримувати пеK
дагогічні новації й одночасно зберігати єдність і спільність вимог до резульK
татів освітнього процесу, до змісту освіти, представленого, наприклад, освітK
німи стандартами. Суперечність між індивідуалізацією й уніфікацією процеK
су освіти виявляється у прагненні забезпечити кожному учню умови для розK
витку його особистості і водночас наявністю єдиних вимог до успішності наK
вчання, виражених, наприклад, в системі оцінювання відмітками. СпецифіK
ка синергетичного підходу полягає також і в тому, що ця суперечність розумK
іється не як недолік, а як внутрішнє джерело зміни і розвитку системи освіти.

Процес самоорганізації є самовільним виникненням, відносно стійким існуK
ванням у відкритих неврівноважених системах нових структур. СамоорганіK
зація в педагогічному наставництві передбачає наявність певної взаємодії між
педагогомKнаставником і студентом, у процесі якої значним чинником розK
витку обох сторін є відкритість до нового (ідей, знання),  до співпраці. ВзаєK
мовідносини, що складаються між педагогомKнаставником і студентом, які за
синергетичними законами є відкритими системами, позитивно впливають на
процес розвитку більш складної освітньої системи, до якої вони входять.

 Оскільки головним завданням навчання й виховання є розвиток і самоK
розвиток особистості, формування потреби в особистісному й професійному
самовихованні, самовдосконаленні (перетин синергетичного підходу з особиK
стісним та акмеологічним), можна говорити про те, що у цьому процесі педаK
гогKнаставник має можливість допомоготи особистості набути своєї самості.
Тут ми цілком згодні з З. Меретуковою, що за своєю сутністю процес набуття
людиною своєї «самості», точка усвідомлення цієї необхідності є моментом
становлення і переходу індивідууму в особистість. Саме після цього «фазовоK
го» переходу можна говорити про людину як про систему, що самоорганізується
і саморозвивається в більш широкій системі соціальних відносин. Цей процес
тотожний народженню порядку з безладу [6].

Ефективність наставницької діяльності у процесі професійного становлення
майбутнього вчителя, на нашу думку, передбачає взаємозв’язок мікроK, мезоK
та макрорівнів. Так, на мікрорівні  діяльність педагогаKнаставника розгляK
дається як допомога в адаптації та саморозвитку студентам, кожний з яких
відрізняється своїм неповторним індивідуальним образом, високорозвиненою
духовністю, творчим потенціалом, позитивною «Я»Kконцепцією. На мезорівні
його діяльність спрямовується безпосередньо на допомогу і підтримку студентів
як суб’єктів професійного становлення, основною ознакою якого є наявність
цілісного комплексу професійно значущих характеристик: якостей, рис, пеK
реконань, ідеалів, цінностей тощо. На макрорівні завдання педагогаKнаставK
ника полягає у допомозі студентам в усвідомленні себе як суб’єктів світової
цивілізації, універсальними (планетарноKкосмічними) характеристиками
якого є ноосферне мислення, планетарна свідомість, полікультурність, гумаK
ністична культура, громадянськість, толерантність, здатність до життєтворK
чості у глобальному масштабі тощо (за О.Робулем).
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Висновки. З огляду на вищезазначене, доходимо висновку, що наставK
ницька діяльність передбачає використання синергетичного підходу, який, у
свою чергу, тісно переплітається з антропологічним, особистісним, акмологіK
чним та іншими підходами, створюючи мультиплікативний ефект у процесі
самовизначення, саморозвитку, самореалізації та самовдосконалення особиK
стості майбутнього вчителя. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у
визначенні видів і сутності педагогічного наставництва в сучасній педагогіці.
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АССЕССМЕНТ�ЦЕНТР – МЕТОД КОМПЛЕКСНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ И КОМПЕТЕНЦИЙ

БИЗНЕСМЕНОВ
УДК: 159. 923.2:330.33.01

Чернявская Т.П.
В статье анализируются теоретические подходы к оценива%

нию профессионально важных личностных качеств и компетен%
ций бизнесменов. Рассмотрены психологические проблемы про%
фотбора, оценивания предпринимателей, бизнесменов. Описан

опыт проведения ассессмента при отборе финалистов на вакан%
сии в бизнес%организации. Приведены этапы, методы и методи%
ки, используемые при проведении ассессмента

Ключевые слова: оценивание, профотбор, ассессмент%центр,
компетенции, профессионально важные личностные качества,
бизнесмены, бизнес%организация.

АССЕССМЕНТ�ЦЕНТР – МЕТОД КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ
ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ І КОМПЕТЕНЦІЙ

БІЗНЕСМЕНІВ
Т.П. Чернявська

У статті аналізуються теоретичні підходи до оцінювання про%
фесійно важливих особових якостей і компетенцій бізнесменів.
Розглянуті психологічні проблеми профотбора, оцінювання
підприємців, бізнесменів. Описаний досвід проведення ассессмен%
та при відборі фіналістів на вакансії в бізнес%організації. Приве%
дені етапи, методи і методики, використовувані при проведенні
ассессмента.

Ключові слова: оцінювання, профотбор, ассессмент%центр,
компетенції, професійно важливі особові якості, бізнесмени,
бізнес%організація.

ASSESSMENT�CENTRE � METHOD FOR COMPLEX EVALUATION
OF PROFESSIONALLY�IMPORTANT QUALITIES AND

COMPETENCES OF BUSINESSMEN
T.P. Chernyavskaya

This article analyzes theoretical approaches to the assessment of
professionally%important personal qualities and competencies of
businessmen.

Psychological problems of professional selection, assessment of
entrepreneurs and businessmen are examined. The experience of carrying
on of assessment in the course of selection of finalists for  business%
organizations vacancies is described. The stages, methods and techniques
used in the course of assessment are given.

Key words: assessment, evaluation, professional select ion,
assessment%center, competence, professionally%important personal
qualities, businessmen, business%organization.

Актуальность темы исследования. Проблему профессионального подK
бора квалифицированного, подходящего бизнесKкомпании персонала  кажK
дая отдельная фирма решает в зависимости от собственных сил, средств и
жизненного опыта.

КтоKто обучает, ктоKто увольняет, ктоKто переманивает, многие начинают
вплотную работать с молодыми специалистами и делают ставки на них.

Реально существующая на сегодняшний день ситуация в сфере оцениваK
ния профессионально важных личностных качеств и компетенций кандидаK
тов на вакансии или работающего персонала требует разработки и внедрения
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объективной комплексной технологии оценивания, позволяющей получить не
только достоверный результат, но и возможность прогноза возможного повеK
дения персонала в будущем, после его приема, встраивания в команду, адапK
тации, обучения, продвижения.

Актуальность внедрения технологии квалифицированного оценивания
персонала подтверждается и проведенным нами опросом сотрудников бизнесK
организаций, которые высказали следующие мнения – 53% опрошенных руK
ководителей и 72% подчиненных чувствуют себя недооцененными.

Теоретической и методологической основой при разработке концептуK
ального подхода и организации эмпирического исследования явились фундаK
ментальные работы ученых по актуальным проблемам профессионального
отбора и исследований компетенций.

Большой вклад в разработку и внедрение методов профориентационK
ных исследований внесли Ф. Гальтон [2], Ф. Тейлор [7], Г Мюнстерберг
[14] и др.

Ф. Гальтон [2] в конце XIX века предложил метод психологических исK
следований (метод тестов) профконсультационным учреждениям. Ему удаK
лось провести обследование 10 тысяч посетителей Лондонской международK
ной выставки по семнадцати антропометрическим, медицинским и психолоK
гическим показателям. Полученные в его экспериментальном исследовании
данные показали, насколько велики различия между людьми даже одного
возраста.

В начале XX века Г. Мюнстерберг [14] впервые стал разрабатывать и исK
пользовать психологические тесты для профессионального отбора работниK
ков с учетом их способностей и склонностей, совместимости в работе друг с
другом.

Теория научной организации труда. Ф. Тейлора [7] в 20Kе годы XX века
внесла кардинальные изменения в систему профессионального подбора перK
сонала. Ф. Тейлор  считал важным обеспечение максимальной прибыли предK
принимателей вместе с максимальным благосостоянием рабочих. Особое вниK
мание Ф. Тейлор уделял созданию системы поиска и отбора персонала, а такK
же оценке профессиональной компетенции руководителя. Выделяют четыре
основных принципа его системы: 1) обобщение и классификация умений и
навыков всего персонала; 2) тщательный отбор на основе научно установленK
ных признаков; 3) продуманная система поощрений сотрудников; 4) раздеK
ление труда и ответственности между рабочими и управляющими.

А. Файоль [8] теоретически обобщает практику менеджмента. Он предK
лагает перечень принципов, которым должен следовать предприниматель,
например, разделение труда, принцип единоначалия, приоритет общих интеK
ресов над частными, стабильность штатного расписания и др.

П. Друкер [3] в 50Kх годах XX века выдвинул концепцию управления по
целям. Его идея о том, что управление должно начинаться с выработки целей и
потом переходить к определению функций, системы взаимодействия и процесK
са, в корне перевернула логику управления, принятую со времен А. Файоля.

Современные подходы к оценке профессиональной компетентности появиK
лись в 70Kх годах XX века во многих западноевропейских странах. Термин
«компетентность» подчеркивает возможность приобретения широко испольK

зуемых, целостных переносимых умений, которые могут служить основой для
дальнейшего развития личности индивида.

Дж. Равен [5] предлагает теоретическую модель компетентности и новый
подход к ее оценке. По его мнению, компетентность – это специфическая
способность, необходимая для эффективного выполнения конкретного дейK
ствия в конкретной предметной области и включающая узкоспециальные знаK
ния, особого рода предметные навыки, способы мышления, а также понимаK
ние ответственности за свои действия. Ученый представляет карту областей
компетентности, включающей их мотивационную базу, когнитивные, аффекK
тивные и волевые компоненты.

В отечественной литературе понятие компетентности долгое время имело
значение «полномочия, власть, ответственность», то есть, обладало ярко выK
раженной правовой окраской, связанной с преобладающим развитием верK
тикальной иерархической структуры организации. Лишь недавно в отечественK
ной литературе появилось определение компетенции как «единства знаний,
профессионального опыта, способностей действовать и навыков поведения
индивида, определяемых целью, заданностью ситуации и должностью».

Рассматривая понятие компетентности, Б.Д. Эльконин [11] определяет
его как меру включенности человека в профессиональную деятельность, отK
мечая, что важно не наличие у индивида чегоKто внутреннего, а возможность
использовать то, что есть.

М.В. Рыжаков [6] считает, что компетенции являются следствием новой
экономики и нового подхода к человеческим ресурсам.

По определению С.Е. Шишова [10], компетенции есть общая способность,
основанная на знаниях, ценностях, склонностях, дающая возможность устаK
новить связь между знанием и ситуацией, обнаружить процедуру (знание и
действие), подходящую для проблемы. Компетенция одновременно тесно свяK
зывает мобилизацию знаний, умений и поведенческих отношений, настроенK
ных на условия конкретной деятельности.

Таким образом, ученые приходят к выводу, что компетенции не сводятся
ни к знаниям, ни к умениям. Часто можно встретить людей, обладающих обK
ширными знаниями, но не умеющих мобилизовать их соответствующим обK
разом в нужный момент, когда представляется возможность. Быть образоK
ванным еще не означает быть компетентным. Между знанием и действием в
человеческой практике существуют сложные отношения. Проблема состоит в
том, чтобы определить те знания, которые бы обеспечили формирование неK
обходимых компетенций.

Оценка персонала в управлении человеческими ресурсами предполагает
оценку профессиональной компетентности. В течение длительного времени
оценка персонала воспринималась как диагностика и описание качеств раK
ботника, необходимых для занятия того или иного рабочего места. При этом
подразумевалось, что содержание задач на рабочем месте, а, следовательно,
и требования к работнику, претендующему на него, почти неизменны.

Современное общество живет в условиях постоянно меняющейся среды.
Ее основные характеристики – возрастающее влияние международной конK
куренции, быстрые изменения в области технологий и расширяющиеся возK
можности по их передаче, развитие методов дистанционного обучения и т.д.
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Идет период стремительных и радикальных перемен как в потребностях и
ожиданиях клиентов, так и в экономической ситуации. Эти изменения споK
собствовали формированию новых требований к осуществлению оценки перK
сонала.

Сегодня существует множество методов, которыми можно руководствоK
ваться при назначении, передвижении кандидатов на должность, повышении
квалификации персонала. В совокупности эти методы образуют технологию
оценивания и развития персонала, или процедуру аттестации (оценивание
персонала понятие более широкое, включающее в себя как аттестацию псиK
хологических особенностей личности, так и профессиональную компетентK
ность).

Организация таких процедур имеет своей целью – повышение эффективK
ности работы, или управления персоналом через: 1) положительное воздейK
ствие на мотивацию (каждому человеку важно получать объективную оценK
ку своей работы); 2) планирование профессионального обучения, посредством
определения пробелов в компетенциях; 3) планирование профессионального
развития и карьеры, с помощью выявления сильных и слабых профессиональK
ных качеств, что дает возможность подготовить индивидуальные планы разK
вития; 4) принятие решений о вознаграждении, продвижении или увольнеK
нии.

На основе информации, полученной в ходе оценивания, руководство приK
нимает обоснованные решения о повышении в должности, повышении зараK
ботной платы или увольнении.

Для сохранения качества в ориентирующихся на будущее предприятиях
при поиске и отборе персонала стало необходимым применение современных
средств и их развитие.

Традиционными средствами диагностики пригодности персонала можно
выявить только часть способностей и личностных черт претендента. К традиK
ционным средствам диагностики персонала в основном относятся: докуменK
ты, требующиеся при поступлении на работу; собеседования; проверка при
помощи психологических тестов; испытательный срок; производственные хаK
рактеристики; биографические данные.

Желательным же является получение по возможности наиболее полного
представления о претенденте. Наиболее вероятно этого можно достичь с поK
мощью ассессментKцентра.

АссессментKцентр (АЦ) – это метод комплексного оценивания персонала,
основанный на использовании системы взаимодополняющих методик, ориенK
тированный на реальное рабочее поведение оцениваемых сотрудников и учет
особенностей требований должностных позиций [4, с. 218].

АЦ K критериальноKориентированный комплексный метод оценивания упK
равленческих компетенций, с помощью которого оценивается соответствие хаK
рактеристик специалиста компетенциям, определяющим эффективную рабоK
ту на планируемой или занимаемой должности. В набор инструментов этого
метода входят групповые упражнения, тесты и индивидуальные интервью.

Использование данной технологии позволяет решать задачи оценки соотK
ветствия кандидата требованиям позиции; получения наиболее полной инK
формации о компетенциях кандидатов или оцениваемых сотрудников; оценK

ки совместимости сотрудников; оценки готовности сотрудника к продвижеK
нию.

История создания метода АЦ берет свое начало со времен, когда немецкие
военные психологи в период IIKй мировой войны впервые применили ассесK
сментKпроцедуры. В это же время, базируясь на этих работах, комитет по
подбору кадров Британской армии и офис стратегических служб США исK
пользовали АЦ для подбора военных специалистов. Впервые в промышленK
ности этот метод использовала одна из крупнейших американских компаний
AT&T в 1956 году в обучении и развитии управленческого персонала. С этого
времени АЦ как метод оценивания персонала промышленных фирм получил
широкое распространение. Например, в США более 2000 фирм постоянно
используют этот оценочный метод [13].

Сравнительные эмпирические данные свидетельствуют о достаточно выK
сокой прогностичности АЦ: критериальная валидность АЦ колеблется от 0,40
до 0,75 [4].

Цель исследования – теоретический анализ и методологическое обосноK
вание возможностей оценивания профессионально важных личностных каK
честв и компетенций бизнесменов.

Задачи исследования:
1. Изучение подходов к оцениванию профессионально важных личностK

ных качеств и компетенций бизнесменов.
2. Обоснование методологических и инструментальных основ развития

профессионально важных для бизнеса качеств и компетенций.
3. Разработка и внедрение в практику ассессмента при отборе финалистов

на вакансии в бизнесKорганизации.
Начиная с 1998 года, мы используем технологию «ассессментKцентр» в саK

мых разных организациях и сегодня работаем, как в рамках своих проектов,
так и в проектах наших партнеров, выступая в роли профессиональных разK
работчиков и организаторов оценочных процедур «ассессментKцентр», а такK
же экспертовKнаблюдателей.

Опираясь на свой многолетний практический опыт, мы исходим из того,
что АЦ – это систематизированный метод квалифицированного определения
сильных и слабых сторон в поведении и профессиональной деятельности, по
которому заранее разработанные и установленные требования предъявляютK
ся несколькими наблюдателями одновременно по отношению ко всем участK
никам оценочной процедуры.

В таблице 1 представлены основные организационные этапы проведения
АЦ с позиций процессного подхода: подготовка, проведение, заключение.

АЦ нацелен на выявление и развитие следующих профессионально важK
ных качеств бизнесменов [13]: 1) организация и планирование; 2) принятие
решений; 3) креативность; 4) навыки человеческих взаимоотношений; 5)
гибкость поведения; 6) личное влияние; 7) толерантность неопределенности
(неизвестности); 8) стрессоустойчивость; 9) обучаемость; 10) область интеK
ресов; 11) внутренние стандарты работы; 12) способность работы в команде;
13) вербальные коммуникативные способности.; 14) восприятие социальных
намеков; 15) самообъективность; 16) энергия; 16) реалистичность ожидаK
ний; 17) система вдохновения, ценностные ориентации; 18) социальная
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объективность; 19) потребность продвижения (успеха, прогресса, повышеK
ния); 20) умение откладывать вознаграждение; 21) потребность в одобрении
начальства; 22) потребность равняться на начальство; 22) гибкость целей;
23) потребность безопасности.

Таблица 1
Этапы организации и проведения АЦ

Таблица 2
Группы методов и методик, входящих в структуру АЦ

Подбор методик диагностики проводится на основании анализа требоваK
ний к оцениваемому сотруднику, соответствующих той должностной позиK
ции, в расчете на которую проводится оценка.

Требования образуют системный базис АЦ и являются основой для проекK
тирования процедуры оценивания.

АЦKтехнология длится от одного до трех дней и использует техники ранK
жирования оценивания для определения: соответствия кандидатов для конкK
ретной профессиональной деятельности или продвижения по карьерной лестK
нице сотрудников в бизнесKкомпании; при приеме на работу, ротации персоK
нала, обучении и повышении квалификации, формировании кадрового реK
зерва, аттестации персонала, необходимости снижения затрат на персонал.

В таблице 2 представлены методы, входящие в структуру АЦ.

Сами оценочные параметры изначально формулирует руководство комK
пании, основываясь на должностных обязанностях, или разрабатывается проK
филь требований к каждой конкретной должности.

В программу включаются различные упражнения, этюды, психологичесK
кие тесты, деловые и ролевые игры, кейсы, дискуссии.

Выводы.
1. Анализ теоретических подходов к оцениванию профессионально важK

ных личностных качеств и компетенций бизнесменов показал, что  фундаK
ментальные работы ученых по актуальным проблемам профессионального
отбора и исследований профессиональных компетенций, начавшиеся Ф. ГальK
тоном с конца XIX, актуальны и для современных развивающихся бизнесK
организаций.

2. Основополагающей целью метода «Центра оценки» является предоставK
ление информации о профессиональной и личностной компетенциях сотрудK
ников, определение пригодности сотрудника для работы или продвижения,
предоставления информации руководству о том, какие действия и какие шаги
следует предпринять, чтобы развить компетентность персонала в соответствии
с требованиями компании и сложившегося бизнеса. Информация предоставK
ляется в виде письменного заключения на каждого сотрудника.

3. Широкому применению данного метода мешают его сложность и высоK
кая стоимость, а также привлечение высококвалифицированных специалисK
тов. Но безусловно АЦ позволяет получить достоверные результаты, которые
основаны не на предположениях, а на конкретных проявлениях в поведении
человека, а так же подтверждением результатов с помощью личностных опK



201200

росников, объективно оценивающих интеллектуальные способности и делоK
вые качества специалиста.
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ОЦЕНИВАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ БИЗНЕС�ОРГАНИЗАЦИЙ
УДК: 159. 923.2:330.33.01

Чернявская Т.П.
В статье приведен теоретический анализ концепций природы

общих способностей, исследований проблемы оценивания управ%
ленческого персонала. Анализ существующих систем оценивания
персонала позволил сделать вывод о том, что используемый на
практике методический инструментарий направлен на оценку
частных способностей и не учитывает общих способностей. Рас%

смотрены психологические проблемы оценивания руководителей.
Описана программа оценивания профессионально важных качеств
руководителей бизнес%организаций.

Ключевые слова: оценивание, руководители, управленческий
персонал, бизнес%организация, профессионально важные личнос%
тные качества.

ОЦІНЮВАННЯ КЕРІВНИКІВ БІЗНЕС�ОРГАНІЗАЦІЙ
Т.П. Чернявська

У статті приведений теоретичний аналіз концепцій природи
загальних здібностей, досліджень проблеми оцінювання управлі%
нського персоналу. Аналіз існуючих систем оцінювання персоналу
дозволив зробити висновок про те, що використовуваний на прак%
тиці методичний інструментарій спрямований на оцінку частко%
вих здібностей і не враховує загальних здібностей. Розглянуті пси%
хологічні проблеми оцінювання керівників. Описана програма оці%
нювання професійно важливих якостей керівників бізнес%органі%
зацій.

Ключові слова: оцінювання, керівники, управлінський персонал,
бізнес%організація, професійно важливі якості особистості.

BUSINESS�ORGANIZATION’S  MANAGER’S ASSESSMENT
T.P. Chernyavskaya

The article presents a theoretical analysis of concepts of general
abilities nature and research of problems of managerial staff  assessment.
The analysis of the existing staff assessment systems led to the conclusion
that the methodological tools used in practice aim at private abilities
assessment and does not take into account general abilities. Psychological
problems of assessment of  managers are examined. A program of
assessment of professionally%important qualities of  business organizations
managers is described.

Keywords: assessment, managers, managerial staff, business
organization professionally%important personal qualities.

Актуальность изучения психологических аспектов оценивания руковоK
дителей обусловлена обстоятельствами теоретикоKметодологического и
практического характера. За последнее годы в бизнесKорганизациях поK
явились менеджеры по персоналу, организационные психологи, решаюK
щие, проблемы оценивания персонала с целью определения соответствия
личностных и профессиональных качеств работников требованиям совреK
менного бизнеса и производства, обеспечивающих обучение и развитие
персонала.

Анализ существующих систем оценивания персонала позволяет сделать
вывод о том, что последние не лишены ряда существенных недостатков. В
частности, мероприятия профессионального отбора кадров предприятий ориK
ентированы, главным образом, на категорию специалистов операторского и
технологического профилей, в связи с чем методический инструментарий,
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используемый в интересах отбора, направлен, прежде всего, на оценку частK
ных способностей кандидатов.

Однако работа руководителя не сводится к тому, что видно стороннему
наблюдателю. Его профессиональную деятельность надо рассматривать как
многоуровневую систему, имеющую не только внешние функции, но и сложK
ные многообразные внутренние, в частности, психические функции. ДеятельK
ность современных руководителей бизнесKорганизаций носит интегративный
характер, т.е. предполагает глубокое проникновение в специфику деятельноK
сти специалистов различных профилей, а также выполнение широкого круга
обязанностей и функций, часто в условиях повышенного финансового риска,
неопределенности, дефицита времени и информации, высокой степени отK
ветственности, высоких скоростей изменений.

Значимость проблемы оценивания управленческих и лидерских способK
ностей руководителей в интересах прогнозирования их профессиональной
успешности подтверждают результаты опроса руководителей малых и средK
них торговых и производственных предприятий, проведенного в сентябреK
ноябре 2012  г. в интересах оценивания уровня управленческой компетентK
ности руководителей, сопоставленные позже с эффективностью их професK
сиональной деятельности.

По результатам опроса, только 32% руководителей оценивают уровень своK
ей готовности для осуществления управленческих функций как высокий и
удовлетворительный, 36% – считают его низким, а еще 3% – требующим
дополнительной подготовки.

37% руководителей уверенно утверждают, что хорошо знают проблемы,
возникающие на рабочих местах, и пути их решения; 11% отмечают поверхK
ностное знание проблем; а большая же их часть (47%) – указывает на отсутK
ствие знаний и возможностей в разрешении существующих проблем. ПримеK
чательно, что оценка управленческой компетентности руководителей работK
никами предприятий почти совпадает с приведенной выше самооценкой упK
равленческого потенциала и даже, в ряде случаев, несколько превосходит ее.

Отсроченное на полгода оценивание эффективности профессиональной
деятельности опрошенных руководителей подтвердила обоснованность столь
низких оценок и самооценок.

Так, профессиональная подготовленность и управленческие компетенции
большинства из опрошенных (52%) были оценены экспертами (вышестояK
щими руководителями) не выше, чем на «удовлетворительно». По этой приK
чине 12% из опрошенных руководителей  были вынуждены досрочно покиK
нуть свои должности и приступить к обязанностям, не связанным с организаK
цией деятельности и управлением людьми.

При этом нельзя не признать, что оценивание персонала часто произK
водится достаточно поверхностно и формально, в силу чего служебные хаK
рактеристики не дают точного, глубокого и комплексного представления о
способностях, деловых и личностных качествах работников. РекомендаK
ции по профессиональному использованию специалистов, формируемые
на основе психологического оценивания, нередко оказываются нечеткиK
ми, неконкретными, неопределенными, малосодержательными, а потому
и бесполезными.

Итак, причины неблагополучного положения дел в существующих систеK
мах оценивания руководящих кадров бизнесKорганизаций сводятся к:

1) недостаткам в теоретикоKметодологических, организационных и акмеK
ологических знаниях, лежащих в основе оценивания;

2) отсутствию или недостатку специальных персоналKтехнологий, а такK
же умений и навыков, необходимых для квалифицированного оценивания;

3) недостаточному стимулированию и регулированию процесса оцениваK
ния, ведущего к низкой в нем заинтересованности собственников бизнесKоргаK
низаций или лиц принимающих решение об актуальности оценивания.

Таким образом, результаты анализа теории и практики оценивания упK
равленческой деятельности руководителей позволяют утверждать, что реальK
но существует противоречие между сложившимися методами оценивания и
потребностью их изменения в период социальноKэкономических преобразоK
ваний, которое и определило тему данной статьи.

Цель исследования – теоретическое обоснование, разработка  и внедреK
ние инструментария оценивания руководителей.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие зада�
чи исследования:

1. Провести теоретический анализ современных концепций природы обK
щих способностей; изучить современное состояние проблемы оценивания упK
равленческой деятельности руководителей в теории и практике.

2. Обосновать методологические и инструментальные основы оценивания
руководителей.

3. Разработать и внедрить в практику оценивания управленческого персоK
нала бизнесKорганизаций программу оценивания профессионально важных
личностных качеств руководителей.

В соответствии с целью и задачами нашего исследования первостепенное
значение имеет рассмотрение лишь тех теоретических концепций, которые
обосновывают основные методы и способы оценивания профессионально важK
ных личностных качеств руководителей.

Необходимость разработки действенных методов профессионального отK
бора и дальнейшего развития кадров управления связана с тем, что  к настояK
щему времени в отечественной и зарубежной психологии появились новые
теоретические представления об общих и профессиональных способностях
различных категорий специалистов и управленческих кадров.

Природу общих способностей исследовали в рамках:  социодинамических
теорий личности (Л.С. Выготский [2], А.Н. Леонтьев [5], В.Н. Мясищев
[6], А.В. Петровский [7]), Б.Г. Рубинштейн [8], Б.М. Теплов [10]), операK
ционального и компетентностного понимания эффективного управления
(В.К. Тарасов [9], Г.П. Щедровицкий [14]).

Л.С. Выготский рассматривает личность как понятие социальное. Она
не врожденная, но возникает в результате культурного и социального разK
вития [2].

А.Н. Леонтьев указывает на факт нетождественности индивида и личносK
ти. Природные и некоторые приобретенные свойства индивида являются, по
мнению автора, лишь условиями, предпосылками формирования и функциK
онирования личности [5].
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С. Л. Рубинштейн выступает против: идеализации личности, функционаK
лизации – дробления на отдельные функции, отрыва от деятельности, сведеK
ния личности к сознанию. Отмечает зависимость личности и ее деятельности
от общественных отношений и конкретных условий ее общественного бытия,
зависимость ее сознания от деятельности [8].

А.В. Петровский утверждает, что «психика характеризуется активностью.
Необходимую сторону ее составляют побуждения, активный поиск наилучK
шего решения, перебор вариантов возможного поведения. Психическое отK
ражение не зеркально, не пассивно, оно сопряжено с поиском, выбором, взвеK
шиванием различных вариантов действия, оно является необходимой стороK
ной деятельности личности» [7].

Анализируя взгляды В. Н. Мясищева на личность, следует подчеркнуть,
что он стал первым, кто в открытой форме поставил вопрос о структуре личK
ности. По его мнению, структурная характеристика освещает нам человека
со стороны его целостности или расщепленности, последовательности или проK
тиворечивости, устойчивости или изменчивости, глубины или поверхности,
преобладания или относительной недостаточности тех или иных психических
функций [6].

Последнее время все более явно пробивают себе дорогу операциональный
и компетентностный подходы к пониманию эффективного управления, как
некоторой общей способности, определяющей успешность выполнения любых
целепостановочных, познавательных, творческих, организаторских, контроK
лирующих и прочих задач, и проявляющейся в некоторых универсальных
характеристиках поведения и деятельности человека [9; 14].

Технологии оценки менеджерского персонала подробно рассмотрены в
работах С.А. Маничева [11], Морозова А.В. [11], Водопьяновой Н.Е. [11].

Для оценки личностных характеристик руководителей используют различK
ные психодиагностические методы, имеющие определенные преимущества и
недостатки. Тесты позволяют с некоторой вероятностью определить актуальK
ный уровень развития у руководителя необходимых навыков, способностей,
личностных характеристик. Психологи используют тесты, направленные на
диагностику эмоциональной устойчивости, свойств темперамента,  уровня
притязаний и т. д. Часто используют также шестнадцатифакторный личностK
ный опросник Кеттелла для диагностики эмоциональной стабильности, радиK
кализма, склонности к риску и т. п. У исследователей отсутствует единое мнеK
ние по поводу вклада каждого из личностных факторов в успешность управK
ленческой деятельности. Отмечается устойчивое положительное влияние на
результаты деятельности лишь трех факторов: общительности, абстрактного
мышления и радикализма.

Для диагностики особенностей отношений личности с другими людьми (лиK
дерства, авторитарности), ведущих мотивов и путей их реализации, средств
разрешения внутренних и внешних конфликтов и т. п. используют проективK
ные методики, характеризующиеся неструктурированностью и неопределенK
ностью тестового материала.

Практика показывает, что для самооценки можно использовать почти все
методы, применяемые в настоящее время для оценки руководителей. НаприK
мер, методики самооценки личностного развития (роста) Е.А. Шарапатовой

[3] и каскадной самооценки дифференцированного контроля потенциала
руководителя Е.C. Жарикова [4] дают работнику управления определенную
информацию, которую он сможет использовать в дальнейшей работе. ПолезK
ность методики самооценки в значительной степени определяется тем, наскольK
ко сильные средства ограничения субъективности она содержит. Полностью
избежать субъективизма в самооценках невозможно, но можно существенно
ограничить его. Самооценки на основе методик, содержащих особый мехаK
низм уменьшения субъективности, позволяют человеку принимать обоснованK
ные решения относительно себя. Когда человек имеет здоровую психику и стреK
мится разобраться в себе, трудности ограничения субъективности самооцеK
нок значительно уменьшаются, хотя полностью не устраняются. Методики
самооценки рассчитаны на психически здоровых людей, искренне заинтереK
сованных в увеличении объективного знания о себе.

СоциальноKперцептивные оценки представляют сложное образование,
включающее содержательные, уровневые и стилевые характеристики. СовоK
купность качественных характеристик социальноKперцептивных оценок опK
ределяется рядом факторов, среди которых одно из первых мест занимают
ценностные ориентации, когнитивные стили, уровень компетентности личK
ности, ее социальноKдемографические особенности. Кроме них на основные
параметры социальноKперцептивных оценок оказывают влияние многочисK
ленные качества и свойства оцениваемой личности, средовые факторы и т.д.
[12].

Иностранными специалистами обращается внимание на положительный
эффект внедрения методов оценки интеллектуальных способностей специаK
листов различного профиля, применение которых не только обеспечивает боK
лее правильное распределение трудовых ресурсов, но и создает условия экоK
номии весьма значительных денежных средств. Их применение позволяет соK
кратить отсев непригодных лиц с 23K30% до 5K8%, снизить аварийность техK
нических систем изKза ошибок персонала на 40K70%, повысить надежность
систем управления на 10K25%, уменьшить затраты на обучение специалистов
на 30K40%. Каждый доллар, затраченный на разработку тестов, приносит
экономический эффект на 1000 долларов управленческого персонала, в часK
тности [1].

Итак, практическая потребность, причины теоретического и методологиK
ческого характера указывают на несомненную актуальность проблемы соверK
шенствования накопленного опыта функционирования систем оценивания
управленческого персонала бизнесKорганизаций путем разработки и внедреK
ния новых методологических принципов, методических подходов, приемов и
критериев прогнозирования успешности личности в бизнесKдеятельности с
целью развития профессионально важных личностных качеств, способствуK
ющих их профессиональной успешности.

Нами разработана и внедрена в практику оценивания управленческого
персонала бизнесKорганизаций программа оценивания профессионально важK
ных личностных качеств руководителей (табл. 1).

На первом этапе при описании деятельности руководителей с целью опреK
деления требований анализируется управленческая деятельность, формируK
ется круг типичных задач и профиль успешного руководителя конкретного
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уровня в данной организации: с минимальным учетом специализации; с учеK
том специфики организации.

Таблица 1
Программа оценивания руководителей бизнес�организации

Профессионально важные личностные качества руководителей включают
следующие блоки: профессиональные, личностные (табл. 2).

Таблица 2
Профессионально важные качества руководителей

бизнес�организаций

На втором этапе составляется организационный план в соответствии с цеK
лями, задачами, количеством участников, сроками и условиями проведения
программы оценивания управленческого персонала. При оценивании испольK
зуются следующие методы: специальные упражнения, интервью, психологиK
ческие тесты; деловые игры и др.

На третьем этапе проводится специальный отбор и обучение экспертовK
наблюдателей. Также проводится их знакомство с перечнем и описанием криK
териев оценки, применяемыми процедурами.

На четвертом этапе проводится обработка результатов, анализ результаK
тов и оформление материалов.

Выводы.
1. Высокопрофессиональные руководители и сотрудники, способные к

развитию – залог успеха любой компании. Для выявления талантов и «слабоK
го звена» существует эффективное средство – оценивание персонала.

2. Оценивание руководителей и ведущих специалистов бизнесKорганизаK
ций как разновидность психологической практики требует глубокого изучеK
ния и разработки специальных персоналKтехнологий.

3. Теоретический анализ современных концепций природы общих способK
ностей, исследований проблемы оценивания управленческого персонала бизK
несKорганизаций, а также практический опыт работы автора в качестве оргаK
низационного психолога на ряде бизнесKорганизаций позволил автору обосноK
вать методологические и инструментальные основы оценивания руководитеK
лей и разработать программу оценивания их профессионально важных для
бизнеса качеств.

4. Вовлечение руководителей и ведущих специалистов в процесс оцениваK
ния по заранее разработанным критериям оценивания  приводит к важным
позитивным последствиям:
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а) когда люди оценивают других по специально разработанным критериK
ям, в их сознании проясняются требования: а) к профессиональным знаниям
и умениям аттестуемых; б) к их профессионально важным личностным качеK
ствам;

б) в оценках оценщиков просматриваются: понимание вышеуказанных
требований; отношение к аттестуемым;

в) проявляется момент объективности в том, что аттестуемых оценивает
по единым критериям большой круг сотрудников;

г) появляется возможность прояснить «сильные» и «слабые» стороны аттеK
стуемых по результатам их оценивания, т.е. какие конкретно профессионально
важные качества оценщики оценили наиболее высокими и низкими оценкаK
ми.
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ВПЛИВ ЯПОНСЬКОЇ СІМ’Ї НА ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ ПІДРОСТАЮЧИХ ПОКОЛІНЬ

УДК  37.018.1 (520)
Томашевська С.О.

Стаття розкриває ключові аспекти формування естетичної
культури підростаючих поколінь в Японії в руслі виховного впливу
сім’ї. Автор аналізує поняття «естетичне виховання»; визначає
суть і характеризує складові даного напрямку. Матеріали статті
розкривають зміст та особливості процесу естетичного вихован%
ня в родинній атмосфері на основі етнонаціональних культурних
традицій Японії.

Ключові слова: сім’я, виховання, краса, гармонія, чуттєвий
розвиток, естетична культура,естетичні почуття, погляди,
смаки, потреби, ідеали.

Статья раскрывает ключевые аспекты формирования эсте%
тической культуры подрастающих поколений в Японии в русле
воспитательного воздействия семьи. Автор анализирует понятие
«эстетическое воспитание», определяет суть и составляющие
данного направления. Материалы статьи характеризуют содер%
жание и особенности процесса эстетического воспитания в семей%
ной атмосфере на основе этнонациональных культурных тради%
ций Японии.

Ключевые слова: семья, воспитание, красота, гармония, чув%
ственное развитие, эстетическая культура, эстетические чув%
ства, взгляды, вкусы, потребности, идеалы.

The article reveals key aspects of the formation aesthetic culture of
younger generations in Japan in a line with the family’s upbringing
influence. The author analyzes the concept of «aesthetic upbringing»,
defines the essence and describes the components of this direction. The
materials of this article characterize the content and features of the process
aesthetic upbringing in the family atmosphere on the basis of Japan’s
ethnic and cultural traditions.

Keywords: family, upbringing, beauty, harmony, sensit ive
development, aesthetic culture, aesthetic feelings, opinions, tastes,
needs, ideals.

Постановка проблеми. В умовах глобалізації соціальних процесів, інтегK
рації і навіть злиття культур окремих народів і націй, поширення явища маK
сової культури провідні вчені світу підіймають питання про збереження етноK
національних традицій, вироблення дієвих механізмів передачі культурних
надбань минулого наступним поколінням та наголошують на доцільності зверK
нення до мудрості народної педагогіки з метою ефективного вирішення даних
завдань. Досліджуючи зазначені проблеми, на нашу думку, слід звернутися
до етнопедагогічного досвіду японської нації. Вибір пояснюється тим, що для
Японії характерні збереження споконвічних звичаїв і самобутнього колориK
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ту, значна стійкість перед впливами чинників масової культури, висока реK
зультативність народних, зокрема, сімейних, виховних традицій.

Традиційна японська сім’я, як і багато сучасних, є еталоном у вихованні
молодих поколінь. Століттями вона формувала механізми ефективного вплиK
ву на дітей і демонструвала значні досягнення у всіх напрямах виховання, у
тому числі й естетичного, безпосередньо пов’язаного з культурним розвитком.
Завдяки цьому японці не лише максимально зберегли свою неповторну кульK
туру до наших днів, а й прославились, як нація з винятковими естетичними
поглядами, смаками, потягами й потребами.

Аналіз актуальних досліджень. Питання вивчення досвіду естетичного виK
ховання підростаючих поколінь завжди цікавило вітчизняних та зарубіжних пеK
дагогів. Зокрема, до даної проблеми зверталися в своїх працях Киященко Н.І.,
Кулаєва К.В., Печко Л.П., Шевцова Е.В., Михайлова М.І., Волкова Н. РозкK
риттю конкретних аспектів естетичного виховання присвятили свої праці КолиньK
ко І.В., Немирова В.В., Тапілінова Н.Г., Самохвалова В.І. та ін. Вплив японсьK
кої сім’ї на процес ціннісного орієнтування та особистісного розвитку дітей і моK
лоді досліджували й такі відомі європейські та японські вчені, як: Чарльз Данн,
Хара Кемі, Едвард Феннелл, Акіко Хашімото, Ісака Магето, Сініті Судзукі та ін.

Зазначені дослідження містять вагому, але далеко не повну, інформацію з
проблеми естетичного виховання дітей в Японії, що підтверджує доцільність
подальшої наукової розробки даного питання.

Мета статті: охарактеризувати поняття «естетичне виховання», визначиK
ти суть і складові даного напрямку, дослідити його зміст та особливості в умоK
вах японського національного простору, зокрема, в сімейному колі.

Виклад основного матеріалу. У філософськоKсвітоглядних та релігійних
вченнях, педагогічних концепціях і традиціях Японії важливе місце займає
ідея вдосконалення внутрішнього світу людини, її естетичний розвиток. БаK
гатий культуротворчий досвід нації, вироблені ним духовні цінності та механK
ізми їх збереження і передачі наступним поколінням складають специфічну
японську концепцію естетичного виховання, відмінну від західного раціональK
ноKпрагматичного підходу.

Досліджуючи погляди японців на практичне втілення завдань естетичного
виховання, спочатку слід звернутися до теоретичних основ даного питання.

Отже, естетичне виховання — складова частина виховного процесу, безK
посередньо спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати
дійсність за законами краси в усіх сферах життєдіяльності людини. Тобто його
метою є досягнення високого рівня естетичної культури особистості, удоскоK
налення її здатності до естетичного сприйняття і освоєння навколишнього
простору [1: 121] .

  Під естетичною культурою розуміють високий рівень сформованості есK
тетичних знань, смаків, ідеалів, а також здібностей особистості до естетичноK
го сприймання предметів і явищ оточуючої дійсності, творів мистецтва, її приK
родна потреба вносити прекрасне в оточуючий світ (активна перетворююча
діяльність), оберігати і розвивати природну красу. Тобто, така культура має
бути свідомою, а всі вчинки – добровільними. Весь процес виховання спряK
мований якраз на формування стійкої естетичної свідомості, компонентами
якої є почуття, погляди, переживання, смаки, потреби, ідеали.

Естетичні почуття виражаються у духовній насолоді, яку відчуває людиK
на, сприймаючи прекрасне в навколишній дійсності і творах мистецтва. Їх
основу складає естетичне сприйняття – вміння помітити суть, зовнішню і внутK
рішню красу предмета, явища, процесу й відчувати при цьому естетичні пеK
реживання, тобто щиру радість, душевний трепіт, задоволення від побаченоK
го. Формування і розвиток естетичного сприйняття, на думку представників
японської педагогічної науки, є найважливішим завданням естетичного виK
ховання.

Ставлення особистості до певного предмета, об’єкта, явища навколишньK
ого світу виражаються через естетичні погляди (судження). На їх основі форK
муються вподобання – смаки, під якими розуміють здатність людини адекK
ватно оцінювати красу, відокремлювати справді прекрасне від неестетичноK
го. З ними прямо пов’язані естетичні потреби, які полягають в бажанні бачиK
ти і творити красу відповідно до смакових вподобань, провокувати естетичні
емоції і збагачувати почуття.

Задовольняючи свої естетичні потреби, людина прагне досягти певного ідеK
алу, що є для неї еталоном краси, беззаперечним зразком, з позиції якого оцK
інюються всі елементи оточуючої дійсності. Естетичний ідеал відображає перK
сональні уявлення особистості про красу й її критерії  [1: 122K123].

Рівень естетичної вихованості відображаються не лише у свідомому ставK
ленні людини до прекрасного, її судженнях і смаках, здатності до перетворенK
ня дійсності за законами краси, а й в естетиці її поведінки. Маються на увазі
риси прекрасного у вчинках і діях особистості, що виражаються у ставленні
до праці й суспільства, в її манерах і зовнішньому вигляді, стилі спілкування
та взаємодії з іншими людьми, навіть у способі мислення і висловлення своїх
думок.

Як бачимо, даний виховний напрям є багатогранним процесом, який реаK
лізується під час життя і діяльності дитини в сімейному колі, дошкільних, заK
гальноосвітніх, професійних і позашкільних навчальноKвиховних закладах,
а також під впливом засобів масової інформації і всього оточуючого середоK
вища. Провідну ж роль у процесі естетичного виховання дослідники відвоK
дять сім’ї. Адже саме в процесі внутрішньосімейного спілкування і взаємодії
у дітей закладаються основи естетичних смаків і почуттів, формуються кульK
турні потреби та ідеали. Визначальну роль тут відіграють такі загальновідомі
фактори, як взаємини в сім’ї, власний приклад батьків та інших родичів, безK
посередня участь членів сім’ї в естетичній діяльності, організація побуту, рівень
матеріального добробуту, а головне – етнокультурне середовище проживанK
ня родини. Тому, звертаючись до досвіду японської сім’ї, варто зазначити, що
тут очевидною є відмінність від близької нам європейської сім’ї у культурних
укладах, традиційних підходах до проблеми виховання і внутрішньосімейної
взаємодії загалом, а також в національній психології і стилі мислення. СуттєK
вим виховним фактором є і різниця в розумінні ряду педагогічних категорій,
зокрема естетичних, їх змісту та місця в системі науковоKестетичного освоєнK
ня дійсності. Особливо підкреслимо притаманні японській нації  специфічні
критерії і акценти при оцінці краси, її положення в ієрархії цінностей тощо.
Дослідження процесу сімейного естетичного виховання дещо ускладнюється
в тому плані, що дана сфера не виділяється японцями в окремий виховний
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напрям. Якщо в Європі естетика здавна була відокремлена в самостійну гаK
лузь осмислення світу, то для Японії характерна невіддільність естетичного
моменту від усього комплексу норм, ідей і уявлень, через які сприймається
оточуюча реальність і здійснюється виховний вплив на особистість [3]. Таким
чином, естетичне сприйняття споконвіку розвивалося в одному руслі з загальK
ним сприйняттям дійсності, а художньоKестетичні елементи завжди були приK
сутні в кожному дійстві, вчинкові, акті міжособистісного спілкування та взаєK
модії зі світом.

На вершині ієрархії естетичних цінностей в Японії розміщують не бажані
ідеали і тому подібне, як представники європейського соціуму, а явище гарK
монізуючої краси. Вчені впевнені, що специфічне трепетне відношення
японців до краси оточуючого світу передається від покоління до покоління
генетичним шляхом, а в процесі сімейного естетичного виховання воно лише
остаточно формується і закріплюється. Аби побачити, осягнути красу, необхK
ідно розвивати естетичні почуття та емоції, які допомагають становленню
людської душі. Саме в цьому японські батьки вбачають основну мету вихоK
вання. Взагалі вихованню почуттів приділяється дуже велика увага, бо не
можливо повністю засвоїти ніякі теоретичні постулати, якщо в їх основі не
лежать реальні почуття. Незважаючи на емоційну стриманість японців і рацK
іональність вчинків, для їхньої моделі світогляду і світосприйняття  характерK
не звернення саме до почуттів, безпосередніх переживань, а не до розуму і
раціонального осмислення. Тому батьки спрямовують основну увагу на розK
виток чуттєвої сфери, формування стійких емоційних переживань на основі
досвіду естетичного освоєння навколишнього простору [4].

Щоб якомога ширше розвинути естетичну чуттєвість і сформувати у дитиK
ни природний потяг до краси, батьки вдаються до застосування ряду виховK
них методів ще до народження дитини (у період вагітності). Так, дитинці, що
знаходиться в утробі матері, співають милозвучні колискові, читають книги
(казки і поезію), а ще багато розмовляють, діляться позитивними емоціями,
розповідаючи про родичів і стосунки між людьми, свої спогади і різні події з
життя, цікаві речі, явища природи (описуючи при цьому кольори, запахи,
смаки та інші відчуття), тобто все, що відбувається навколо.

Від народження до трирічного віку вихованням дитини займаються всі
члени сім’ї без виключення. Малюка ні в чому не обмежують, заохочують
пізнавальну активність і будьKякі дії, задовольняють його цікавість, відповіK
даючи на всі питання, підтримують кожен крок в набутті власного досвіду.
Родичі намагаються не навантажувати розум дитини значним потоком інфорK
мації наукового характеру, не допускати його передчасного дорослішання, а
якомога довше затримувати на стадії дитинства, коли свідомість охоча до ноK
вих вражень і відкрита для виховного впливу. На думку японців, така метоK
дика дозволяє дорослій людині зберігати протягом всього життя дитячу щирість
почуттів і вміння дивуватися новому. Тому батьки не муштрують дитину, виK
ховуючи в ній суворість і грубість, а вчать відчувати серцем красу і ховати
пережите в душі. Для традиційної японської сім’ї властива надзвичайна
єдність. На сучасному історичному етапі принцип єдності все ще зберігається,
а от часу на звичайне спілкування і спільне дозвілля стає дедалі менше, внасліK
док зайнятості населення у соціальноKвиробничій діяльності. Сім’я намагається

весь вільний час проводити разом і бажано за містом. Тут дитина набуває неK
від’ємного досвіду спілкування з живою природою, пізнає голоси птахів, шум
вітру, плескіт хвиль та інші природні явища. Японці переконані, що кожну
мить життя дитина має бачити і відчувати прекрасне, безпосередньо контакK
тувати (торкатися, слухати, відчувати, нюхати) з усіма цікавими для неї предK
метами і явищами, щоб розвивати свою чуттєвість і потяг до краси.

Особливо питання чуттєвого розвитку стосується жіночого населення
Японії. Не просто любов до краси, а поклоніння прекрасному, що відобраK
жається в усьому, проявляється в почуттях, словах і вчинках, – це давня етK
нонаціональна традиція у вихованні молодої японки. У дівчат розвивали глиK
бокі естетичні почуття на основі специфічного для японської культури понятK
тя – милування, що є цілеспрямованим завчасно організованим або спонтанK
ним процесом естетичного спілкування з природою, на основі якого формуK
ються естетичні почуття, погляди і смаки. Сюди належать «ханамі» – милуK
вання квітами, «цукімі» – милування місяцем, «юкімі» – милування снігом,
які не лише виражають потяг до прекрасного, а й становлять суттєву частину
повсякденного життя і духовності нації.

 Найвідомішим в світі «ритуалом» естетичного виховання і проявом висоK
ких почуттів є милування цвітом сакури. Сім’ї і родини збираються разом і
пішки підіймаються на пагорби, де росте японська вишня, щоб провести час
у мовчазному спогляданні буйного, але короткочасного цвітіння. Ці форми
свідомої естетичної поведінки плекаються в родинному колі і активно підтриK
муються широкою громадськістю, як традиційна і невід’ємна частина повсякK
денного життя японця. Ще з епохи середньовіччя милування становили необK
хідну передумову художнього сприйняття і вважалися природним засобом
формування загальної естетичної культури особистості [4].

Взагалі японцям притаманний потяг до споглядання. Батьки привчають
дитину спокійно, мовчки, довгий час концентрувати увагу на одному предK
меті чи явищі (травинка з краплею роси, бджола на квітці, блискавка в небі,
грозові хмари, бліки сонця тощо). Даний метод використовується не лише з
метою естетичного виховання, а й розумового, морального, трудового. СпосK
терігаючи за природою, діти намагаються не виділяти окремі деталі, а сприйK
мати все разом, як єдине ціле, панораму. При цьому активізується не лише
візуалізація, а й слух, нюх, дотик та інші чуття. Оскільки для японців краса
– це, перш за все, гармонія особистості (себе) з навколишнім оточенням, то
батьки намагаються створити всі умови, щоб дитина не протиставляла себе
світові, природі, об’єкту споглядання, а свідомо ототожнювалась з їх частиK
ною. Саме в гармонії почуттів, дій, співвідношень тощо японські батьки вбаK
чають справжню естетику і прищеплюють ці ж погляди своїм дітям [2: 91].

Іншим методом сімейного естетичного виховання, засобом пізнання і
відчуття світу є знайомство дітей з різними жанрами образотворчого мистецK
тва і залучення до процесу творчості. Для японського суспільства притаманне
злиття соціальної і культурної сфер, коли мистецтво стає не лише атрибутом,
способом вираження почуттів, емоцій і думок, а й способом життя. Батьки і
педагоги переконані в доцільності концепції раннього розвитку, тому змалку
навчають дітей малювати, ліпити, конструювати, грати на музичних інструK
ментах. Але вони вбачають в цьому не так можливість завчасного виявлення
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талантів, як спосіб естетичного освоєння дійсності і метод виховного впливу.
Батьки в процесі буденного спілкування і спільної творчості розвивають диK
тячу увагу, уяву, відчуття, бажання спостерігати і власноруч творити красу.
Наприклад, японціKдошкільнята не лише впізнають і відтворюють ноти, а й
можуть описати власне бачення звуку за допомогою кольорової і смакової гамK
ми, скомпонувати їх, як фарби на палітрі чи інгредієнти в страві.

Потужним виховним впливом відзначаються такі елементи традиційної
японської культури, як мистецтво ікебани, чайної церемонії, традиційних
танців буї. Залучення до них починаються в сімейному колі, а згодом перехоK
дять в простір відкритого соціуму (гуртки і школи мистецтв, відкриті семінаK
ри і майстерKкласи, різноманітні заходи масового культурного дозвілля та ін.).
Так, під час заміських прогулянок діти з батьками збирають квіти і трави для
ікебани, яку теж роблять разом. Крок за кроком старші допомагають малюK
кам опановувати ази компонування, співставлення і взаємодоповнення, що є
основою уявлення японців про гармонію. Донині ікебани в Японії прикрашаK
ють як приватні будинки, так і квартири з хайKтекKтехнологіями. Іншим важK
ливим елементом декору, що несе велике смислове, естетичне і виховне наK
вантаження, є стінні ніші, в яких, крім композицій ікебан, також розміщуK
ють вертикальні полотна (зазвичай із зображенням пейзажів чи птахів) і паK
піруси з символічними каліграфічними написами (якKот: «щастя», «вірність»,
«благородство», японські вірші, цитати з книг чи просто побажання). Такі
традиційні елементи інтер’єру рідко купуються, натомість батьки залучають
дітей до їх створення власноруч, що є не лише методом естетичного вихованK
ня, а й засобом духовного зближення членів сім’ї.

Потужне виховне навантаження несуть і традиційні японські свята якKот:
свято хлопчиків (день ірисів у травні), Свято дівчат (день ляльок у березні),
свято «Три, п’ять, сім» (у листопаді для трирічних, п’ятирічних і семирічних)
та інші. Вони виступають яскравою, емоційною формою залучення дітей до
соціального життя, національних культурних традицій, до краси в цілому.
Це сімейні свята: батьки нарівні з дітьми беруть участь у всіх ритуальних
дійствах, виховують їх естетичні почуття, відчуття родинної єдності, націоK
нальну свідомість і виховуються самі [4].

У цілому роль традиційних мистецтв і свят в естетичному вихованні надK
звичайно велика, оскільки вони багаті прадавніми ритуалами і національним
духом, що забезпечує зв’язок поколінь, наступність традиційній культурі, есK
тетичне багатство всього соціуму і окремої особистості.

Поряд з цим, варто зазначити, що на сучасному етапі розвитку японськоK
го суспільства процес сімейного естетичного виховання  значно ускладнюєтьK
ся невпинною інтенсифікацією ритму життя і праці, що буквально знесилює
людей. У таких умовах вони прагнуть вже не до культурного розвитку, а наK
магаються будьKяким способом зняти постійне фізичне і нервовоKемоційне
перенапруження. Багато сімейних пар знаходять відраду в спілкуванні з
дітьми, спільному дозвіллі тощо. Але багато людей (особливо це стосується
жителів мегаполісів) вдаються до споживання полегшеного, розважального
мистецтва. У такому випадку, втрачаючи свій естетичний рівень, нехтуючи
власним культурним розвитком, духовним удосконаленням, вони вже не моK
жуть здійснювати результативний виховний вплив на підростаючі покоління.

Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Досвід
японської сім’ї в естетичному вихованні молодих поколінь становить особлиK
вий інтерес для науковців світу. Адже саме Японії вдалося гармонічно поK
єднати два шляхи розвитку сучасного суспільства: форсованоKекспансіоністсьK
кий, характерний для Заходу, і глибокоKспоглядальний, традиційний для СхоK
ду. Звичайно, її досвід естетичного виховання досить специфічний, як і своєK
рідна історія, самобутня культура, тому його не можна просто цілком перенеK
сти на терени іншого народу, етнонаціональної спільноти. Але від того метоK
дика японців не стає менш цінною і дієвою, що свідчить про необхідність її
вивчення з метою переймання елементів виховного досвіду.

Японці довели, що самий надійний шлях естетичного виховання полягає в
наступному:

· послідовне приведення елементів краси в буденність, починаючи з перK
ших днів життя нової людини;

· естетизація оточуючого середовища своїми силами і за власним щирим
бажанням;

· використання різноманітних художніх циклів при щоденній внутрішK
ньосімейній взаємодії і надалі в системі освіти, громадської діяльності;

· підтримання, використання і активний розвиток традиційних мистецтв
і ритуалів, як основи культурного розвитку особистості, її естетичного і наK
ціонального виховання.

Таким чином, вони забезпечують влиття різноманітних форм краси в усі
сфери свого життя: все, від побуту до професійної діяльності, осмислюється
японцями з позицій краси і гармонії. Вплив красою, яку бачать у оточуючому
світі, виражають у мистецтві, впускають в буденне життя, насичують сімейK
ну атмосферу – це, на думку японців, єдиний дійсно дієвий спосіб естетичноK
го формування людини, як висококультурної особистості.

Ті ж колективні милування, свята, спільне сімейне дозвілля, образотворK
ча діяльність – все це, з одного боку, є формами засвоєння і передачі етнонаK
ціональних культурних традицій, а з іншого – становить природний чуттєвий
фон для формування глибокої естетичної свідомості, де провідну роль відіграє
сім’я.
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МАГІСТЕРСЬКИЙ ЕТАП ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО
ВИКЛАДАЧА ІСТОРІЇ ДО ФОРМУВАННЯ МІЖЕТНІЧНОЇ

ТОЛЕРАНТНОСТІ
УДК: 316.647.5

Тишик І.С
В статті аналізуються потенційні можливості вищої педаго%

гічної освіти у формуванні міжетнічної толерантності майбутніх
викладачів історії. На основі загальних принципів освіти виокрем%
лені дидактичні принципи організації навчального процесу у вищій
школі, які змістовно впливають на виховання міжетнічної толе%
рантності, а також запропоновані шляхи оптимізації викладан%
ня дисциплін в магістріумі у площині досліджуваної проблеми.

Ключові слова: міжетнічна толерантність, майбутній вик%
ладач історії, магістерська підготовка, принципи формування
міжетнічної толерантності.

В статье анализируются потенциальные возможности выс%
шего педагогического образования в формировании межэтничес%
кой толерантности будущих преподавателей истории. На осно%
ве общих принципов образования выделены дидактические прин%
ципы организации учебного процесса в высшей школе, которые су%
щественно влияют на воспитание межэтнической толерантнос%
ти, а также предложены пути оптимизации преподавания дис%
циплин в магистриуме в аспекте исследуемой проблемы.

Ключевые слова: толерантность, будущий преподаватель
истории, магистерская подготовка, принципы формирования
межэтнической толерантности.

Potential possibilities of higher pedagogical education in the formation
of interethnic tolerance of the history lecturers to be are analyzed in the
article. On the basis of general principles in education, didactic principles
of organization of the educational process in the higher school, which
affect interethnic tolerance cultivating substantially, are distinguished and
as well as the means of optimization of discipline teaching in magistracy
within the problem under consideration are offered.

Key words: interethnic tolerance, a history lecturer to be, master
training, principles of interethnic tolerance formation.

Постановка проблеми. Соціальні перетворення останнього десятиліття в
Україні призвели до значних змін у системі професійної освіти. Сучасність
вимагає від національної вищої школи застосовувати кращі її традиції та здоK
бутки, формуючи фахівця згідно з міжнародними стандартами, переглянути
сталі підходи щодо організації навчальноKвиховного процесу та забезпечити
впровадження інноваційних технологій навчання та виховання.

Модернізація вищої освіти, яка проводиться в нашій країні, стосується
питань визначення шляхів підготовки майбутніх викладачів в магістріумі виK
щих навчальних закладів. Загальновідомо, що сучасна освіта – це єдність двох

ланок навчального процесу: навчання і виховання, а відтак важливим завK
данням виступає не лише надання професійних знань та вмінь, а й виховання
фахівця, якому притаманні гуманістична спрямованість поглядів та високий
рівень професійної культури.

З огляду на поліетнічність української держави з одного боку, та інтегK
раційні процеси в галузі вітчизняної освіти, з іншого, питання виховання тоK
лерантності стає потребою часу. Сучасний фахівець, що працює в галузі освK
іти, постійно стикається з відсутністю компетенцій супроводу навчальноKвиK
ховного процесу в умовах поліетнічного середовища. Означене обумовило мету
нашого дослідження: на основі аналізу нормативних документів, психологоK
педагогічних витоків підготовки визначити потенційні можливості вищої пеK
дагогічної освіти (ступінь – магістратура) у формуванні міжетнічної толеK
рантності та виокремити шляхи її формування у майбутніх викладачів історії.

Аналіз актуальних досліджень. Загалом, проблема толерантності в пеK
дагогічному контексті досліджена в працях І. Беха, М. Бубера, Л. Завірюхи,
В. Калошина, В. Рахматшаєва, В. Шаліна. Виховання культури міжетнічного
спілкування досліджували Л  Дробижева, Н. Лебедєва, М. Козлова, Г. СолK
датова, Т. Стефаненко, А. Татарко, В. Тишкова. Процес формування міжетK
нічної толерантності у студентів вишу висвітлено в працях А. Валієва, О. ІсаєK
ва, Н. Кудзієва, В. Литвинова, Е. Рыбак та ін. А питання підготовки майбутK
нього викладача історії до формування міжетнічної толерантності у студентів
досліджується фрагментарно та ситуативно. У зв’язку з цим, доцільно буде
також зазначити, що категорія „міжетнічна толерантність” розглядається як
складова полікультурної освіти (Г. Ауернхаймер, П. Бателан, В.Нике), міграK
ційної педагогіки (О. Гукаленко, Г. Солдатова), етнічної і кросKкультурної
психології (Н.Лебедєва, Т. Стефаненко) та етнопедагогіки (Г. Васякович,
П. Черніков).

За визначенням вченого М. Міріманової: ”Проблема виховання толеранK
тності мусить об’єднати різних людей, насамперед, фахівців різних напрямів
і рівнів – психологів, педагогів, вихователів, керівників, лідерів і рядових
фахівців, а також представників різних вікових груп (дітей і підлітків, доK
рослих та молодь), людей різних країн, національностей, конфесій, гендеру
[10, c. 114]. На сьогодні велике значення має усвідомлення суспільством важK
ливості феномена толерантності, не лише для держави, а й для світового співтоK
вариства в цілому. Так, проблема розвитку міжетнічної толерантності не є
новою для вітчизняної педагогіки. Однак, більшість науковців звертають уваK
гу на формування міжетнічної толерантності в дитячому віці, проблема форK
мування міжетнічної толерантності в студентському віці в процесі магістерсьK
кої підготовки лишається малодослідженою.

Виклад основного матеріалу. Глобалізація й інтернаціоналізація світу,
процеси етнокультурного самовизначення, проблеми мультикультурного сусK
пільства й міграції зумовили розробку відповідної світової освітньої стратегії,
що відбито в документах ЮНЕСКО, Ради Європи, Європейського Союзу. СеK
ред них: Декларація принципів толерантності [2], Міжнародна конвенція про
ліквідацію всіх форм расової дискримінації [9], Конвенція 1951 р. про стаK
тус біженців[6], Декларація про права людей, які належать до національних
або етнічних, релігійних або мовних меншин, Декларація ЮНЕСКО про раси
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й расові забобони [3], Конвенція й Рекомендація ЮНЕСКО про боротьбу з
дискримінацією в сфері освіти [7], Європейська молодіжна кампанія по боK
ротьбі з расизмом, антисемітизмом, ксенофобією й нетерпимістю “Усі різні,
усі рівні” та інші. Так, у доповіді міжнародної комісії ЮНЕСКО про глобальні
стратегії розвитку освіти в ХХІ столітті підкреслюється, що одна з найважлиK
віших функцій сучасної освіти – навчити людей жити разом, допомогти їм
перетворити існуючу взаємозалежність держав і етносів у свідому солідарність.
З цією метою освіта має сприяти тому, щоб, з одного боку, людина усвідомиK
ла своє коріння і тим самим могла визначити місце, яке вона посідає в світі, і,
з другого, – прищепити їй шанобливе ставлення до інших культур. В ДеклаK
рації принципів толерантності (1995 р.) найефективнішим засобом запобіK
гання проявів інтолерантності названо виховання (п.4.1)[2]. У зв’язку з цим
поставлені завдання підвищення рівня педагогічної підготовки майбутніх викK
ладачів вишів, удосконалення навчальних планів, змісту підручників і занять,
інших навчальних матеріалів, включаючи нові освітні технології, з метою
виховання чуйних і відповідальних громадян, відкритих сприйняттю інших
культур, здатних цінувати інші культури, поважати людську гідність і індивіK
дуальність, запобігати конфліктам або розв’язувати їх ненасильницькими заK
собами (п. 4.4).

У Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що одним із пріориK
тетних завдань сучасної освіти є виховання людини демократичного світогляK
ду, яка дотримується громадянських прав і свобод, з повагою ставиться до
традицій, культури, віросповідання та мови спілкування народів світу. КонK
цепція національного виховання декларує: національне виховання стосуєтьK
ся як українців, так і представників інших народів, що проживають в УкK
раїні. Принцип етнізації виховного процесу передбачає надання широких
можливостей представникам усіх етносів для пізнання своєї історії, традицій,
звичаїв, мови, культури, формування власної національної гідності [11].

Поняття „міжетнічна толерантність” в науковій літературі висвітлена в
двох аспектах, які мають місце у вищій школі. Перший – це терпимість педаK
гога до емоційно не дуже приємних йому студентам. Другий аспект толерантK
ності – це виховання навичок толерантної поведінки у студентів [12]. ВажK
ливою обставиною формування міжетнічної толерантності є розуміння того,
що толерантне відношення – це взаємний діалог, взаємодія, взаємоповага.
Тому саме питанням міжетнічного діалогу та поваги до представників інших
етносів мають бути присвячені дискусії, проекти, мініKдослідження магістрів
– майбутніх викладачів історії.

Вважаємо, що етап підготовки в магістратурі є найбільш продуктивним у
професійному становленні майбутнього викладача історії до формування
міжетнічної толерантності. Означене обумовлене тим, що:

· до магістратури вступають ті випускники бакалаврату, які будують власK
ну професійну кар’єру, пов’язуючи її з подальшим викладанням історії в коK
леджах, ПТУ, вищих навчальних закладах;

· студенти магістріуму спрямовані на те, що вони будуть виконувати виK
ховну кураторську функцію у студентських групах. В них є задатки лідерсьK
кої професійної позиції, вони вміють аргументовано відстоювати власну точK
ку зору, а рівень їх пізнавальної активності – вищий за середній;

· майбутній викладач історії спрямований на науковоKдослідну діяльність,
що для вивчення питань міжетнічної толерантності, яка потребує дослідницьK
кого пошуку, є вкрай важливим, оскільки саме виховання міжетнічної толеK
рантності є пропедевтичним етапом запобігання проявів екстремізму та тероK
ризму;

· базова підготовка вчителів історії на рівні бакалаврату містить багатий та
цікавий історичний матеріал (факти, події, історичні джерела та ін.), який в
емоційноKзабарвленій, доказовій формі має потенціал вплинути на формуK
вання міжетнічної толерантності.

Безумовно, виховання міжетнічної толерантності варто починати з дитинK
ства, оскільки у студента вишу відсутність сформованої етнічної самоідентиK
фікації може стати своєрідним бар’єром для сприйняття представників інших
культур. Так, науковець Колісник В. вважає, що повинна існувати суттєва
державна підтримка у вигляді національної освітньої політики. Саме в умоK
вах державної освітньої політики стає можливим формування загальної сисK
теми цінностей і установок, що забезпечують єдність багатонаціонального
українського суспільства [5, с. 108]. Отже, зміст сучасної вищої освіти повиK
нен передбачати знання культури, історії, традицій, вірувань свого та інших
народів, розуміння спільності та єдності всіх членів суспільства.

Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національK
ної свідомості, взаємоповаги між націями і народами. Принципи освіти — це
вихідні положення, на яких ґрунтується діяльність усієї системи освіти в УкK
раїні і її підрозділів зокрема. У Законі „Про освіту” [4] закріплені такі осK
новні принципи освіти, які змістовно відбивають завдання щодо формування
основ міжетнічної толерантності:

K доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг,
що надаються державою;

K рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту,
всебічного розвитку; гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдсьK
ких духовних цінностей;

K органічний зв’язок зі світовою та національною історією, культурою, траK
диціями; незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних
організацій;

K інтеграція з наукою і виробництвом; взаємозв’язок з освітою інших країн;
гнучкість і прогностичність системи освіти;

K безперервність і різноманітність освіти; поєднання державного управліK
ння і громадського самоврядування в освіті.

Усі заклади системи освіти в Україні у процесі своєї діяльності мають дотK
римуватися цих принципів і реалізувати їх. Органічно вони включають диK
дактичні принципи вищої педагогічної освіти. Звертаючись до аналізу принK
ципів дидактики вищої школи у площині формування міжетнічної толерантK
ності, слід ураховувати, поKперше, що процес навчання у вищій школі має
свою специфіку: воно у ВНЗ – це професійне навчання на основі відносно
закінченої загальної освіти студентів (за Л. Клінбергом); навчання у вищій
школі проводиться переважно в освітніх закладах, які водночас є дослідними
закладами; навчання у ВНЗ здійснюється за такими формами викладання та
учіння, які в цілому відрізняються від форм викладання і навчання на попеK
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редніх ступенях освіти, а саме: у вищій школі вивчають не основи наук, а
саму науку в розвитку, що стимулює зближення самостійної роботи студентів
з науковоKдослідною роботою викладачів; у діяльності викладача вищої шкоK
ли спостерігається єдність наукового та навчального (більшою мірою, ніж у
вчителя середньої школи): він навчає і водночас виступає активним дослідниK
ком своєї галузі знань. У вищій школі головною є професіоналізація, пов’язаK
на з майбутнім фахом, під час викладання майже всіх наук [8, с.91K92].

Аналіз матеріалів дидактики вищої школи, опитування викладачів що
працюють в магістріумі, дозволяють зробити припущення про те, що зміст
навчального матеріалу для формування та розвитку етнічної толерантності
повинен формуватися на основі принципів системності, гуманності, динамічK
ності та відповідності змісту професійноKпедагогічної підготовки майбутнього
викладача історії перспективам сучасної освіти.

Принцип системності дозволяє розглядати всі елементи змісту професійK
ноKпедагогічної підготовки (різні педагогічні дисципліни, написання курсоK
вих робіт, види практик) як єдине ціле. Так, наприклад, вивчення дисциплін
етнографічного спрямування на першому курсі бакалаврату практично
втілюється в участі студентів у етнографічних експедиціях, матеріали яких
використовуються при написанні курсових та дипломних робіт. На етапі підгоK
товки майбутнього викладача історії базові знання поглиблюються, діяльність
носить характер науковоKтворчого пошуку, матеріали етнографічних експеK
дицій стають основою для написання магістерської роботи.

Принцип гуманності дозволяє відібрати такий навчальний матеріал, який
би показував єдність культур в різноманітті, і водночас забезпечував формуK
вання загальнолюдських принципів. В історії людства відома безліч прикладів
проявів толерантності, при різноманітті культур. Наприклад, діяльність таких
історичних діячів, як Махатма Ганді, мати Тереза, Мартін Лютер Кінг, яскраво
свідчить про стирання кордонів етнічності задля блага всього людства.

Дотримання принципу динамічності та відповідності змісту професійноK
педагогічної підготовки майбутнього викладача історії перспективам сучасK
ної освіти є надзвичайно актуальним, оскільки саме викладачі циклу суспільK
них дисциплін формують цілісну картину світу, враховуючи політичні, екоK
номічні та соціальні зміни у суспільстві.

Для формування міжетнічної толерантності доцільним буде використання
діалогових форм навчання. Так, під час обговорення проблемної ситуації стуK
денти мають можливість обмінюватися думками, відстоювати власне баченK
ня розв’язання міжетнічних проблем і змінювати в разі потреби власні переK
конання.

Педагогічна діяльність з питань формування міжетнічної толерантності
передбачає розгляд можливостей навчального матеріалу з погляду наявності
у ньому об’єктивних протиріч, управління нестандартними ситуаціями
міжкультурної взаємодії студентів, підвищення у них рівня розвитку етнічної
толерантності; свідоме управління навчальним процесом; створення робочої
атмосфери доброзичливості і взаємодії під час роботи в групах.

За результатами опитування викладачів півдня Одеської області, наявність
у групі представника іншої раси (чи культури) обов’язково береться до уваги.
Це виступає позитивним важелем у реалізації технології за допомогою ствоK

рення у групі „реальної” ситуації міжкультурного спілкування на стадії тренK
інгу, тоді технологія формування етнічної толерантності реалізується виклаK
дачем в умовах конкретної навчальної групи.

Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. На жаль,
сучасні державні стандарти підготовки майбутніх викладачів не містять у собі
дисциплін, які визначають основи взаємовідносин у полікультурному середоK
вищі. У зв’язку з цим, потрібно почати підготовку кадрів, орієнтованих на викK
ладання у дусі толерантності. Програми в галузі освіти повинні сприяти полK
іпшенню взаєморозуміння в стосунках як між окремими людьми, так і між різниK
ми етнічними групами. З цією метою потрібно ввести в програму відповідних
курсів вузівських дисциплін (соціальної психології і педагогіки, психології осоK
би, конфліктології, етнопсихології і етнопедагогіки, культурології) відповідні
аспекти розгляду толерантності. Одним із нагальних завдань вищої педагогічK
ної освіти є включення до навчальних планів елективних навчальних курсів
(„Єдність народів України у різноманітті національних культур”, „Етноси УкK
раїни та їх вплив на культуру молоді” та ін.), які б цілеспрямовано сприяли
формуванню міжетнічної толерантності у процесі навчання в магістратурі.

Освіта, з одного боку, повинна розвивати людину як особистість, а з іншоK
го, формувати людину нового типу, яка вміє і бажає співіснувати з іншими
людьми, з розвиненими гуманістичними цінностями. Адже виховання міжетK
нічної толерантності у майбутніх фахівців, які після закінчення університетів
будуть творити долю не лише нашої держави, але й всієї планети, є важливою
запорукою майбутнього всього людства.
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САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ ЯК
ПЕРЕДУМОВА ІННОВАЦІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

УДК 371.11:374
Гуменникова Т.Р.

В статті розкрито питання про мету та роль самоосвітньої
діяльності  в управлінні закладом освіти. Визначені принципи,
шляхи та етапи організації самоосвітньої діяльності, яка висту%
пає ознакою інноваційної мобільності керівника у відповідності до
політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя.
Проведене моніторингове дослідження з питань самоосвітньої
діяльності керівників.

Ключові слова: керівник закладом освіти, самоосвіта, інно%
ваційна мобільність,  самовдосконалення, самопрезентація.

САМООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ КАК УСЛОВИЕ

ИННОВАЦИОННОЙ МОБИЛЬНОСТИ
В статье раскрыты вопросы о цели и роли самообразовательной деятельK

ности в управлении учреждением образования. Определены принципы, пути
и этапы организации самообразовательной деятельности, которая выступает
составляющей инновационной мобильности в соответствии с политикой ЕвK
ропейского Союза “обучение на протяжении жизни”. Проведено мониторинK
говое исследование на предмет самообразовательной деятельности руководиK
телей учреждения образованием.

Ключевые слова: руководитель учреждения образования, самообразоваK
ние, инновационная мобильность, самосовершенствование, самопрезентация.

SELF�EDUCATIONAL ACTIVITY OF A MANAGER OF AN
EDUCATIONAL ESTABLISHMENT AS THE PRECONDITION OF

INNOVATIONAL MOBILITY
The issue of necessity of self%education of an educational establishment

manager, who works in the informational society, is illustrated.
Peculiarities of the problem under consideration are examined, principles,
ways and stages of the organization of self%education, which is the feature
of the manager’s innovational mobility according to the European Union
policy concerning the life%long education are defined. Monitoring studies
on the issues of self%educational activity of managers are conducted.

Key words: manager of an educational establishment, self%education,
innovational mobility, self%perfection, self%presentation.

Постановка проблеми. Професіоналізація управління освітою виступає
важливим пріоритетом державної політики, актуальність якого констатуєтьK
ся в Законі про освіту, Державній національній програмі “Освіта”(“Україна
ХХІ століття”), Національній доктрині розвитку освіти, в Указі Президента
України № 926/2010 “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитK
ку освіти в Україні” та інших нормативноKправових актах.

Посилення інтеграційних процесів в сучасній освіти обумовлює той факт,
що на сучасному етапі відбувається не тільки становлення національної, але й
світової системи освіти, одним із важливих факторів якої виступає інноваційна
мобільність. Орієнтуючись на сучасний ринок праці, до пріоритетів сьогодення
належить формування ключових компетентностей особистості, яка здатна опеK
рувати такими технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформацK
ійного суспільства, дозволять виконувати в ньому нові ролі, бути успішною у
професійній діяльності. Саме тому важливим нині є не тільки вміння оперувати
власними знаннями, а й здатність бути готовим змінюватись та пристосовуваK
тись до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активK
но діяти, швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя.

Професійна підготовка керівників навчальних закладів в Україні
здійснюється у системі вищої та післядипломної освіти відповідно до ГалузеK
вого стандарту вищої освіти України “Підготовка магістра за спеціальністю
специфічних категорій 8.00009 “Управління навчальним закладом”[1]. ОсобK
ливо цінним в світлі предмету нашого дослідження є наявність у Стандарті
орієнтації на самоусвідомлення фахівцем власної ефективності та саморозK
виток керівника у межах реалізації ним виробничих функцій, що може бути
досягнуто при умові постійного звернення до самоосвіти.

Ефективність функціонування навчальних закладів визначається управлK
інською компетентністю керівника, яка включає професійноKзначущі, органK
ізаційноKуправлінські, соціальноKпсихологічні та моральноKетичні якості. РозK
виток управлінської компетентності набуває актуальності і вимагає постійноK
го самовдосконалення на засадах самоконтролю та самоосвіти, тому що керK
івник закладом освіти є активним організатором навчальноKвиховного проK
цесу, здатним гнучко адаптуватись до умов управлінської діяльності, що змінюK
ються, та проектувати стратегічний розвиток  закладу освіти.

Вищезазначене обумовило мету нашого дослідження – на підставі аналізу
вимог до сучасного керівника закладом освіти та моніторингового дослідженK
ня визначити напрямки самоосвітньої діяльності, що виступають складовими
позитивного авторитету та інноваційної мобільності менеджера освіти.

Аналіз актуальних досліджень. Постійно зростаючі вимоги до керівниK
ка закладом освіти нового типу обумовлюють нові напрямки його самоосвітK
ньої діяльності, яка потребує вдосконалення питань управління персоналом
навчального закладу, навчальноKметодичною, науковою діяльністю, соціальK
ною, виховною, економічною, правовою, міжнародною, та інноваційною.
Управляти такою системою в змозі лише керівник, який постійно працює над
собою, на засадах самоосвіти підвищує професійний  та управлінський рівень.

Аналіз психологоKпедагогічної літератури, де розглядається проблема саK
моосвіти, показав, що на сучасному етапі  вивчені важливі питання теорії та
практики самоосвіти. Визначені сутність, функції, особливості самоосвіти, її
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місце в професійній діяльності (С.У.Гончаренко. А.К.Громцева, Н.В.КузьміK
на, І.Л.Наумченко, Г.С.Сухобська та ін.); розглянуті її історичні та соціальні
аспекти (А.Я.Айзенберг. Б.Ф.Райськші М.Н.Скаткін, Є.А.Шукліна та ін.),
досліджені шляхи та засоби формування потреби в самоосвіті (В.К.Буряк.
Т.Є.Климова, І.А. Редковець та ін.), проаналізована організація самоосвіта
та керівництво нею (Т.Є. Климова, Г.Н. Серіков, А.В.Усова та ін.), розкриті
психологічна та практична підготовка до самоосвіти (Г.С.Закіров, І.Л.КолK
баско, Н.Д.Іванова, В.Г.Маралов, Г.Б.Сабірова, В.А.Сластьонін, Л.П.Уткін
та ін.) тощо.

Разом з тим, питанням організації самоосвіти керівників закладами освіK
ти  поки що не присвячені праці вчених.

Виклад основного матеріалу. Сучасний керівник закладом освіти  поK
єднує управлінську та науковоKметодичну діяльність. Так, директори шкіл,
крім управління школою, викладають ряд навчальних дисциплін, декани, рекK
тори вищих навчальних закладів поєднують управління вишом з науковою та
викладацькою діяльністю, працюють над навчальними програмами, грантаK
ми, господарськоKдоговірними темами, конспектами лекційних курсів, преK
зентаціями та інше. Дійсно, встановлення пріоритетів – це особливе правило
ефективної техніки праці керівника. На змістовну частину управлінського
рішення впливає ерудиція та освіченість керівника, які можливо підтримуваK
ти та підвищувати завдяки власній системі самоосвіти.

Так, за визначенням вченого А.Я.Айзенберга, самоосвіта – це “цілеспряK
мована систематична пізнавальна діяльність, що керується самою особистіK
стю, служить для вдосконалення її освіти”, а також як “неперервне продовK
ження загальної й професійної освіти, завдяки якій актуалізуються й розшиK
рюються знання, заповнюються прогалини в духовному розвитку людини”
[3,с.52]. Вважаємо, що таке визначення поняття має безпосереднє відношення
до  самоосвіти керівника, тому що йдеться про діяльність лише дорослих, тих,
хто закінчив навчання в освітніх закладах.

А.П.Авдєєв звертає увагу на те, що самоосвіта не є прямою проекцією наK
вчання. У той же час, ці два процеси взаємопов’язані: самоосвіта як процес
розвивається на підставі раніше отриманих знань, без знань її не може бути.
Самоосвіта детермінована навчанням, тому що в її процесі раніше здобуті знанK
ня стають дієвими, знаходять своє застосування й вираження. Охоплені цим
процесом вони починають функціонувати як основа для придбання нових
знань що виступають засобом самоосвіти, тому вони є не лише результат наK
вчання, але й умова самоосвіти [2, с. 45].

Науковець Г.М.Коджаспірова наголошує, що “під самоосвітою потрібно
розуміти спеціально організовану, самодіяльну, систематичну пізнавальну
діяльність, спрямовану на досягнення визначених особистісно чи суспільно
значущих освітніх цілей: задоволення пізнавальних інтересів, загальнокульK
турних і професійних запитів та підвищення кваліфікації. Самоосвіта – це
система розумового й світоглядного самовиховання, що веде за собою вольове
й моральне самовдосконалення, проте не ставить їх своєю метою”. Автор вваK
жає, що все людське життя є джерелом постійного саморозвитку й самоосвіK
ти, отже, у такому контексті ці поняття виступають як синоніми; з іншого
боку, під самоосвітою вона розуміє “спеціально організовану, самостійну,

систематичну пізнавальну діяльність, спрямовану на досягнення визначених
особистісних чи суспільно значущих освітніх цілей” [5, с.69].

Дослідниця О.А.Шукліна широко трактує самоосвіту, розглядаючи її як
“вид вільної діяльності особистості (соціальної групи), що характеризується
її вільним вибором і спрямований на задоволення потреб у соціалізації, самоK
реалізації, підвищенні культурного, освітнього, професійного й наукового
рівнів, отримання задоволення й насолоди” [7, с.142]. Погоджуємося з думK
кою автора про те, що “самоосвіта – це поKсправжньому вільний і в той же
час найбільш складний вид освітньої діяльності, оскільки пов”язаний із проK
цедурами саморефлексії, самооцінки, самоідентифікації й виробленням умінь
і навичок самостійно набувати актуальних знань і трансформувати їх у пракK
тичну діяльність” [7, с. 143].

У своїх працях М.Л.Князева надає два трактування поняття “самоосвіK
та”:

1. Самоосвіта – самостійне оволодіння знанням, у цьому випадку синонK
імічно “самонавчанню”, має вузький, практичний сенс.

2. Самоосвіта –  освіта себе, тобто будування, свідоме творення своєї осоK
бистості, близьке до слова “самостворення”. Погоджуємося з авторкою, яка
вважає, що без самоосвіти немає саморозвитку, а без саморозвитку –  самоK
освіти. “Самоосвіта, –  пише вона, – є творча робота з розвитку своєї особиK
стості, розширення ерудиції, поглиблення світорозуміння ” [4, с. 49]. Для
керівника закладом освіти означені акценти є  провідними у організації власK
ної самоосвіти. Тому, що самоосвіта керівника є творчою за характером та
спрямована саме на самостворення, яке, у свою чергу, впливає на професійK
ну репутацію першої особи закладом освіти.

Аналіз управлінської та педагогічної літератури, вивчення досвіду роботи
менеджерів освіти, проведення дослідноKекспериментальної роботи  дозволиK
ли нам виділити наступні основні принципи самоосвітньої діяльності керівниK
ка закладом освіти:

1.  Принцип цілісності (системність самоосвітньої діяльності ).
2.  Принцип діяльності (практична спрямованість роботи ).
3. Принцип мобільності (відповідність змісту самоосвіти рівню професійK

ної компетентності).
4. Принцип самореалізації (впровадження в життя своїх внутрішніх можK

ливостей та здібностей).
5. Принцип організованості (здатність особистості раціонально організуK

вати свою діяльність).
Досконала організація самоосвіти залежить від багатьох факторів: мотивів

управлінської діяльності, об’єктивної і суб’єктивної  значущості, теоретичної
і практичної підготовки, ступеня оволодіння вміннями здійснювати  самоосвK
ітню роботу, фізіологічного й емоційного стану. Самоосвітня діяльність керіK
вника ВНЗ повинна бути підпорядкована наступним вимогам:

1. Взаємообумовленість мети, сутності, змісту, структури роботи, суспільK
них потреб, управлінської та педагогічної практики, посилення уваги до упK
равлінських знань.

2. Безперервність і систематичність підвищення кваліфікації та професійK
ної майстерності упродовж всієї управлінськоKпедагогічної діяльності.
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3. Комплексне вивчення питань соціології, психології, дидактики, теорії
виховання, менеджменту, наукових основ управління навчальним закладом
та поєднання науковоKтеоретичної підготовки з оволодінням уміннями та наK
вичками, необхідними в управлінській діяльності.

4. Випереджальний характер підвищення кваліфікації, своєчасне отриK
мання наукової інформації, рекомендацій управлінської та психологоKпедаK
гогічної науки і кращого досвіду в управлінні навчальним закладом.

5. Урахування рівня підготовки та індивідуальних потреб персоналу закK
ладу освіти, диференціація змісту і методів управлінської роботи.

Слід зазначити, що особливістю системи самоосвіти керівника закладом
освіти є більша, ніж в інших освітніх структурах, залежність від потреб дерK
жавних органів. Аналіз процесу самоосвіти значно поглиблюється та набуває
нових рис у межах концепцій інформаційного суспільства, що ґрунтується на
створенні, споживанні й розповсюдженні інформації. Робота з інформацією,
самоосвіта в цьому суспільстві набувають статусу провідного виду діяльності,
зокрема, і в діяльності керівників навчальних закладів, які можуть гнучко
адаптуватись до вимог, що змінюються, та проектувати управлінськоKосвітні
ситуації нового типу. Вищезаначене виступає ознакою інноваційної мобільK
ності керівника у відповідності до політики Європейського Союзу щодо наK
вчання впродовж життя.

Сучасного керівника характеризує високий ступінь креативності, що виK
являється в таких якостях, як гнучкість професійного мислення, мобільність
та адаптивність до інноваційних впроваджень. Вважаємо, що інноваційно
налаштований керівник закладом освіти потребує самовдосконалення, витоK
ки якого – в самоосвіті.

Звертаючись до питань супроводу організації самоосвітньої діяльності, неK
припустимо формально ставитися, тобто висувати однакові вимоги, до керівK
ника–початківця, керівника нижчої ланки управління (методист дошкільK
ного закладу освіти, завуч школи, завідуючий кафедрою, факультетом) та
керівника цих же ланок із значним стажем. Усі вони мають різні функціоK
нальні обов’язки, різний ступень управлінської компетентності, отже, і завK
дання, етапність та зміст самоосвітньої діяльності відповідно до кожної катеK
горії буде різним.

При переході керівників від однієї категорії до іншої обов’язково слід проK
ектувати самоосвітню роботу з удосконалення рівня професійної майстерності
згідно з результатами діяльності. На кожному наступному етапі зміст та реK
зультати роботи значно відрізняються від попереднього. Кожного разу, докK
ладаючи більше зусиль до самоосвітньої роботи над собою, керівник постійно
переходить на більш високий рівень самоосвіти і, як наслідок, підвищує упK
равлінську компетентність.

Отже, диференціація керівництва ВНЗ призводить до того, що й  органіK
зація самоосвітньої діяльності також повинна будуватися на підставі дифеK
ренційованого підходу.

У процесі нашого дослідження біли визначені етапи самоосвіти керівника
за принципами рівневоKкваліфікаційної диференціації ланок управління:

І етап – профадаптаційний (керівникKпочатківець нижчої ланки управлK
іння);

ІІ етап – самовизначення (керівник нижчої ланки управління зі стажем);
ІІІ етап – самоактуалізація (керівник середньої ланки управління – керK

івник факультету, відокремленого структурного підрозділу);
ІV етап – самореалізації (керівник ВНЗ K ректор).
І етап самоосвіти керівника – профадаптаційний, передбачає окрім безK

посереднього вдосконалення своїх професійних якостей, за рахунок пошуку
та опрацювання необхідної інформації, використання таких індивідуальних
форм самоосвітньої діяльності як стажування та навчання  у процесі контроK
лю та експертної оцінки керівників (перейняття досвіду у попереднього керіK
вника), консультування у інших керівників такого ж самого рівня управлінK
ня, але з більшим стажем роботи. Звернення до  колективних форми самоосK
віти  передбачало відвідування школи молодого фахівця чи клубу керівника
освіти, пасивна участь у різноманітних семінарах внутрівузівського та міського
рівня.

Зміст самоосвіти керівника нижчої ланки управління становить: первинK
не ознайомлення з вимогами професійної та управлінської діяльності;

пошук базових управлінських ідей та опрацювання плану стратегічного
розвитку закладу; виявлення власних “слабких” сторін та можливостей проK
фесійного зростання; поповнення базових знань (управлінських, методичних,
психологоKпедагогічних, загальнокультурних)  за результатами діагностики;
вдосконалення управлінських професійно важливих компетенцій; вивчення
досвіду роботи колег та ознайомлення з системою їх організації управлінської
діяльності; моделювання власної системи планування особистої діяльності
керівника.

ІІ етап самоосвіти керівника – самовизначення відбувається, коли керівK
ник вже деякий час проробив на управлінській посаді, має досвід управлінсьK
кої роботи, своє бачення виконання завдань, делегування завдань, проблем
та перспектив розвитку. Форми самоосвіти на цьому етапі майже ті ж самі,
що й на попередньому, але  в управлінській  колективній діяльності керівник
приймає вже більш активну творчу участь.

Основними шляхами самоосвіти пропонуємо: експериментальну апробаK
цію теоретичної моделі управлінської діяльності; вдосконалення технологій
планування особистої праці керівника; визначення вимог самоконтролю в
діяльності; вивчення досвіду управління в освітній галузі; пошук та апробаK
цію ефективних управлінських прийомів та методів; усунення з системи роK
боти форм і методів діяльності, ефективність яких не підтверджена управліK
нською практикою.

ІІІ етап самоосвіти керівника – самоактуалізація передбачає урізноманітK
нення самоосвітньої діяльності такими формами як публікації у пресі, наукоK
вих виданнях, презентація досвіду роботи, проведення семінарів та ін. На
цьому ж етапі відбувається і розширення колективних форм самоосвітньої
діяльності, керівник бере активну участь у різноманітних семінарах, конфеK
ренціях, тренінгахKпрактикумах.

Зміст самоосвіти полягає в подальшому удосконаленні управлінських комK
петенцій: суттєве оновлення теоретичної моделі системи роботи новими форK
мами та методами діяльності; розробка освітніх та наукових продуктів; осK
мислення власного досвіду та його систематизація.
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ІV етап самоосвіти керівника – самореалізація. На цьому етапі, маючи значK
ний досвід і власну модель управлінської діяльності, керівник вже може вдосK
коналювати свої управлінські якості і за допомогою таких форм самоосвіти як
наставництво, майстерKклас, видавнича діяльність, створення монографій, проK
ведення тренінгів. Також позитивним впливом на удосконалення професійних
якостей буде керівництво школою молодого фахівця, клубом керівника освіти,
активна участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних заходах для керівK
ників навчальних закладів відповідного рівня акредитації. Змістовними харакK
теристиками самоосвіти на цьому етапі виступають: визначення оптимального
варіанта взаємозв’язку компонентів системи та їх особливості; впровадження
особистого досвіду управлінської діяльності, науковоKдослідницька діяльність з
питань модернізації управління закладом освіти; проведення пілотних проектів
з питань вдосконалення системи управління.

Однак, на шляху до самоосвітньої діяльності існує багато особистісних
бар’єрів та стереотипів, що гальмують її розвиток.

Нами було проведене моніторингове дослідження самоосвітньої діяльності
82 керівників вишів різних ланок управління. Дані анкетування показали,
що усі керівники мають вищу освіту, з них педагогічну мають 56 % керівK
ників, економічну – 21 %, технічну – 14 % та управлінську – лише 9 %.

Серед позитивних тенденцій, щодо керівного складу – найбільша кількість
респондентів (36%) виявлена у віковому відрізку, найбільш продуктивному
в освітній діяльності – від 40 до 49 років, саме цей вік фахівці вважають
найактивнішим та найпліднішим щодо управлінської діяльності в освіті, розK
витку освітніх технологій, впровадженні інновацій в освітню діяльність. ОдK
нак, виявлені і негативні тенденції, наступна за чисельністю група – понад 60
років (29%) – найменш здатна до впровадження нововведень в освітню гаK
лузь, зустрічає інноваційні управлінські зміни незадовільно.

Для ділової комунікації, для налагодження ділових зв’язків з зарубіжниK
ми партнерами сьогодні вкрай необхідне знання іноземних мов. У самоосвітній
діяльності знання мов теж виявляється значним фактором покращення проK
фесійних компетенцій. За результатами анкетування, було визначено, що пеK
реважна більшість керівників володіють лише однією іноземною мовою (57%),
приємним під час дослідження був факт володіння двома керівниками  та чоK
тирма іноземними мовами (Рис 1).

Рис. 1 Знання іноземних мов керівниками ВНЗ

Інформаційні технології сьогодні стрімко розвиваються, тому володіння
ІКТ стає сьогодні для керівників ВНЗ необхідною умовою професійної діяльK
ності. Застосування інформаційних технологій у системі управління освітою
є особливо необхідним, оскільки саме управлінські рішення спроможні змінити
всю систему в цілому, а від їх часової оптимальності залежить ефективність
системи освіти. Одним із методів удосконалення системи управління освітою
є впровадження новітніх інформаційних технологій. Це дозволяє оптимізуK
вати процес обміну інформацією, зменшити обсяг роботи управлінця систеK
ми освіти та дозволяє йому приймати ефективні управлінські рішення.

Управлінець навчального закладу повинен володіти інформаційноKкомунK
ікаційними технологіями та бути обізнаним у сучасних новітніх інформаційK
них розробках, які стосуються управління навчальним закладом та інформаK
тизації освіти взагалі. За результатами опитування, респонденти визначили,
що  їх ступінь володіння комунікаційними технологіями носить незадовільK
ний характер. Так, 14 % керівників зовсім не володіють ІКТ, 79 % – лише на
рівні користувача, лише по дві особи визнали свої навички на рівні  фахівця
і оцінюють його як задовільний. (Рис 2).

Рис. 2.Рівень володіння ІКТ керівниками ВНЗ
Оцінюючи рівень організаторських здібностей, ми прийшли до висновку,

усі керівники впевнені у своїх силах щодо формування колективу однодумців,
лише деякі зазначали що у певних  випадках зазнають труднощі у сфері мотиK
вації чи організації навчального або управлінського процесу.

Особливої увагу привернуло питання про потребу у економікоKфінансоK
вих знаннях керівників закладами освіти: 83% визначили, що потребують
самоосвіти саме в цьому напрямку, 58% зазначили, що приділяють ній більше
всього часу в процесі організації самоосвіти.

Моніторингове дослідження довело, що постійну увагу керівники приділяK
ють питанням психології управління, методиці виховання та навчання, особK
ливо та категорія респондентів, яка не має базової педагогічної освіти. На
питання анкети “Чи використовуєте Ви новітні підходи до організації навчальK
ного процесу, управління педагогічним колективом?” усі респонденти відпоK
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віли позитивно. Але, аналізуючи пояснення до питання (що саме використоK
вує керівник у своїй діяльності), ми виявили, що знання новітніх освітніх і
управлінських технологій у керівників недостатні. 41 % респондентів зазнаK
чали у поясненнях лише використання кредитноKмодульної системи навчанK
ня.

На запитання про нестачу знань щодо управлінської діяльності, ми отриK
мали найрізноманітніші відповіді – від повної задоволеності й достатності своїх
знань до необхідності їх вдосконалювати та постійно нарощувати. Означене
дало змогу виділити наступні групи галузей, що потребують самоосвіти: пиK
тання нормативноKправової діяльності ВНЗ; потреба у володінні комп’ютерK
ними програмами, що підтримують процес управління та самопрезентації
власної управлінської діяльності; володіння іноземними мовами на рівні коK
ристувача; постійна увага до питань економічної складової управління заклаK
дом освіти.

Проведене опитування виявило потребу у подальшому самовдосконаленні
та самоосвітній діяльності з наступних питань: менеджмент та маркетинг в
освітній діяльності, інноваційні методи управління ВНЗ, англійська мова для
управлінців та наукової діяльності, психологія супроводу навчальноKвиховK
ного процесу, психологія педагогічного колективу, елементи бухобліку для
керівників закладами освіти, особливості створення власних сайтів та  техноK
логія їх просування.

Періодичність оновлення управлінських та професійних знань респонденK
тами розподілилася майже однаково (57% – систематично намагаються оновK
лювати свої знання, 64 % – звертаються до самоосвітньої діяльності періоK
дично). Найпоширенішими причинами, що заважають керівникам ВНЗ зверK
татися до довідкової літератури з метою самоосвітньої діяльності, є нестача
часу для її вивчення та відсутність коштів, які керівник міг би витратити на
придбання зазначеної літератури. Серед періодичних видань найбільш попуK
лярними серед керівників є “Управління закладом освіти”, “Вища школа”,
“Освіта”, “Педагогіка та психологія” та ін.

На питання “Чи спілкуєтесь Ви з іншими керівниками через комунікативK
не ІнтернетKсередовище (бере участь в ІнтернетKконференціях, форумах, теK
матичних обговореннях, обмінюєтеся досвідом у тематичних блогах та ін.)?”,
ми отримали лише 52 % ствердних відповідей.

На жаль, не всі респонденти усвідомлюють значення самоосвіти для проK
фесійної діяльності, 21% опитаних поглиблюють свої знання лише тоді, коли
стикаються на роботі із труднощами, які не в змозі подолати без додаткових
знань. Більшість же респондентів (50 %) періодично поповнюють свої знанK
ня, але їм бракує часу на більш плідну самоосвітню діяльність. 36 % опитаних
намагаються майже кожного дня приділити хоча б декілька часу на оновленK
ня своїх професійних знань.

Позитивним є той факт, що 21 % опитаних не лише постійно приділяють
увагу самовдосконаленню та саморозвитку, але й мають чіткий план самоосK
вітньої діяльності.

Діагностичні опитування керівників ВНЗ (в кількості 82 особи), щодо усвK
ідомлення ними значення самоосвітньої діяльності, довели, що більшість з них
визнають самоосвітню діяльність, як один з провідних видів діяльності сучасноK

го керівника ВНЗ (83 %); головними витоками самоосвітньої діяльності вваK
жають самоаналіз і вивчення літератури (68 %), але лише третя частина ресK
пондентів реалізує на практиці найбільш дієві напрямки та засоби самоосвіти.

Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. У нашому
дослідженні було встановлено, що самоосвіта керівників ВНЗ стає фактором
їхнього саморозвитку за таких умов: самоосвітня діяльність має концептуальK
не обґрунтування, здійснюється як безперервний процес, зміст якого спрямоK
ваний на самопізнання й самовдосконалення; та вдосконалення професійних
та особистісних компетенцій.

Отже, сьогодні самоосвітня діяльність є передумовою ефективного управK
ління закладом освіти, результатом її є підвищення рейтингу керівника наK
вчального закладу, складовою його професійної репутації. Завдяки самоK
освітньої діяльності організовується інноваційна діяльність закладу освіти та
підвищується інноваційна мобільність керівника. Разом з тим, подальшого
вивчення потребують питання самоконтролю та самооцінки діяльності керівK
ника, що спрямована на самоосвіту.
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ І ЗАГАЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ОСІБ

З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ВІДХИЛЕННЯМИ (НА ПРИКЛАДІ
АУТИЗМУ)

УДК:  159.922.76: 159.93(043.5)
Душка А.Л.

В статті розглядаються принципи побудови і загальна харак%
теристика системи психологічної корекції осіб з психофізичними
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відхиленнями (на прикладі аутизму). Теоретичною гіпотезою ме%
тодології системи побудови корекційної роботи є ствердження про
системні зміни в психіці дітей  з аутизмом в процесі їх онтогене%
тичного розвитку. Проведене нами дослідження показало, що ко%
рекційна робота з дітьми з аутизмом приносить найбільш пози%
тивні результати в разі раннього психологічного діагностування з
подальшою корекційною дією в найбільш ранні етапи онтогенетич%
ного розвитку. Досвід проведення психокорекційної роботи свідчить
про необхідність чіткого дотримання організації життя дитини
з аутизмом, як в умовах дошкільних установ, так і в умовах сімей%
ного виховання.

Ключові слова: система психологічної корекції, діти з психо%
фізичними відхиленнями, сімейне виховання.

Душка А.Л.
В статье рассматриваются принципы построения и общая ха%

рактеристика системы психологической коррекции лиц с психо%
физическими отклонениями (на примере аутизма). Теоретичес%
кой гипотезой методологии системы построения коррекционной
работы является утверждение о системных изменениях в психи%
ке детей с аутизмом в процессе их онтогенетического развития.
Проведенное нами исследование показало, что коррекционная ра%
бота с детьми с аутизмом приносит наиболее положительные
результаты в случае раннего психологического диагностирования,
с последующей коррекционной работой в наиболее ранние этапы
онтогенетического развития. Опыт проведения психокоррекцион%
ной работы свидетельствует о необходимости четкого соблюде%
ния организации жизни ребенка с аутизмом, как в условиях дош%
кольных учреждений, так и в условиях семейного воспитания.

Ключевые слова: система психологической коррекции, дети с
психофизическими отклонениями, семейное воспитание.

Dushka A.L.
The paper describes the principles of construction and overall

characteristics of system of psychological treatment of people with mental
and physical disabilities (by the example of autism). Theoretical
hypothesis of methodology of constructing a correctional work is the claim
that there are system changes in the psyche of children with autism in the
course of ontogenetic development. Our studies have shown that the
correction work with children with autism brings the most positive results
in the case of early diagnosis, followed by psychological remedial work
at the earliest stages of ontogenetic development. The experience of the
psycho%correction work demonstrates the need for strict observance of
the organization of the life of a child with autism, both in terms of pre%
schools and in family education.

Key words: psychological treatment, children with mental and
physical deviation, family education.

У дітей з проблемами в розвитку наявні фізичні та (або) психічні недоK
ліки, які ведуть до відхилень у загальному розвитку. У залежності від харакK
теру дефекту, часу його настання, одні недоліки можуть повністю усуватися,
інші K тільки коригуватися, деякі – компенсуватися, для чого необхідно збуK
дувати корекційну роботу з урахуванням психофізіологічних особливостей
стану дитини. В цьому разі корекція психічного стану тягне за собою позиK
тивні зміни в емоційноKвольовій, особистісної, поведінкової сферах діяльності
дитини з психофізичним розладом.

Мета: Дослідження принципів побудови системи психологічної корекції
осіб з психофізичними відхиленнями (на прикладі аутизму).

Завдання:
1. Розробити план індивідуальної корекційної роботи з врахуванням принK

ципів її проведення, близькі і далекі цілі діагностики в обраному обсязі.
2. Розробити принципи побудови системи психологічної корекції осіб з

патологією (на прикладі аутизму) та розробити її модель.
У перекладі з латинської мови слово «корекція» позначає часткове випK

равлення або зміну. Корекція психічного розвитку K сукупність педагогічних і
психологічних впливів, спрямованих на виправлення, компенсацію недоліків,
відхилень в психічному та фізичному розвитку дитини. Включає як корекцію
окремих дефектів, так і цілісний вплив на особистість [5].

Психокорекційні технології K це сукупність знань про способи та засоби
проведення психокорекційного процесу. Психокорекційний процес K це складK
на система, що включає як стратегічні, так і тактичні завдання. Стратегічні K
розробка психокорекційних програм і комплексів. Тактичні K розробка меK
тодів і психокорекційних технік, вибір форми проведення корекційної робоK
ти, підбір груп, режим занять і т.п. [9].

При трактуванні понять методологічної основи системи корекційної робоK
ти з аутичними суб’єктами, ми спиралися на точку зору вчених, що розглядаK
ють методологію, як вчення про систему методів, у вузькому розумінні цього
поняття, за допомогою яких в рамках тієї або іншої науки, в ході теоретичноK
го або теоретикоKемпіричного дослідження, перевіряється вірогідність чи
істинність теорії або теоретичної гіпотези і застосовуються  отримані загальні
знання та основні принципи [1].

В той же час ми не ставили завдання побудови методології корекційної роботи
в повному обсязі, ми висловлюємо лише свою власну точку зору на дане поняття
і розкриваємо перспективу використання даної системи корекційної роботи.

Методологічну основу  побудови корекційної роботи  відображено нами в
моделі побудови системи психологічної корекції (рис. 1). Теоретичною гіпоK
тезою методології системи побудови корекційної роботи є ствердження про
системні зміни в психіці дітей з аутизмом в процесі їх онтогенетичного розK
витку. Проведене нами дослідження показало, що корекційна робота з дітьми
з аутизмом приносить найбільш позитивні результати в разі раннього психоK
логічного діагностування з подальшою корекційною дією в найбільш ранні
етапи онтогенетичного розвитку.

Досвід проведення психокорекційної роботи свідчить про необхідність
чіткого дотримання організації життя дитини з аутизмом, як в умовах дошкK
ільних установ, так і в умовах сімейного виховання.
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При цьому корекційна робота при аутичних порушеннях, починаючи з
перших моментів взаємодії з такими дітьми, повинна ґрунтуватися на індивіK
дуально розроблених підходах і бути особовоKорієнтованою і індивідуальноK
спрямованою програмою. Формальне ж перенесення зарубіжного досвіду при
корекції аутизму не є припустимим, будьKякі, як теоретичні, так і практичні
методики, необхідно використовувати з обережністю, з творчим підходом.

Програма включає гнучкі поведінкові модифікації, мовні завдання, руK
хові ігри, сенсорні заняття, що стимулюють вестибулярну систему, нормаліK
зують тактильну десенсибілізацію, музичні заняття, контакти з дітьми в нормі.

Розроблена нами система психологічної корекції включає у програму як
гру, так і малюнок, які спрямовані на розвиток зоровоKпросторового сприйK
няття, а також навчання дітей поняттям числа, рахунку, визначенню часоK
вих категорій, поглибленню орієнтування у формі предметів, тобто розвитку
пізнавальної сфери.

Рис. 1. Cистема психологічної корекції для дітей з психофізичними
відхиленнями.

Узагальнений аналіз отриманих власних даних і результатів аналізу літеK
ратури [2, 3, 6, 7, 11] дав змогу створити алгоритм проведення психологічної
корекції, що представлено на рис. 1.

Протягом реалізації нашої корекційної системи ми спиралися на взаємоK
дію між психологом, батьками дитини і самим суб’єктом корекції, тобто безK
посередньо дитиною.

 Суть розробленої в результаті проведеного дослідження авторської систеK
ми побудови корекційної роботи з врахуванням психологічних особливостей
суб’єктів з аутизмом включає наступні положення:

K створення сприятливих умов для проведення корекційної роботи. ВстаK
новлення попереднього контакту з дитиною, що страждає аутизмом; збір
інформації, необхідної для розробки стратегії корекції; забезпечення психоK
логічно обгрунтованих умов проведення корекційної роботи.

K необхідність визначення вектора корекційної роботи у дитини з аутизK
мом, принцип, що направляє на усунення найбільш вираженого недоліку
психологічного стану, що забезпечує найбільшу активність корекційної роK
боти на основі ослаблення впливу провідного у розвитку порушення факK
тора і поряд з цим підвищення рівня сформованості інших психічних
функцій.

K корекція психічного стану тягне за собою позитивні зміни в емоційноK
вольовій, особистісній, поведінковій сферах діяльності дитини з аутизмом;
     K необхідність побудови корекціонной роботи на основі сучасних досягнень
психологічної, медичної та інших наук з використанням узагальненого переK
дового научного і практичного досвіду;

K закономірність перекладу зовнішніх дій (процес екстеріорізаціі) суб’єкта
в процесі проведення корекційної роботи у внутрішнє (процес інтеріоризації),
що забезпечує можливість подальших зовнішніх дій  на більш високому їх
структурному рівні.

K  побудова корекційної роботи від простого до складного, з урахуванням
психофізіологічних особливостей станів дитини.

Результати психодіагностичного обстеження дозволяють нам спрогнозувати
зону актуального і найближчого розвитку кожної дитини, яка потребує проK
ведення корекційної роботи. Потім відбувається визначення відповідних завK
дань корекції і визначення межі психофізіологічних можливостей суб’єкта
психологоKкорекційної дії. Наступний етап – розробка плану індивідуальної
корекційної роботи з врахуванням принципів її проведення, близькі і далекі
цілі діагностики в обраному обсязі. Подальша робота орієнтована на вибір
методів і засобів корекційної  роботи. Цей етап роботи передбачає проведенK
ня контрольної  діагностики в неповному, тобто короткому обсязі і внесення,
при необхідності, змін в програму корекційної роботи.

Суть проведення психологічної корекції з врахуванням психологічних особK
ливостей суб’єктів з аутизмом полягає в тому, що на початкових етапах проK
ведення корекційної дії переважають індивідуальні форми роботи, які надалі
передбачають включення дитини до складу невеликих груп, чисельністю по
2K3 особи. При цьому передбачається участь батьків в заняттях, щоб вони в
подальшому мали змогу самостійно продовжити цю роботу в умовах домашK
нього виховання.
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 На всіх етапах корекційної роботи, особливо на початковій стадії, необхK
ідною умовою позитивного результату є встановлення довірчих стосунків з
суб’єктом дії. Наші спостереження показали, що при досить розвиненому
цілісному сприйнятті у суб’єкта можна проводити заняття з розвитку інших
психічних функцій – уваги, пам’яті, уяви, залежно від його інтелектуальних
можливостей. Обстеження виявило необхідність системної корекційної робоK
ти з розвитку зоровоKмоторної координації. Розроблено спеціальні сумісні заK
няття аутичної дитини і батьків в умовах сім’ї.

Для реалізації нашої корекційної системи ми спиралися на взаємодопомоK
гу між психологом, батьками дитини і самим суб’єктом корекції. Методичне
забезпечення в процесі реабілітації здійснювалося різними методами і прийоK
мами.

Під методологічним підходом у корекційній роботі ми розуміємо обрані
нами способи психологічного впливу, спрямовані на порушення в сприйнятті.
Під прийомами – шляхи реалізації цих способів.

Оскільки «аутизм» є медичним діагнозом, корекційна робота проводиться
комплексно групою фахівців, до яких входять психолог, лікарі, педагог.

Як показали дані нашого дослідження, а також досвід інших фахівців,
головне завдання корекційних заходів полягає в тому, щоб допомогти особам
з аутизмом частково або повністю адаптуватися у сучасному соціумі.

Нами було відібрано групу з 25 дітей з діагнозом аутизм для проведення
корекційної роботи, з них 20 хлопчиків (80%) і п’ять дівчаток (20%). ЕфекK
тивність запропонованої нами системи психологоKкорекційної дії визначалаK
ся за підсумками порівняльного аналізу результатів первинного та повторноK
го психологічного обстеження, на підставі якого було виявлено поліпшення
всіх показників, що вивчалися, по всіх проведених методиках.

Результати психодіагностичного обстеження дозволяють нам намітити зону
актуального і найближчого розвитку кожного індивіда, який має потребу в
проведенні корекційної роботи. Потім відбувається визначення відповідних
завдань корекції і визначення межі психофізіологічних можливостей суб’єкта
психологоKкорекційного впливу. Наступний етап – розробка плану індивідуK
альної корекційної роботи з урахуванням принципів її проведення, близькі й
далекі цілі (стратегія і тактика корекційного впливу). Подальша робота спряK
мована на вибір методів і засобів корекційної роботи. Цей етап роботи передK
бачає проведення контрольної виборчої діагностики та внесення, при необхіK
дності, змін в програму корекційної роботи.

Сутність проведення системи психологічної корекції з урахуванням псиK
хологічних особливостей суб’єктів з аутизмом полягає в тому, що на початкоK
вих етапах її проведення переважають індивідуальні форми роботи, які в поK
дальшому припускають включення індивіда до складу невеликих груп, чиK
сельністю не більше 2K3 осіб. При цьому треба мати на увазі участь батьків у
заняттях, оскільки їм необхідно в подальшому самостійно продовжити наK
вчання в умовах сімейного виховання. На всіх етапах корекційної роботи,
особливо на початковій стадії, необхідною умовою позитивного результату є
встановлення довірчих відносин з суб’єктом впливу.

Висновки:
1. Проведене нами дослідження показало, що корекційна робота з дітьми,

що страждають аутизмом, приносить найбільш позитивні результати у випадK
ку раннього психологічного діагностування з подальшим корекційним вплиK
вом в найбільш ранньому віці.

2. Нами було встановлено, що корекційна робота при аутичних порушенK
нях, починаючи з перших етапів взаємодії, повинна грунтуватися на індивіK
дуально розроблених підходах і є особистісноKспрямованою, індивідуальноK
орієнтованою програмою.

3. Корекційна робота включає в себе гнучкі поведінкові модифікації,
мовну терапію, рухові вправи, сенсорну терапію, представлену заняттями,
стимулюючими вестибулярну систему, нормалізує тактильну десенсибілізацію;
музичні заняття; контакт з дітьми в нормі.

4. Наші спостереження показали, що при досить розвиненому цілісному
сприйнятті у суб’єкта можна проводити заняття з розвитку інших психічних
функцій – уваги, пам’яті, уяви, залежно від його інтелектуальних можливоK
стей. Обстеження виявило необхідність системної корекційної роботи з розK
витку зоровоKмоторної координації. Розроблено спеціальні сумісні заняття
аутичної дитини і батьків в умовах сім’ї.

Рис. 2. Алгоритм проведення системи психологічної корекції для
суб’єктів з психофізичними вадами.
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Караваева Т.Л.,  Кашуба М.В.
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специфика профессиональной деятельности учителя иностранно%
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ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Караваєва Т.Л., Кашуба М.В.
В роботі розглядається комунікативна і навчальна специфіка

професійної діяльності викладача іноземної мови. Професійно%ко%
муникативні вміння вчителя реалізуються на основі загальних
мовних навичок і обумовлені рівнем їх розвитку.

Ключові слова: комунікативний та когнітивний компоненти,
професійно%комунікативні навички, продуктивні навички, перцеп%
тивно%аналітичні навички.

TO THE PROBLEM OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE
FUTURE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS

Karavaeva T.L., Kashuba M. V.
Communicative and educational aspect of professional competence

of the future teachers of English is considered in the article. Professional
and communicative skills of the teacher are realized on the basis of general
speech habits and stipulated by the level of their usage.

Key words: communicative and cognitive components, professional
and communicative skills, productive skills, perceptive and analytical
skills.

Проблема коммуникативной подготовленности очень сложна, многогранK
на и до сих пор является предметом обсуждения в психологоKпедагогической
литературе. Наболее актуальным вопросом, в который упирается решение
данной проблемы, выступает специфика профессиональных умений препоK
давателя. Вплоть до настоящего времени психологами и педагогами высказыK
ваются мнения, отражающие разные концептуальные подходы к определеK
нию понятия «умение». В умении структурноKфункционально компенсируK
ются осмысленные действия и операции, для него характерно единство внеK
шних и внутренних действий, которые не стереотипны, а при функционироK
вании постоянно модифицируются, приобретают новые качественноKсвоеобK
разные оттенки [4; 6].

Умение – это процесс, последовательность действий, входящая в состав
специальной (профессиональной) деятельности человека, это сложное, устойK
чивое образование, сплав системы знаний и навыков, это способ деятельносK
ти человека, это психическое свойство личности, ставшее внутренней возможK
ностью наиболее успешного выполнения деятельности. Понятие «профессиоK
нальное умение» является основной единицей выражения содержания и плаK
нируемого результата профессиональной подготовки будущих учителей [7].
Проблема развития коммуникативных умений приобретает особую значимость
и остроту в связи с изменением образовательной парадигмы и выдвижением
на первый план культуросообразных подходов [5; 1].

Проанализировав разные точки зрения, мы согласимся с авторами, считаK
ющими, что специфика профессиональной деятельности учителя иностранK
ного языка определяется тем, что она является одновременно коммуникативK
ной и обучающей [3; 7]. Соответственно и коммуникативные умения учитеK
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ля иностранного языка по своему характеру коммуникативные, а по содерK
жанию и структуре – обучающие. В этой двуплановости состоит одна из спеK
цифических особенностей данных умений.

Процесс формирования культуры педагогического общения в профессиоK
нальной подготовке учителя иностранного языка нами представляется через
развитие когнитивного, аффективного и конативного компонентов. КогниK
тивный компонент включает в себя знания и готовность к познанию в обласK
ти психологии, педагогики, методики обучения предмету и в области самого
предмета обучения. Аффективный компонент включает социальноKценностK
ные установки в сфере общения, мотивы общения и качества личности, обесK
печивающие отношение к партнеру по общению как к цели, а не средству
общения. Конативный компонент, являясь проекцией первых двух компоK
нентов, включает разнообразный спектр навыков и умений: речевых, повеK
денческих, социальноKперцептивных и собственно коммуникативных.

В качестве критериев сформированности культуры педагогического общеK
ния выделяем: сформированность профессиональноKпедагогической направK
ленности, готовность к профессиональному общению, сформированность комK
муникативных умений (рефлексивноKперцептивных, когнитивноKинформаK
ционных, аффективноKрегулятивных и организационно деятельностных).

По нашему мнению, профессиональноKкоммуникативные умения (ПКУ)
учителя иностранного языка реализуются на основе общих речевых умений и
обусловлены прежде всего уровнем их развития. В группе общих речевых
умений мы выделяем четыре подгруппы в соответствии с четырьмя фазами
речедеятельностного акта: перцептивноKаналитические, прогностическоKпроK
ективные, продуктивные и рефлексивноKкоррекционные.

Группа перцептивно�аналитических умений, призванных управлять дейK
ствиями по восприятию и анализу коммуникативной ситуации,  включает слеK
дующие составляющие способности: мгновенно оценивать ситуацию общения;
понимать речевого партнера, его социальные и личностные свойства, опредеK
лять его мотивы и коммуникативное намерение; определять и понимать психиK
ческое состояние речевого партнера, настроение группы/класса; определять
взаимоотношения в группе/классе по внешним показателям; владеть «техниK
кой моделирования внутренних особенностей личности» [4] на основе внешних
признаков, манеры поведения; определять примерный уровень владения речеK
вым умением без специального тестирования, речевые трудности, которые исK
пытывает ученик, уровень информированности, заинтересованности; видеть
всех одновременно и каждого в отдельности; осуществлять оперативную ориK
ентировку в ходе изменения ситуации; услышать и понять то, что имел в виду
ученик; воспринять и понять то, что ученик не в состоянии был выразить.

Прогностическо�проективные умения призваны управлять действиями
по программированию (планированию) речевого высказывания и предполаK
гают следующие способности: сформулировать для себя коммуникативную
задачу; наметить план (программу) решения коммуникативной задачи; плаK
нировать ход беседы (наметить стратегию и определить тактические шаги);
спланировать содержательную сторону собственного высказывания; прогноK
зировать результат воздействия своего высказывания, речевую реакцию учеK
ника; перестраивать свою программу по ходу общения.

Группа продуктивных умений связана со способностью решать коммуK
никативные задачи наиболее оптимальным образом в условиях конкретных
коммуникативных ситуаций и включает следующие частные умения: устаK
навливать и поддерживать речевой контакт с собеседником; вступать, вести,
продолжать, прекращать общение с разными речевыми партнерами / групK
пами в различных ситуациях общения; общаться в обстановке публичного
выступления; владеть широким диапазоном речевых средств, выражающих
основные речевые функции; высказываться целенаправленно, логично, соK
держательно, доказательно; говорить выразительно; привлекать и удерживать
внимание; проводить свою стратегическую линию; говорить на иностранном
языке аутентично и понятно для всех ступеней обучения; выбирать правильK
ный тон и стиль в общении в соответствии с условиями коммуникативной сиK
туации; стимулировать собеседника к прояснению его позиции, его мнения и
т. п.; спровоцировать желаемую реакцию собеседника, стимулировать выK
сказывания речевого партнера; адекватно ситуации реагировать на реплики
речевого партнера; использовать паралингвистические, кинесические и пракK
семические средства общения; создавать благоприятную коммуникативную
обстановку.

В состав группы рефлексивно�коррекционных умений входят следуюK
щие частные способсности: осуществлять контроль своего психического соK
стояния и своих речевых действий; корректировать свое речевое поведение в
зависимости от реакции речевого партнера; определять соответствие тактиK
ческих шагов намеченной стратегии, содержания речевого высказывания –
цели, выбранного стиля речи – коммуникативной ситуации; оценивать свое
речевое высказывание по критериям: целенаправленность, ситуативная соK
отнесенность, убедительность, логичность.

Развитие рефлексивноKкоррекционных умений связано со способностью
к пластичной, гибкой и адекватной самооценке, которая может стать внутK
ренним фактором регуляции педагогического общения будущих учителей.
Решая в ходе процесса обучения иноязычному общению задачу развития споK
собности к адекватной самооценке, мы решаем тем самым и задачу преK
дотвращения психологических конфликтов, обусловленных несоответствием
самооценки и оценки коммуникативного поведения со стороны. Все вышеK
названные умения взаимосвязаны и взаимообусловлены. ПерцептивноKанаK
литические умения обусловливают успех прогностическоKпроективных, а вмеK
сте взятые обеспечивают успех продуктивных и оценочноKкоррекционных
умений. В  процессе ситуативно направленного обучения иноязычному общеK
нию могут быть созданы все условия для овладения этими группами умений.

Проектируя учебное занятие, учитель должен в ходе написания плана проK
думать: приемы начала урока (уметь настроить учащихся соответственно теме
урока); приемы завершения урока (уметь подвести итоги, оценить результаK
ты работы, раскрыть перспективы); все переходы от одного этапа урока к
другому; ход беседыKсемантизации новых лексических единиц, презентации
новых грамматических явлений; приемы автоматизации новых лексических
единиц и грамматических явлений; приемы обобщения лексического и грамK
матического материала; формулировки установок к упражнениям, реплик в
упражнениях; приемы развития всех видов речевой деятельности (говорение,
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чтение, аудирование, письмо); приемы развития диалогической формы обK
щения; приемы контроля, не нарушающие коммуникативного характера заняK
тий; приемы исправления ошибок в речи учащегося.

В деятельности учителя иностранного языка ПКУ тесно взаимодействуют
с адаптационными умениями, т.е. со способностью «подготовлено или экспK
ромтно гибко осуществлять свою обучающую деятельность в зависимости от
сложившихся и изменяющихся условий в целях поиска адекватных приемов
достижения поставленной цели» [2: 39]. Не владея определенным уровнем
ПКУ, учитель не сможет адаптировать речевой материал и свою речь к индиK
видуальным особенностям учащихся, к уровню их обученности, к ступени
обучения, легко переключаться с одного вида работы на другой, импровизиK
ровать в неожиданных учебных ситуациях и т.д. Коммуникативный компоK
нент присутствует также в каждом из действий учителяKорганизатора. ПерK
вой функцией организаторской деятельности считают «функцию групповой
интеграции личностей, формирование их межличностного внутреннего единK
ства, а второй – функцию коммуникации» [8: 71].

Для организации мотивационной среды учащихся, управления мотивами
овладения иностранным языком учителю иностранного языка необходимо
уметь: показать значимость своего предмета в жизни современного общества;
раскрыть значимость владения иностранным языком для каждого конкретного
ученика; заинтересовать учеников процессом овладения иноязычной культуK
рой; мотивировать учащихся на выполнение тех или иных заданий в любом
виде речевой деятельности.

Определим те умения контроля, в которых присутствует коммуникативный
компонент: способности сформулировать домашнее задание; исправлять ошибки
речевым образом, не нарушая коммуникативного характера процесса обучения;
формулировать четкие критерии оценки монологического высказывания, коммуK
никативного поведения в диалогических и полилогических формах общения; проK
вести анализ дискуссии, ролевой игры, деловой игры, презентации проектов.

В структуре профессиональной деятельности учителя иностранного языка
ПКУ связаны также с исследовательскими умениями. Не овладев ПКУ, учиK
тель не сможет принять участие в дискуссиях по профессиональным проK
блемам, написать статью или доклад на профессиональные темы и т.д. РазвиK
тие ПКУ предполагает изучение и анализ содержания и способов воздействия
на других людей, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, осоK
бенностей процесса и результата собственной коммуникативной деятельносK
ти, ее достоинств и недостатков.

Согласно концепции, на которую мы опираемся, подготовка учителей к
будущей профессиональной деятельности должна осуществляется в ходе реаK
лизации познавательного (культурологического), развивающего (психоK
логического), воспитательного (педагогического) и учебного (социального)
аспектов. Развитие ПКУ также является комплексной профессиональной цеK
лью, включающей эти аспекты.

Практический курс иностранного языка – наиболее эффективный путь
для достижения этой цели, т.к. иностранный язык обладает поистине уникальK
ным развивающим и воспитательным потенциалом, позволяет организовать
обучение таким образом, чтобы задействовать межпредметные и межаспектK

ные связи, применять навыки и умения, приобретенные в процессе изучения
других практических и теоретических курсов (педагогики, психологии, метоK
дики, лингвистических теоретических курсов, культурологии и др.).

В ходе профессиональной педагогической деятельности учитель должен
уметь передать учащимся социокультурные знания, должен уметь толковать
и интерпретировать общественные, культурные и языковые реалии стран изуK
чаемого языка, раскрывать взаимосвязи культуры своей страны и страны изуK
чаемого языка, владеть национальноKкультурной спецификой общения и слуK
жить не только образцом речевого, но и ролевого поведения в различных соK
циальных ситуациях общения, уметь проигрывать различные социальные роли
убедительно и, что чрезвычайно важно, аутентично, с соблюдением всех соK
циокультурных норм и правил.

Можно выделить ряд способностей, имеющих большое значение для усK
пешного функционирования ПКУ. Это прежде всего социальное воображеK
ние, т.к. человек с неразвитым социальным воображением приписывает свои
собственные состояния, свои намерения и мысли другим людям; нестандартK
ность, креативность мышления необходимы для умения находить новые реK
шения разнообразных коммуникативных задач. Имеет значение также высоK
кий уровень развития эмоциональноKволевой сферы. Установлена корреляK
ция между определенными личностными характеристиками (сенситивность,
легкая ранимость, проницательность, осторожность в межличностных конK
тактах) и более высокой способностью тех, у кого были обнаружены эти хаK
рактеристики, дифференцировать состояние человека по его голосу. ФункK
ционирование ПКУ невозможно, как нами уже отмечалось, без воспитания
гуманистически ориентированной личности учителя, важнейшим элементом
которой являются сформированные эмпатийные способности. Эмпатия, в свою
очередь, благотворно влияет на становление многих других качеств.

Анализ понятия «педагогическое умение», структуры профессиональных
педагогических умений и места коммуникативных умений в этой структуре,
рассмотрение специфики коммуникативных умений в профессиональной пеK
дагогической деятельности учителя иностранного языка позволяет нам опреK
делить ПКУ учителя иностранного языка как целостное интегративное обраK
зование, включающее педагогический, методический, психологический и линK
гвистический компоненты, служащее для установления педагогически целеK
сообразных взаимоотношений и организации на их основе оптимального личK
ностного и социально ориентированного взаимодействия для достижения поK
знавательных, развивающих, воспитательных и учебных задач.

Знание содержания и структуры ПКУ учителя иностранного языка играет
важную роль, так как ориентирует управление учебноKвоспитательным проK
цессом на конечный результат, фиксирует цели и определяет содержание обуK
чения. Знание компонентов ПКУ также дает студентам представление о выK
соте требований, формирует понимание необходимости непрестанного самоK
совершенствования личности, своего профессионализма в данной сфере.
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ВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ

УДК: 378 + 370.2 + 7.03
Чай Пенчен
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знань про художні стилі.
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Статья посвящена разработке методики художественно%сти%

левой компетентности будущего учителя музыки. В частности,
представлен ряд методов и приемов формирования у студентов
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тель музыки.
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В статье рассматриваются положения методики развития художественноK
стилевой компетентности будущих учителей музыки. Разработке данной меK
тодики предшествовало теоретическое исследование художественноKстилевой
компетентности, результаты которого уже были опубликованы [2]. НесмотK
ря на то, что этот вид компетентности уже стал предметом изучения с разных
точек зрения (работы Л. Масол, Г.Падалки, О. Щелоковой, В. Буцяк, С.
Камки, И. Малашевской, Н. Миропольской, Ли Цзинь, ЛюKЦяньцянь, Ши
ЦзюньKбо), с ним связан целый ряд нерешенных теоретических и практичесK
ких проблем музыкальной педагогики. Одной из них остается задача поиска
оптимальных методов и приемов формирования данного вида компетентносK
ти будущего учителя музыки.

В разработке описанных ниже методических принципов мы опирались,
воKпервых, на достижения украинских и российских ученыхKпедагогов. ВажK
нейшим положением для нас послужило следующее принципиальное утвержK
дение О. Рудницкой об иерархичности педагогического метода. «Цель обучеK
ния требует выполнения многих действий, каждое из которых имеет свою
промежуточную цель. Это образует иерархию целей учебной деятельности и
иерархию соответствующих им методов и приемов действия» [1,164].

ВоKвторых, в разработке описанной ниже методики мы основывались на
теоретической модели стилевой компетентности как комплекса личностных
качеств. По нашему убеждению, этот косплекс включает в себя: а) эмпириK
ческие знания, б) теоретические знания, в) рациональноKмыслительные умеK
ния, г) художественноKтворческие умения. Все эти компоненты связаны с
феноменом художественного стиля.

Художественный стиль – также сложное явление. Стиль трактуется в наK
шей работе как образно и эмоционально «окрашенный» концепт, как абстK
ракция, соединяющая индивидуальноKтипические свойства формы (материK
ала, языка, поэтической системы) и содержания (конкретноKчувственных
представлений, знаковой семантики, сюжетики, идеологии).

Сложность стиля как предмета освоения и сложность компетентности как
целостного личностного качества обуславливают сложность методики форK
мирования художественноKстилевой компетентности у будущих учителей муK
зыки. Очевидно, что педагогической работе по формированию этого качеK
ства должны быть присущи: 1) методическая множественность; 2) одинаK
ковая важность (весомость) методов, направленных на репродуктивные и
на продуктивные действия учащихся; 3) иерархичность методики (то есть,
координационные и субординационные отношения отдельных методов, соK
ответствующих гностическим уровням компетентности); 4) высокая пласK
тичность и вариабильность методов, то есть – их способность к видоизменеK
нию и взаимозамещению. Последнее положение можно понимать и так, что
художественноKстилевая компетентность, трактуемая как учебная цель,
может быть сформирована многими путями. Поэтому предлагаемая нами
методика должна рассматриваться лишь как один из возможных вариантов
педагогической работы. Но мы надеемся на то, что этот вариант окажется
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«конкурентоспособным» в широком поле современной педагогической пракK
тики.

В самом общем плане методика формирования художественноKстилевой
компетентности будущего учителя музыки строится как «восходящее движеK
ние»: от непосредственных чувственноKобразных впечатлений о стилях к эмоK
ционально окрашенным понятиям и суждениям, и далее – к интонационному
воплощению стилевых представлений в репродуктивной и творческой деятельK
ности. В предлагаемой методике учтены следующие педагогические принциK
пы: а) системной организации материала, б) осознанности студентами обраK
зовательных задач, в) самостоятельности и творческой активности субъектов
учебной деятельности, г) соответствия стратегии формирования художественK
ноKстилевой компетентности педагогической парадигме и тенденциям кульK
туры (принцип «культуросоответствия» педагогики) и ряд других.

Далее мы рассмотрим те компоненты методики формирования художеK
ственноKстилевой компетентности студентов музыкальноKпедагогического
направления, которые нацелены на появление у них эмпирических и системK
ных теоретических знаний о художественных стилях.

Первым основанием предлагаемой методики является принцип систем#
ного формирования художественно#стилевого тезауруса (ХСТ).
Художественно#стилевой тезаурус мы определяем как комплекс эм%
пирических знаний (впечатлений, представлений) о формальных (предметK
ноKматериальных, языковых, композиционных) и семантических (художеK
ственноKобразных) свойствах художественных стилей.

На первый взгляд, задача формирования художественноKстилевого теK
зауруса в системе высшего специального художественного образования имеет
сугубо теоретическое значение. Каждый студент педагогического вуза облаK
дает неким эмпирическим знанием о типах художественного творчества. Это
знание обычно является следствием спонтанного и стихийного процесса восK
приятия произведений искусства, реже оно выступает следствием целенапK
равленного педагогического воздействия.

Формирование художественноKстилевого тезауруса предсталяется нам как
сложное педагогическое воздействие, включающее в себя: дополнение, рас#
ширение, ревизию и упорядочение содержания «сокровищницы» стилеK
вых представлений индивида. Рассмотрим это положение детально.

Дополнение художественноKстилевого тезауруса – наиболее простой ментальK
ный процесс. Он состоит в расширении числа элементов, составляющих множеK
ство некоторого художественного стиля. Например, прослушивание десятка маK
зурок Фредерика Шопена позволяет значительно дополнить несколько художеK
ственноKтипологических представлений (логических классов), а именно: предK
ставления о жанровом стиле мазурки, о польском национальном стиле, о персоK
нальном стиле Шопена, а также о стиле фортепианной музыки периода романK
тизма. Разумеется, при более тонком анализе мы должны заметить не простое
«прибавление» элемента к классу, но и некоторое качественное изменение самого
этого класса. Для теоретического удобства этот эффект мы обозначили другими
словами, а именно: «расширением», «ревизией» и «упорядочением».

Расширение художественноKстилевого тезауруса мыслится нами как пеK
дагогически рассчитанное целесообразное ознакомление будущего учителя

музыки с новыми художественными стилями различной природы (историчесK
кими, этническими, жанровыми, индивидуальными). Например, после осK
новательного ознакомления студента со стилем мазурок Шопена, может посK
ледовать освоение полонезов, вальсов и ноктюрнов Шопена; мазурок О. КозK
ловского, М. Глинки, А. Скрябина; произведений польских композиторов ХХ
века – В. Лютославского, К. Сероцкого, Г. Бацевич и т. д.

Ревизия (буквально от латинского re#visio  – пересмотр) художественK
ноKстилевого тезауруса предполагает постоянную корректировку типологичесK
ких представлений о формальных и содержательных свойствах стилей по мере
практического ознакомления с новыми конкретными художественными обK
разцами, а также вследствие их аналитического изучения. Так, скажем, предK
ставление о персональном стиле И. Стравинского может и должно значительK
но персматриваться и корректироваться в процессе знакомства с произведеK
ниями разных периодов его творчества и разных стилевых «наклонений». Мы
имеем в виду, в частности, произведения раннего тонального периода в эстеK
тике модерна («ЖарKптица», «Весна монастырская»), среднего периода в эсK
тетике неофольклоризма («Свадебка», «Подблюдные») и полистилистики
(«Поцелуй феи», «Пульчинелла»), позднего периода в атональной манере
(«Концерт для 2Kх фортепиано», «Мотет памяти Дилана Томаса»).

Упорядочением художественноKстилевого тезауруса мы называем процесс
координации и субординации представлений и понятий о художественных стиK
лях. Такая внутренняя работа также совершается постоянно и большей частью
незаметно для индивида. Скажем, дополнение и расширение представлений о
стиле романтизма в определенный момент естественно приводит к формироваK
нию новых типологических представлений о стилевых множествах внутри этоK
го стилевого направления (о романтизме религиозноKмистическом, этноцентK
ричном, социально озабоченном, научноKфантастическом  и др.).

Аналогичная работа должна вестись в направлении иерархического упоK
рядочения представлений о национальных и жанровых художественных стиK
лях. Например, понятие «украинского национального стиля» должно постоK
янно развиваться в плане упорядочения разных компонентов. Достаточно лишь
представить себе всё стилевое разнообразие украинского фольклора, чтобы
стала очевидной сложная задача координации и субординации индивидуальK
ного художественноKстилевого тезауруса, состоящего из образов календарноK
обрядовых, эпических, исторических, лирических, духовных, шуточных и
прочих песенноKтанцевальных жанров.

Осуществление в учебном процессе системного формирования и развития
художественноKстилевого тезауруса выдвигает методическое требование отK
бора репрезентативных художественных произведений. Под этим
выражением понимаются произведения, которые четко, ярко, рельефно предK
ставляют формальные и семантические свойства художественных стилей.
Методика отбора и презентации таких произведений должна учитывать треK
бование относительной простоты формы и доступности содержания. ПроизK
ведения, которые отвечают всем названным свойствам, имеют наибольшую
дидактическую и воспитательную ценность. Так, например, дидактически
целесообразным произведением, репрезентирующих не самый простой для
восприятия и понимания стиль музыкального неоклассицизма, могут послуK
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жить гавоты из «Классической симфонии» и оперы «Дуэнья» Сергея ПрокоK
фьева. Они рельефно выявляют признаки жанрового музыкального стиля
исторического танца, свойства музыкального языка мангеймского и венского
классицизма, а также многие признаки языка музыкального искусства ХХ
века (расширенная система мажороKминора, политональность, полиаккорK
ды, пластовая фактура и др.).

Методы системного формирования ХСТ разнообразны. К ним относятK
ся, например:

1) Прослушивание музыкальных произведений, знакомство с произведеK
ниями других видов искусства по рекомендации преподавателя (самостоятельK
ные внеаудиторные задания). Такого рода самостоятельная работа должна
быть регулярной, внутренне мотивированной. Она должна превратиться в
устойчивую психологическую потребность студента.

2) Прослушивание музыкального произведения на практическом занятии
вместе с преподавателем с последующим обсуждением замеченных свойств
формы и художественных впечатлений. Эта форма работы направлена на
совершенствование качества художественного восприятия произведений исK
кусства, на осознание стилевых свойств произведений.

3) Составление личного дневника студента, в который рекомендуется заK
носить сведения о каждом новом воспринятом произведении искусства (наK
звание произведения, имя автора, исполнителя, обстоятельства времени и
места). Эта форма работы дисциплинирует процесс самостоятельного ознаK
комления студента с новыми образцами искусства, позволяет ему осуществK
лять самоконтроль этого процесса, оценивать его интенсивность, степень разK
нообразия объектов художественного восприятия. Преподаватель может споK
радически контролировать эту работу.

4) Составление собственного словарика стилей, который расширяется по
мере накопления опыта восприятия и осознания стилевых явлений в искусстK
ве. Такой словарик удобно оформить в виде картотеки, папки с файлами,
электронной базы данных.

Следующим компонентом методики формирования художественноKстилеK
вой компетентности являются вполне традиционные методы преподава#
ния систематических знаний о стилях искусства.

Преподаватель может опираться здесь на разные методы и формы  репреK
зентации четко структурированных, «взвешенных», системно связанных
(вплоть до жесткого алгоритма) знаний, рассчитанных на репродуктивное
освоение. В таком случае образцы художественных стилей получают функK
цию примеров, иллюстраций к теоретическим положениям. Более эффективK
ным в данном случае представляются методы, имеющие продуктивный хаK
рактер. В особенности – проблемный метод обучения, направляющий учаK
щихся на поиск точных формулировок теоретических задач, нахождение споK
собов их решения и верификации. Тут могут пригодиться методики, нарабоK
танные педагогической мыслью в области точных, физических, общественK
ных дисциплин.

Разумеется, освоение знаний об искусстве обнаруживает свою специфиK
ку. Последняя заключается в том, что в формируемых знаниях о стилях (в
отличие от области физикоKматематических и др. наук) весьма важную роль

играют субъективные впечатления и эстетические оценки. Другими словами,
заботой педагогики в данном случае является появление у студентов эмоциоK
нально окрашенных знаний, имеющих личностный смысл и непосредственK
ную связь с их художественноKперцептивной и творческой деятельностью.
Также важной особенностью этого компонента методики является направK
ленность на развитие познавательного интереса к знаниям о художественных
стилях, укрепление гностической мотивации обучения.

В предлагаемой методике формирования знаний о художественных стиK
лях мы выделим такие формы работы:

Работа студента с лексиконами, энциклопедиями, справочни#
ками, имеющая целью установление инвариантной характеристи#
ки стиля. Это задание бывает порой очень трудным по следующим причиK
нам. ВоKпервых, авторы справочных статей часто расходятся в понимании
значений той или иной стилевой категории. ВоKвторых, они придерживаются
различных подходов к описанию стилей, поKразному реализуют возможность
их понятийной характеристики. Последнее обстоятельство особенно затрудK
няет интеллектуальную задачу создания инвариантного определения.

Для того, чтобы такая задача могла была решена успешно, мы рекомендуK
ем «вооружать» студента нашей теоретической моделью стиля. Эта модель стаK
новится своеобразной матрицей. Будучи приложенной к любому описанию
стиля, она выявляет узловые моменты такого описания (подчас скрытые), а
также не отраженные в описании свойства стиля, необходимые для его пониK
мания.

Другой метод, рекомендуемый для решения задачи обучения студентов стиK
левым знаниям, состоит в письменном вербальном выражении наблюде#
ний и образных впечатлений, полученных студентом в процессе восприяK
тия художественных произведений. Это задание предназначено для самостояK
тельной творческой работы. Его выполнение требует, воKпервых, обычных инK
теллектуальных способностей к сравнению, анализу и обобщению впечатлеK
ний, выявлению общих, особенных и единичных свойств формы и образного
смысла определенного круга произведений. ВоKвторых, студент должен оперетьK
ся в этом задании на приобретенные ранее в теоретических курсах знания о
музыкальной форме (то есть, об элементарной теории музыки, гармонии, поK
лифонии, строения музыкальных произведений). ВKтретьих, для полноценноK
го решения задания необходимы навыки слухового анализа музыки, полученK
ные на занятиях по сольфеджио, в классах хорового и сольного пения, игры на
музыкальном инструменте. В такой активизации способностей (умений) и знаK
ний мы видим особую ценность данного компонента методики.

Выполнение данного типа заданий не требует создания обширных текстов.
Преподаватель должен объяснить цель задания и создать необходимую устаK
новку работы. А студент должен осознать и выразить словесно свои наблюдеK
ния относительно стилевых свойств воспринятого произведения, ориентируK
ясь на освоенную им теоретическую модель стиля.

Следующий метод овладения знаниями о художественных стилях проявK
ляет себя в заданиях, наводящих студентов на самостоятельное «откры#
тие» стилевых единств в процессе размышлений о художествен#
ных произведениях. Такие «открытия» должны быть тщательно спланироK
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ваны, подготовлены преподавателем. Успешность осуществления этого метоK
да зависит от ряда условий.

ВоKпервых, от того – какой именно материал, какие художественные обK
разцы будут предъявлены студентам для восприятия и осмысления. Как извеK
стно, образование обощающего понятия возникает в двух случаях: а) когда
сравниваемые образцы различны, за исключением того общего для них свойK
ства, которое необходимо обнаружить; б) когда сравниваемые образцы иденK
тичны во всем, за исключением того свойства, которым они отличаются.

Специфика применения данного метода в отношении к стилям состоит в
том, что довольно трудно подобрать примеры произведений искусства, коK
торые различны с точки зрения всех четырех оснований стилевого единства
(то есть, с точки зрения исторического, этнического, жанрового и персоK
нального стилей). Вместе с тем, при условии, что преподаватель заранее
проделывает всю подготовительную работу, такой метод дает очень хороK
ший эффект. Найденные самостоятельно стилевые единства прочно запоK
минаются студентами. Более того, в этом процессе студенты осваивают и
сам путь формирования понятий. Это чрезвычайно полезно для их будущей
профессиональной деятельности учителя. Наш опыт свидетельствует о том,
что в процессе подготовки уроков со школьниками (в курсе педпрактики)
студенты без затруднений подбирают собственные ряды художественных
артефактов, осмысление которых подводит школьников к освоению той или
иной стилевой категории.

При осуществлении этого метода важны два момента: после того, как предK
ставление о стилевом множестве возникает, необходимо обсудить стилевое
наименование для этого представляемого множества. Студенты могут сами
попытаться найти подходящее наименование, отталкиваясь от воспринятых
общих свойств группы произведений. Например, группа художественных
произведений, относимых искусствоведами к стилю рококо, была охарактеK
ризована студентами как «чувственный», «изящный», «несерьезный», «игруK
шечный» стиль. Понятно, что какиеKто самостоятельно изобретенные студенK
тами стилевые названия будут наивными, неловкими, даже несоответственK
ными, но иные из них оказываются вполне удачными, сопоставимыми с обK
щепринятыми терминами в специальной литературе.

В качестве дополнительного метода мы рекомендуем предварительно об#
судить со студентами существующие стилевые термины, напомK
нить об их исторической условности, подумать об этимологии терминов, обK
судить варианты названия стиля в разных европейских языках (это важно
для осознания релятивности стилевых имен).

Весьма эффективным, хотя и непростым с точки зрения организации,
методом формирования эмпирических представлений и теоретических знаK
ний о художественных стилях выступает метод, который можно охарактериK
зовать как «погружение в культурную среду». Суть данного метода соK
стоит в максимально полном, многостороннем воспроизведении культурных
условий, в которых существовали (или существуют) произведения изучаемоK
го стиля, создатели и «потребители» этих произведений. Разумеется, самое
главное условие осуществления этого метода – воспроизведение в максимально
возможном объеме собственно художественноKпредметной среды определенK

ной исторической эпохи, этнического ареала, жанровых свойств (то есть,
обстоятельств времени и места актуализации произведений).

В своем идеальном виде погружение в культурную среду осуществляется
путем физического перемещения учебной ситуации в пространстве и (условK
но) во времени.

Так, например, при изучении стиля раннехристианской музыки Византии
наилучший результат может быть получен в случае, если занятие происходит в
одной из ранневизантийских церквей Константинополя или Равенны, когда
учащиеся воспринимают в единстве художественных впечатлений архитектуK
ру интерьера церкви, с ее эффектами световых рефлексий, мозаичную и фресK
ковую живопись, иконописные лики, прикладное искусство церковной утваK
ри, когда они слышат в акустических условиях храма пение диаконов, псаломK
щиков, священников и хора, когда все эти художественные впечатления соедиK
няются с осознанием смысла гимнов, псалмов и молитв и т. д. Конечно, привеK
денный пример особо показателен тем, что церковное искусство, церковные
стили отличаются монолитной целостностью (этот момент подчеркивали исслеK
дователи духовного искусства – П. Флоренский, М. Бахтин, С. Аверинцев, С.
Лихачев). Но и любой другой пример также позволяет нам убедиться в том, что
художественный стиль возникает и «живет» в определенной культурной среде,
и восприятие разных свойств и сторон этой культурной среды – важнейший
путь к формированию стилевой компетентности личности.

Допустим, что предметом учебного усвоения выступают исторические
жанровоKэтнические стили японской храмовой и придворной музыки: бугаку
и гагаку. Ясно, что выезд студенческой группы в Японию позволил бы осущеK
ствить идеальное погружение в культурную среду и наилучшее усвоение форK
мы и смыслов обозначенных стилей. Но ясно также, что этот вариант воплоK
щения метода в жизнь практически неосуществим. Однако, изKза этого не стоит
отказываться от достоинств метода погружения. Культурную среду можно
смоделировать. То есть, можно воспроизвести ее в какомKто объеме, достаK
точном для того, чтобы создать психологический «эффект присутствия». НаK
пример, можно использовать мультимедийную компьютерную технику для
того, чтобы воспроизвести в учебной аудитории в натуральную величину арK
хитектурный облик японского храма или дворца, дать послушать реальную
речь священнослужителей и распорядителей дворцовых церемоний, качественK
но воспроизвести звучание соответствующих ансамблей средневековых муK
зыкальных инструментов Японии. Вполне реалистично воспроизвести в аудиK
тории некоторые детали японского быта (имитации циновки, расписанной
ширмы, посуды, веера), разыграть «чайную церемонию».

Конечно же, главным условием реализации метода погружения, пусть даже
в ограниченном его применении, является совместное воздействие произвеK
дений разных видов искусства и обнаружение «вписанности» искусства в кульK
туру, в жизнь индивида и общества. Данный метод имеет еще то достоинство,
что он позволяет сведение к минимуму «информационный шум» современной
культуры, то есть те элементы среды, которые заслоняют собой тонкие, малоK
заметные свойства изучаемых стилей.

Итак, мы рассмотрели ряд методов, направленных на формирование эмK
пирических и теоретических знаний будущих учителей музыки о художественK
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Предметом наукової рефлексії автора статті є виявлення сутності підгоK
товки майбутнього соціального педагога до роботи з молодшими школярами
девіантної поведінки.

Результати теоретичного аналізу. Аналіз останніх досліджень і публі�
кацій. Теоретичні аспекти підготовки соціального педагога до роботи з девіK
антними дітьми розглядаються в дослідженнях Г.І. Холостової, Є.В.БалиндіK
ної, А.Б. Белінської, В.Г. Бочарової, М.А. Галагузової, М.П.Гур’янової, Е.Д.
Ємєліної, Я.Я. Оліференко. Сучасні дослідження проблеми підготовки соцK
іальних педагогів до роботи з девіантними дітьми являють собою теоретичні
судження про формування професійної компетентності соціального педагога
з дітьми девіантної поведінки (Ю.А.Клейберг, В.П. Ширшов, Л.В. МардаK
хаєва,  Р.У. Аріфуліна, В.А.Нікітін) та  підготовку соціального педагога до
роботи з девіантними дітьми в умовах дозвільної діяльності й взаємодію з девK
іантними підлітками (І.А. Пермагаєва, Н.Ф. Родіонова, Л.І. Божович, Н.И.
Крилова, Н.Н. Толстих).

Незважаючи на широкий спектр вивчення проблеми підготовки соціальK
них педагогів, недостатньо розглянуті наступні аспекти: особливості підготовки
майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантK
ної поведінки та невизначені умови, які дозволяють сформувати підготовK
леність соціальних педагогів до даного виду професійної діяльності.

Формулювання мети статті і завдань. Мета дослідження полягає у висK
вітленні   основних аспектів підготовки майбутніх соціальних педагогів до
роботи з девіантними молодшими школярами. Реалізація даної мети передбаK
чає необхідність розв’язання наступних завдань: аналіз наукової літератури з
проблеми підготовки соціального педагога до  роботи з даною категорією дітей
та  визначення педагогічних умов даного процесу.

Викладення основного матеріалу. Підготовка до майбутньої професійK
ної діяльності – поетапний, динамічний та керований процес, за допомогою
якого формуються новоутворення  особистості, що ведуть до розвитку особиK
стісних та професійно значимих якостей людини, необхідних для майбутньої
професійної діяльності [2]. Аналіз робіт  В.А.Сластьоніна, Л.М. Мітіної, Н.С.
Глуханюк, К.М. ДурайKНовакової дозволяє нам охарактеризувати підготовK
ку до майбутньої професійної діяльності  в декількох аспектах:

� як сукупність знань, умінь, навичок, засобів діяльності;
� як професійну діяльність, що включає цільовий, змістовий, процесуальK

ний та результативний компоненти [1].
Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з девіантними молодK

шими школярами теж являє собою цілеспрямований педагогічний процес, у
результаті якого майбутні соціальні педагоги оволодівають комплексом професK
ійних соціальноKпедагогічних знань, умінь та навичок, а також формуються
професійно значимі якості, що дозволяють майбутнім спеціалістам взаємодіяK
ти з молодшими школярами девіантної поведінки та активно впливати на їх
процес соціалізації. Якісна підготовка майбутніх соціальних педагогів до робоK
ти з дітьми даної категорії можлива лише при виконанні певних педагогічних
умов, коли «підготовка – стан» переходить в «підготовленість – якість».

Педагогічні умови – зовнішньо або внутрішньо свідомо створені педагогічні
обставини, що істотно впливають на процес підготовки майбутніх соціальних
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Загальна постановка проблеми та її значення. Нова парадигма проK
фесійної  підготовки майбутніх соціальних педагогів вимагає оновлення  змісту
навчальноKвиховного процесу шляхом включення в систему підготовки даних
спеціалістів актуальних соціальноKпедагогічних проблем суспільства. У зв’язку
з цим, виникла потреба підготовки соціальних педагогів, які за своїм професK
ійним призначенням здатні створювати своєчасну превенцію, діагностику та
корекцію девіацій у дітей молодшого шкільного віку.

ных стилях. Эти знания служат основанием для более сложных компонентов
изучаемого вида профессиональной компетентности, а именно: для продукK
тивных рациональноKмыслительных операций с понятиями о стилях и худоK
жественноKтворческих действий «в стилях» и «со стилями».
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Лекція виступає не лише основним засобом ознайомлення студентів з проK
блематикою девіантології, а й засобом обміну думками та полеміки. Для  полK
іпшення змісту та організації процесу підготовки соціальних педагогів до робоK
ти з девіантними молодшими школярами педагогічно доцільно включити акK
тивні методи та форми навчання. Серед них найбільшу перевагу повинно бути
віддано лекціямKдіалогам, що розкривають проблематику девіантності  з різних
теоретичних, методологічних і технологічних позицій; мініKлекціям, керованим
лекціям, методу «лекція з паузами», проблемним та бінарним лекціям.

Велике значення мають ділові, імітаційні, рольові ігри, рішення соціально
Kпроблемних ситуацій, розробка й захист авторських та групових проектів,
тематичні дискусії, кейсKметод, круглі столи, конференції, захист реферативK
ноKтворчих робіт, аналіз індивідуальної і групової діяльності в період практиK
ки, зустрічKдіалог з соціальними педагогами, які активно впроваджують у
професійну діяльність інноваційні форми взаємодії з девіантними дітьми. Як
показує дослідження, система навчальних проблемних ситуацій, імітаційні
ігрові ситуації надають можливість майбутнім соціальним педагогам моделюK
вати окремі аспекти професійної взаємодії з молодшими школярами девіантK
ної поведінки та відтворювати напрямки діяльності соціального педагога з
даною категорією дітей.

Для більшої практичної орієнтованості в теоретичну підготовку майбутніх
соціальних педагогів із даного аспекту включено круглі столи з проблематики
девіантності, конкурси, виставки, роботу в групах, тренінгові технології, які
формуватимуть у студентів здатність до прийняття рішень в конкретній  проK
блемній соціальноKпедагогічній ситуації, вільний діалог з девіантними дітьми,
відповідальність за свою професійну діяльність, соціальноKпедагогічну
мобільність та почуття успіху в процесі вирішення педагогічних завдань.

У рамках акмеологічного підходу до процесу формування підготовленості
майбутніх соціальних педагогів до роботи з девіантними молодшими школяK
рами можливо визначити наступні основні  антропотехніки: ділова гра, научK
іння в діяльності та синтетична антропотехніка контекстного навчання – наK
вчальні ігри, тренінги. Один із таких антропотехнічних засобів підготовки
студентів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки є психолоK
гічний тренінг, який передбачає формування психологічних патернів у світосK
прийнятті проблематики девіантності, професійний та особистісний аспект
вдосконалення майбутніх соціальних педагогів. Психологічний тренінг можK
ливо застосовувати в процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів до
роботи з девіантними дітьми як метод активного навчання соціальноKпедагоK
гічним технологіям взаємодії з даною категорією дітей, розкриття творчого
потенціалу, особистої ініціативи і продуктивності в засвоєнні основних техK
нологічних прийомів професійної діяльності.

Тренінгові форми роботи і технології  дозволяють  майбутнім соціальним
педагогам оцінити себе в умовах взаємодії з девіантними молодшими школяK
рами, «побачити себе з боку», провести рефлексію своїх вчинків і дій. НаK
приклад, тренінг сенситивності формує у студентів емпатійні вміння по відноK
шенню до девіантних дітей, навички соціальноKпедагогічного прогнозування
в майбутній професійній діяльності. Комунікативний тренінг формує у стуK
дентів активне саморозкриття, здатність ефективно взаємодіяти з молодшиK

педагогів до роботи з девіантними молодшими школярами. Можливо визначити
комплекс педагогічних умов ефективного формування підготовленості майбутніх
соціальних педагогів до роботи з дітьми даної категорії, що включає в себе:

K усвідомлення студентами соціальної важливості та значущості проблеK
матики девіантології у майбутній професійній діяльності та засвоєння відповK
ідних теоретичних знань, умінь, навичок, необхідних для її вирішення;

K оптимальне поєднання традиційних та активних методів роботи у проK
цесі формування професійної підготовленості до взаємодії з  молодшими шкоK
лярами девіантної поведінки;

K оновлення змісту навчальних дисциплін та удосконалення педагогічної
практики з орієнтацією на формування підготовленості до роботи з дітьми
даної категорії.

ЗмістовноKпроцесуальні особливості вищезазначених педагогічних умов
проявляються в наступному:

1) умови реалізуються в рамках розробленого нами спецкурсу формуванK
ня підготовленості студентів до роботи з молодшими школярами девіантної
поведінки;

2) їх комплексна реалізація підвищує ступінь впливу, що чиниться кожK
ним з них окремо.

Перша педагогічна умова ефективного формування підготовленості майK
бутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної
поведінки передбачає:

K формування стійкої мотивації щодо професійної діяльності з девіантниK
ми молодшими школярами;

K створення психологічних установок (мотиваційних, моральноK
ціннісних), позитивних експектацій, ціннісних орієнтацій, спрямованих на
надання професійної допомоги девіантним дітям та реалізацію творчої потенції
майбутнього спеціаліста при взаємодії з дітьми даної категорії;

K формування мобілізаційної готовності та аутокомпетентності в основних
напрямках діяльності з  молодшими школярами девіантної поведінки;

K забезпечення професійноKпедагогічної спрямованості особистості студента
щодо технологій діяльності з девіантними молодшими школярами.

У рамках виконання першої умови підготовки майбутніх соціальних педаK
гогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки під час впроK
вадження спецкурсу «Професійна діяльність соціального педагога з молодK
шими школярами девіантної поведінки» формувалась гуманістична соціальK
на установка по відношенню до даної категорії дітей, проводилася діагностиK
ка й самодіагностика емоційноKвольової та когнітивної сфери особистості стуK
дентів та формування на цій основі стійкої позитивної мотивації щодо взаєK
модії з  молодшими школярами. У процесі оцінки власних особистісних змін
та професійних новоутворень у студентів поступово відбувалося усвідомленK
ня важливості проблематики девіантності в молодшому шкільному віці, розK
ширювалися рефлексивні можливості, межі професійної самосвідомості. Дана
умова також забезпечує  засвоєння студентами базових знань, необхідних для
реалізації основних технологій взаємодії з девіантними дітьми, що забезпеK
чується змістом спецкурсу та дисциплін основної, додаткової підготовки й соцK
іальноKпедагогічною  практикою.
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ійне співставлення позицій та думок, формує у студентів досвід групової
співпраці для пошуку вирішення соціальноKпедагогічної проблеми та  діагноK
стичні, прогностичні уміння. Робота з медіатекстами передбачає виконання
творчих завдань, написання есе, створення портрету проблемного поля девіK
антної дитини, моделювання  напрямків професійної діяльності з молодшими
школярами девіантної поведінки. Використання вищезазначених інтерактивK
них технологій актуалізує у майбутніх соціальних педагогів не лише власну
професійноKпедагогічну спрямованість, а й сприяє якісному засвоєнню теоK
ретичних знань щодо проблематики девіантності та формуванню відповідних
соціальноKпедагогічних умінь і навичок.

Підготовка студентів до роботи із молодшими школярами девіантної поведK
інки вимагає оновлення змісту навчальних дисциплін та педагогічної практиK
ки, що зумовлює перегляд навчальних програм та всіх видів практик з метою їх
інтегрованості й включення в їх зміст основних технологій роботи соціального
педагога з даною категорією дітей. Для цього у процесі педагогічної підготовки
майбутнього соціального педагога необхідно виконати наступні принципи:

K  єдність соціальноKпедагогічної теорії і практики (професійна готовність
соціального педагога до роботи з молодшими школярами девіантної поведінK
ки складається з цілісної підготовки, єдність якої полягає у загальнокультурній,
психологоKпедагогічній, а також спеціальній соціальноKпедагогічній підготовці
та різних видів практичної діяльності, заснованої на послідовному засвоєнні
майбутніми фахівцями різних напрямків професійної діяльності з дітьми даної
категорії);

K принцип оптимізації змісту навчання, тобто розширення і поглиблення
змісту підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з девіантними
молодшими школярами на основі апробації варіативних навчальних планів і
програм, що виключають дублювання навчальної інформації з проблематики
девіантності, облік внутрішньопредметних  та міжпредметних зв’язків;

K застосування методів та організаційних форм навчальноKвиховного проK
цесу, що ґрунтуються на принципах доцільності, послідовності, неперервності,
функціональності та інтегративності;

K зв’язок вивчення психологоKпедагогічної теорії девіантності в молодшоK
му шкільному віці  з педагогічною практикою, інтеграція теоретичних і метоK
дичних питань, практикоKорієнтований характер їх засвоєння, співвідношенK
ня теоретичних положень та соціальноKпедагогічної практики.

Дана педагогічна умова передбачає урахування циклічності засвоєння
знань  із девіантології під час основних та додаткових предметів, врахування
міжпредметних зв’язків, поступовості у засвоєнні навчального матеріалу та
введення  напрямків професійної діяльності соціального педагога з девіантK
ними дітьми молодшого шкільного віку у зміст соціальноKпедагогічної пракK
тики (діагностування основних форм девіантної поведінки у даних дітей, їх
превенція та реабілітація соціальної дезадаптації).

Висновки та перспективи подальших розвідок. Отже, ми дійшли висK
новку про необхідність виконання  розглянутих умов формування підготовK
леності майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами
девіантної поведінки. Перспективи подальших досліджень проблеми підготовK
ки соціальних педагогів ми бачимо в технологізації даного процесу.

ми школярами, розвиває комунікативну та соціальну компетентність, навичK
ки подолання психологічних бар’єрів та створення взаєморозуміння в процесі
спілкування із девіантними дітьми. Тренінг як багатофункціональний метод
формування професійних практичних навичок є ефективною  спеціально
організованою діяльністю з засвоєння соціальноKпедагогічних знань  й виробK
лення вмінь  та навичок, необхідних у професійній діяльності соціального
педагога  з молодшими школярами девіантної поведінки.

У процесі реалізації спецкурсу «Професійна діяльність соціального педаK
гога з молодшими школярами девіантної поведінки» та окремих лекційних і
практичних занять з предметів спеціалізації «Соціальна педагогіка», «ТехноK
логія діяльності соціального педагога», «Основи профілактики та корекції
відхилень поведінки» було впроваджено тренінгові технології, «мозковий
штурм», сінквейн, групові форми роботи (техніка «Мозаїка», метод «КвадK
ро», панельну дискусію, «Судове засідання», симпозіум, форумKобмірковуванK
ня, соціальноKпедагогічні дебати).

Для активізації навчання студентів основним технологіям діяльності з деK
віантними дітьми використано інтерактивні ігри та вправи:

K «Дерево цілей» – вправа, що передбачає конкретний алгоритм  створенK
ня моделі поведінки соціального педагога під час корекційної роботи з девіанK
тними молодшими школярами;

K «Творчий діалог» – вирішення конкретної проблематики девіантного
клієнта;

K «Незакінчені речення» – пошук виходу з кризової життєвої ситуації проK
блемних дітей;

K «Досягни вершини» – активізація креативності студентів та закріплення
навчального матеріалу з девіантології;

K «Метаплан» – виявлення експектацій щодо  майбутньої професійної діяльK
ності з дітьми групи ризику;

K «Рельєф професії» – виявлення труднощів у процесі взаємодії з девіантK
ними молодшими школярами й актуалізація професійного досвіду;

K «Кути проблем» – аналіз напрямків діяльності соціального педагога з
різноманітними формами девіантної поведінки.

Інтерактивні вправи дозволяють цілеспрямовано підсилювати й розвиваK
ти рівень активності студентів у процесі навчання, формувати готовність до
майбутньої професійної діяльності, розвивати усвідомлення актуальності проK
блематики девіантності. Особливо ефективною під час реалізації спецкурсу
«Професійна діяльність соціального педагога з молодшими школярами девіK
антної поведінки» виявилась інтерактивна лекція, яка передбачала викорисK
тання психотехнічних ігор, технологій власної аргументації  думки, дискусійK
них методів, технологій імітаційних інтеракцій, вирішення конкретних житK
тєвих соціальноKпедагогічних проблем різноманітних форм девіантності, преK
зентацій та спеціально підібраних медіатекстів.

Медіатексти – аудіовізуальний матеріал, пред’явлений студентам фрагK
ментами з телевізійних телепередач («Няня поспішає на допомогу», «Кохана,
ми вбиваємо дітей»), науково публіцистичних та художніх фільмів, які деK
монструють форми девіантної поведінки у дітей молодшого шкільного віку та
дають можливість їх інтерпретації. Аналіз медіаматеріалу забезпечує дискусK
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Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що даний підхід до
аналізу освітньоKвиховних реалій і процесів, а також теоретикоKметодологічні
основи впровадження цього підходу у виховний процес є предметом дослідK
ження цілого ряду українських науковців, зокрема, І. Беха, О. ВишневськоK
го, І. Зязюна, П. Ігнатенка, Л. Крицької, В. Лутая, Р. Скульського, В. СтруK
манського, О. Сухомлинської, В. Чижевського та ін. Учені вважають, що
ціннісний, або аксіологічний підхід, доцільно виділити як методологічну осK
нову сучасного виховання, що надає виховному процесу ціннісної спрямоваK
ності. Тому, метою статті є визначення суті та розгляд шляхів впровадження
аксіологічного підходу до виховання культури міжетнічних стосунків підлітків.

Виклад основного матеріалу. Поняття “цінність”, як свідчать наукові
джерела, вже досить давно виступає предметом дослідження різних наук: філоK
софії, психології, соціології, політології, аксіології, культурології, а також
педагогіки, однак на сьогодні єдиного підходу до даного поняття не вироблеK
но. Сучасні філософи, А. Гусейнов та Р. Апресян стверджують, що “цінності
– це значущі для людини об’єкти (матеріальні чи ідеальні). …У широкому
значенні цінностями називають узагальнені стійкі уяви, яким віддається пеK
ревага, як про благо, тобто відповідає якимось потребам, інтересам, намірам,
цілям, планам людини (чи групі людей, суспільства)” [8].  Продовжуючи цю
думку, Є. Рапацевич вважає, що у  вузькому значенні під цінностями розумK
іють духовні ідеї, що містяться у поняттях, і які мають високий ступінь узаK
гальнення. Формуючись у свідомості, продовжує науковець, ці цінності опаK
новуються у ході засвоєння культури [9, с. 609].

К. Клакхон визначає цінності як “усвідомлене чи неусвідомлене, харакK
терне для індивіда чи для групи індивідів уявлення про бажане, що зумовлює
вибір цілей (індивідуальних чи групових) з урахуванням можливих засобів і
способів дії” [8, с. 195]. Як бачимо, автори цінності співвідносять з наміраK
ми, інтересами, цілями, потребами людини.

У філософії М. Гартмана цінності постають як позачасові, загальні, вічні
утворення, вони є ідеальними сутностями, які не виникають з матеріальних
об’єктів і не залежать від діяльності суб’єкта [8]. На думку М. Гартмана, у
різні історичні епохи одержують перевагу певні цінності, що зумовлюються
історичними факторами, а не буттям самих цінностей. Філософ розрізняв
буття цінностей та їх значення. Останнє існує лише у людській свідомості.
Зведення буття цінності до її значення, на його думку, являє собою підміну
цінності результатом оцінки. За такого підходу цінності виявляються залежK
ними від громадської думки, ідеалів, норм, правил, які регулюються суспільK
ством, однак, зазначимо, буває і навпаки, коли громадська думка має певну
залежність від актуальності тих чи тих цінностей.

Інакше розуміють цінність вчені К. Льюїс, Т. Парсонс, Р. Перрі. Вони
вважають її явищем свідомості, вбачаючи в ній прояв психологічного настрою,
суб’єктивного ставлення людини до об’єктів та явищ, які вона оцінює, зводяK
чи сутність цінності до суб’єктивного, психологічного акту переживань. З псиK
хогічної точки зору цінності розглядаються як будьKяке утворення, що задоK
вольняє потреби і реалізує інтереси людини. На думку Р. Перрі, ”є тільки
одне первісне джерело цінностей, а саме інтереси людини. …БудьKякий об’єкт,
яким би він не був, набуває цінності, коли будьKякий інтерес, яким би він не
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ЦІННІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ
МІЖЕТНІЧНИХ СТОСУНКІВ ПІДЛІТКІВ

УДК: 371.2+37(053.6)+17.022.1+37.062
Ягоднікова В.В.

У статті визначаються шляхи впровадження аксіологічного
підходу до виховання культури міжетнічних стосунків. Обґрун%
товується сприятливість підліткового віку для виховання куль%
тури міжетнічних стосунків. Аналізується сутність понять
«цінності», «виховні цінності», надається їх класифікація.

Ключові слова: культура міжетнічних стосунків, цінності,
виховні цінності, аксіологічний підхід.

ЦЕННОСТНЫЙ ПОДХОД К ВОСПИТАНИЮ КУЛЬТУРЫ
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ
В статье определяются пути внедрения аксиологического по%

хода к воспитанию культуры межэтнических отношений. Аргу%
ментируется благоприятность подросткового возраста для вос%
питания кульутры межэтнических отношений. Анализируется
суть понятий «ценности», «воспитательные ценности», приво%
дится их классификация.

Ключевые слова: культура межэтнических отношений, цен%
ности, воспитательный ценности, аксиологический подход.

VALUE APPROACH FOR THE UPBRINGING OF CULTURE OF
INTERETHNIC RELATIONS OF THE TEENAGERS

Ways of the application of the axiological approach to the upbringing
to the culture of interethnic relations are determined. The favourableness
of adolescence for the upbringing of the culture of interethnic relations is
proved. Main points of the concepts of “values”, “educational values”
are analysed and their classification is given.

Key words: the culture of the interethnic relations, values, educational
values, axiological approach.

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку інформаційного сусK
пільства, а також глобалізації та інтеграції всіх сфер життєдіяльності людиK
ни, що ускладнюється соціальною нестабільністю і кризою моральності і дуK
ховності, найактуальнішою є проблема культури міжетнічних стосунків. Це
створює передумови для модернізації вітчизняної освіти і виховання, пошуків
шляхів виховання культури міжетнічних стосунків на засадах новітніх науK
кових підходів, одним з яких є ціннісний підхід.
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вання, регулюють її соціальну поведінку. Цінності особистості є основою для
формування життєвої і професійної стратегії. Отже, людина пізнає світ через
призму цінностей, які спрямовують, організовують та регулюють поведінку
людини на певні цілі діяльності.

У сучасній педагогічній науці частіше використовуються традиційна класиK
фікація цінностей: загальнолюдські, національні, індивідуальні. Однак, С. АнK
ісимов інакше виділяє наступні групи цінностей: абсолютні цінності (життя,
здоров’я, знання, прогрес, справедливість, духовна досконалість, гуманність);
антицінності  чи псевдоцінності (хвороба, передчасна смерть,  неуцтво,  містиK
ка,  деградація людини); релятивні чи відносні цінності, які мають непостійний
характер і змінюються залежно від історичних, класових, світоглядних позицій
(ідеологічні, політичні, релігійні, етичні, класові, групові) [1, с. 16].

Нам імпонує модель класифікації виховних цінностей, яку пропонує укK
раїнський педагог О. Вишневський. Вчений визначає п’ять груп: абсолютні
вічні цінності, національні цінності, громадські цінності, сімейні цінності,
цінності особистого життя [2, с. 125K126]. Науковець стверджує, що моральK
ноKетичні цінності усвідомлюються людиною в трьох аспектах: поKперше, як
система абсолютних ідеалів, поKдруге, як “кодекс вартостей” або кодекс моK
ральних правил і формул, і поKтретє, як спектр відповідних властивостей
людської душі, які реалізуються через їх практичне втілення [2, с. 126].

Таким чином, узагальнюючи вищезазначене, ми доходимо висновку, що
цінності K це сукупність реальних предметів і абстрактних ідей, які визначаK
ють світогляд, спрямованість особистості, регулюють її поведінку на певні цілі
діяльності та мають високу значущість для суспільства.

Зважаючи на те, що культура міжетнічних стосунків є складовою загальK
ної культури особистості громадянина – носія етнічних, національних та заK
гальнолюдських цінностей, здатного до самовизначення, самореалізації та
самовдосконалення [7], вважаємо  за доцільним, саме у підлітковому віці, як
сприятливому періоді формування ціннісноKорієнтаційної сфери особистості,
приділяти особливу увагу вихованню культури міжетнічних стосунків.

За результатами дослідження, Г. Назаренко [6] доходить висновку, що
культура міжетнічних відносин має базуватися на гуманістичній моралі, яка
піднімається на рівень ціннісноKсвітоглядної орієнтації, що сприяє більш ефекK
тивній самореалізації особистості в поліетнічному соціумі. Цінність, на відміну
від норми, наголошує дослідниця, передбачає вибір, тому у повсякденних сиK
туаціях вибору найбільш яскраво проявляється особистісна сутність людини,
рівень її моральної культури.

Реалізація ціннісного підходу до виховання культури міжетнічних стосунків
підлітків вимагає орієнтацію виховання на досягнення учнем найвищого моK
ральноKдуховного розвитку, створює умови для опанування особистістю кульK
турними цінностями власного етносу, усвідомлення поліетнічності загальноK
державної нації, взаємозв’язку етнокультур, повагу до їхньої культури, звиK
чаїв, традицій, інтересів, прав, самобутності.

Перспективи подальших пошуків мають спрямовуватись на вивчення
проблеми виховання культури міжетнічних стосунків у різних вікових групах
та визначенні необхідних умов та шляхів її реалізації.

був, поширюється на нього” [8 с. 38]. Крім того, Р. Перрі розрізняє цінності
істинні й хибні, розвинені й нерозвинені, складні й прості, негативні і позиK
тивні, приховані й активні, екзистенціальні та ідеальні, такі, що повторюK
ються, і прогресивні.

Ми поділяємо думку Г. Лялюк, яка цінність розглядає як результат взаєK
модії суб’єкта й об’єкта, результат процесів оцінювання. Вона виступає як
певний зміст свідомості, має певну спонукальну силу, що спрямовує на ті цілі,
в яких закладена або відображається ця цінність, а не тільки її відтворення,
підтримка, повторення. За висновком науковця, цінність містить у собі субK
’єктивний момент, пов’язаний з інтересами, прагненнями, спонуканнями
кожного конкретного суб’єкта, й уточнює, що цінність – це ті відображені
суб’єктом сфери його існування, через які відбувається виділення ним себе
самого, своїх особистостей, власного “Я”. Таким чином, цінність характериK
зує, з одного боку, найвагоміші сфери ставлення до дійсності, з іншого –
містить у собі певне уявлення про себе [5, с. 158].

З гуманістичної позиції розглядають цінності вчені В. Андрєєв, І. Бех,
В. Білоусова, О. Вишневський, І. Котова, В. Ісаєв, О. Савченко, В. СластьK
онін, О. Сухомлинська, А. Сущенко, Н. Ткачова, Є. Шиянов, Н. Щуркова
та ін. Науковці вважають, що специфіка гуманістичних цінностей відбивається
у визначенні гуманізму як педагогічно значущої світоглядної категорії. О. СавK
ченко акцентує на тому, що гуманістичні цінності в освіті зумовлюють зміну
авторитарноKдисциплінарної моделі виховання на особистісно орієнтовану,
сутнісними ознаками якої є виховання з максимальною індивідуалізацією,
створення умов для розвитку та самовдосконалення, осмисленого визначення
своїх можливостей і життєвих цілей [9, с. 139].

Б. Ліхачов, аналізуючи сутність і зміст категорії “цінності”, ввів науковий
обіг поняття “виховні цінності”, виявив їх джерела та запропонував оригінальK
ну класифікацію для виховної системи. Виховні цінності, за Б. Ліхачовим, це
якості, властивості, прагнення особистості, які мають багатий внутрішній поK
тенціал, що здатні при певних соціальних умовах зробити людину щасливою та
корисною для суспільства. Дослідник вважає, що цінності у вихованні “склаK
дають духовну основу, базисний духовний компонент особистості, визначають
суть її внутрішнього світу” [4, с. 6] та поділяє їх на: вічніKзагальнолюдські;
скороминущі – конкретноKісторичні; стійкі – ментальні, етнічні; індивідуальK
ноKособові і запозичені K що привносяться з інших культур.

Важливим висновком дослідження Б. Ліхачова є визначення таких інтегK
рованих джерел виховних цінностей: генетичне, індивідуальноKособистісне,
природне, соціумне, де важливим базисним джерелом він вважав природу,
яка народжує такі цінності як людяність, щирість, красота світу, відповіK
дальність, захоплення. Однак, підкреслює вчений, головною цінністю суспK
ільства як аксіологічного джерела є людина, яка виступає, з одного боку, як
всеохоплююча цінність, а з іншого – як творець виховних цінностей, але “люK
дина повинна бути духовною, вміти мислити, радіти, любити, страждати та
т. ін.” [4, с. 6]. Ми поділяємо таку точку зору, тому що цінності є духовним
стрижнем особистості, визначають її світогляд, спрямованість, мотиви, баK
жання, установки. Вони виявляються в знаннях та уміннях людини, сприяK
ють її пізнанню світу, орієнтують поведінку на певні цілі діяльності, спілкуK
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Мартынюк Ю.А.
В статье рассматриваются процессы восприятия детей с пси%

хофизическими нарушениями в семье, взаимоотношения между ро%
дителями и детьми, проводится теоретический анализ литера%
туры по данной теме. Подчеркивается существование значимых
трудностей в развитии этого социального института. Это обус%
ловлено тем, что не один из существующих институтов не мо%
жет принести столько вреда, сколько может семья. Раскрыва%
ется идея про равное влияние как семьи на детей, так и детей на
семью, поскольку особенности развития ребенка c психофизичес%
кими нарушениями приводят к изменениям в семейном  восприя%
тии.

Ключевые слова: процессы восприятия детей с психофизичес%
кими нарушениями, семья, современная психологическая наука.

MARTYNUK J. A.
The article considers the processes of perception of children with

psychophysical impairments in the family, relations between parents and
children, carried out theoretical analysis of the literature on this topic.
Emphasizes that the existence of a signif icant dif f iculties in the
development of this social institution. This is due to the fact that not one
of the existing institutions may not bring as much harm as can the family.
Disclosed idea about the the equal influence of family on children and
the children of the family, since the features of development of the child c
psychophysical disorders lead to changes in the family’s perception.

Key words: the processes of perception of children with
psychophysical impairments, the family, modern psychological science.

Порушення психофізичного розвитку у дітей – одна з актуальних психоK
логоKмедикоKпедагогічних проблем. Відхилення у руховій, мовній, інтелектуK
альній сферах життєдіяльності позначаються на адекватності сприйняття роK
диною дитини і навичках спілкування з нею і можуть варіювати від гіперопіK
ки до повного відчуження.

Мета:  дослідження  психологічних особливостей сприйняття сім’ями  дітей
з психофізичними порушеннями.

Завдання:
1. Здійснити теоретикоKметодологічний аналіз сучасної психологічної наK

уки о процесах сприйняття осіб з психофізичними порушеннями.
2. Розглянути особливості емоційних станів батьків дітей молодшого віку

з психофізичними порушеннями.
3. Розглянути взаємозв’язок впливу емоційних станів як на батьків, так і

на дітей.
У процесі розгляду проблематики сприйняття осіб з особливими потребаK

ми було виявлено значну кількість термінів, які зазначають психічні розлади.
У науковій літературі використовуються такі терміни, як відхилення, поруK
шення,  недоліки, дізонтогенії. У той же час всі ці терміни не використовуK
ються в залежності від складності самого розладу, наприклад: термін відхиK
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СУЧАСНА ПСИХОЛОГІЧНА НАУКА О ПРОЦЕСАХ СПРИЙНЯТТЯ
ДІТЕЙ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

УДК:  159.9:61+ 316.6
Мартинюк Ю.О.

В статті розглядаються процеси сприйняття дітей з пси%
хофізичними порушеннями у родині, взаємовідносини батьків з
дітьми,  проводиться теоретичний аналіз літератури з даної
теми. Підкреслюється  наявність значних труднощів у розвит%
ку цього соціального інституту. Це обумовлене тим, що жоден
із існуючих інститутів  не може нанести стільки шкоди, скільки
може зробити родина. Розкривається ідея про рівність впливу
як родини на дитину, так і дитини на родину, тому що особли%
вості розвитку дитини призводять до змін у  батьківському
ставленні.

Ключові слова: процеси сприйняття дітей з психофізичними
порушеннями, сім’я, сучасна психологічна наука.
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5.  Порушення слуху K повне (глухота) або часткове (приглухуватість)
зниження здатності виявляти та розуміти звуки. Базовим розладом при цьоK
му порушенні є властивості слухового аналізатору [11].

6.  Порушення зору K очні захворюванння, які призводять до погіршення
гостроти зору. Базовим розладом при цьому порушенні є властивості зорового
аналізатору [13].

Для дослідження було обрано дітей з церебральним паралічем, оскільки
вони становлять основну масу дітей з порушеннями опорноKрухового апараK
ту, а також з усіх видів порушень мови K  загальне недорозвинення мови.

Для розкриття співвідношення ДЦП та загального недорозвинення мови
(ЗНМ) був проведений аналіз наукової літератури. Аналіз дозволив встаноK
вити, що між порушеннями при ДЦП та порушеннями при загальному недоK
розвиненні мови існує зв’язок. В обох випадках базовим розладом є порушенK
ня моторики [2].

Порушення моторних зон рухового аналізатора при ДЦП призводить до
недоліків вимови, тоді як страждають рухливі органи артикуляції (мова, губи,
м’яке небо) і статичні (тверде небо), а також органи голосоутворення і диK
хання (голосові зв’язки, гортань, легені, бронхи, трахея, діафрагма). Це таK
кож поєднує оба порушення між собою [9].

Отже, ДЦП представляє собою групу рухових порушень, що виникають
при ураженні рухових систем головного мозку і виявляються у нестачі або
відсутності контролю з боку ЦНС за функціонуванням м’язів [3].

 У науковій та спеціальній літературі існує більше 20 класифікацій ДЦП.
Класифікація К. А. Семенової [10] відокремлює спастичну диплегію, подK
війну геміплегією, геміпаретичну, гіперкінетичну, атонічноKататичну форми.
Діти з цими формами відзначаються такими особливостями:

K зі спастичною диплегією (хвороба Літтля)K порушенням рухів рук і особK
ливо ніг. Порушення характеризуються підвищеним тонусом привідних м’язів
стегон (спастичність), що призводить до обмеження активних і пасивних рухів
у суглобах, їх сили, до схрещування ніг під час опори на пальці, ускладнює
пересування, порушує поставу, спричиняє параліч (плегію). Такий сиптомоK
комплекс призводить до патологічних рефлексів з частим виникненням різноK
видів дизартрії, затримки психічного розвитку.

K зі геміпаретичною формою (геміпарезом) – однобічним порушенням моK
торики внаслідок ушкодження зон однієї з півкуль головного мозку або відповK
ідних моторних нервових шляхів, зазвичай, до верхніх кінцівок. Такий симпK
томокомплекс зумовлює затримку психічного розвитку, порушення мови.

K з гіперкінетичную формою (гіперкінезом) – насильницькими мимовільK
ними рухами м’язів язика, обличчя, голови, шиї, тулуба, кінцівок, а також
втратою регуляції послідовності, тривалості, сили скорочення м’язів. ЗазнаK
чене призводить до суттєвих мовленнєвих, моторних порушень, ЗПР.

K з атонічноKастатичною формою характеризується атаксією K порушенK
ням рівноваги й гиперметрією – надмірною розмашистістю рухів, що призвоK
дить до порушення координації рухів.

K з подвійною геміплегією (тетрапарезом) – руки вражені не менш важK
ко, ніж ноги. Переважає ригідність. Такий симптомокомплекс призводить до
виразної затримки психічного розвитку і мовленнєвої діяльності.

лення може бути використаним, як при затримці психічного розвитку так і
при розумовій відсталості. Термін недоліки – як при дитячому церебральноK
му параличі (ДЦП), так і при аутизмі. Це свідчить про відсутність ієрархічK
ного підходу при їх використанні.  Нами зроблена спроба скласти  ієрархію
цих термінів від найлегших розладів до важких на підставі трактовки цих
термінів у науковій літературі [1,11,12,15].

На наш погляд, найбільш легким розладом є відхилення у психічному розK
витку. Вони  являють собою звичайний розвиток, який протікає в незвичайK
них (несприятливих) умовах, патогенна сила яких перевищує компенсаторні
можливості індивіда [3,15]. Більш складним розладом є порушення у психоK
фізичному розвитку, який трактується як різноманітні труднощі розвитку
людей будьKякого віку [11]. До недоліків відносять такі варіанти розвитку,
для яких специфічною є саме недостатність розвитку  всіх або окремих психK
ічних процесів і функцій, а також у фізичному розвитку [37,48]. Найбільш
складним розладом є дізонтогеніі, які  являють собою різноманітні форми
порушень онтогенезу, включаючи ранній постнатальний період, коли морфоK
логічні системи організму ще не досягли зрілості [12].

Необхідно зазначити, що в сучасній психології йде пошук найбільш праK
вильної  термінології по відношенню до дітей з різними видами психофізичK
них розладів. На даний час в Україні поширений термін «діти з особливиK
ми потребами». Згідно з думкою дослідників, «діти з особливими потребаK
ми» –  діти з фізичними, розумовими і поведінковими порушеннями  розK
витку [7].

Говорячи про порушення у психофізичному розвитку необхідно зазначиK
ти, що до них відносяться різноманітні труднощі, пов’язані із затримкою псиK
хічного розвитку, з розумовою відсталістю, з опорноKруховим апаратом, моK
вою, зі слухом, зором, з емоційними, проблемами тощо. Ця категорія дітей
потребує спеціальних умов навчання і виховання [6].

Багато вчених на основі цього виділяють такі види психофізичних поруK
шень: затримка психічного розвитку (ЗПР), розумова відсталість, аутизм,
мовні порушення, порушення функцій опорноKрухового апарату, порушення
зору, порушення слуху [6,7,11].

1. Затримка психічного розвитку (ЗПР) –  порушення нормального темK
пу психічного розвитку, при якому окремі психічні функції такі, як увага,
пам’ять, мислення, емоційноKвольова сфера відстають в своєму розвитку від
прийнятих психологічних вікових норм [5]. Базовим розладом при цьому поK
рушенні є різні види уваги.

2.  Аутизм – психологічний розлад з вираженим дефіцитом особистісних,
соціальних, мовних і інших сторін розвитку і навичок спілкування [15]. БаK
зовим розладом при цьому порушенні є особливості сприйняття.

3. Порушення мови – відхилення від мовної норми, прийнятої в даному
мовному середовищі, які повністю або частково перешкоджають мовному
спілкуванню і обмежують можливості соціальної адаптації. Базовим розлаK
дом при цьому порушенні є моторика мовного апарату [13].

4. Порушення функцій опорноKрухового апарату – рухові розлади, різні
за походженням і проявами. Базовим розладом при цьому порушенні є мотоK
рика рухового апарату [9].
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Перехідні періоди у розвитку дитини можуть викликати напругу, коли вони
відповідають перехідним періодам в розвитку сім’ї. Наприклад: дитина з особK
ливими потребами може бути серйозним випробування для молодят, що знаK
ходять сімейну ідентичність [2].

Аналіз науковий літератури показав, що дитина з психофізичними поруK
шеннями може отримувати надмірну увагу, як член сім’ї, який потребує
більше. Як результат, інші члени сім’ї (наприклад, сиблинги, чоловік) моK
жуть відчувати себе ображеними і нелюбимими, брак уваги і турботи, гнів до
батьків і «привілейованого» члену сім’ї. Демонстрація  свого гніву може проK
являтися у спробах привернути до себе увагу. Спроби, які вони використовуK
ють, можуть ще більше віддалити їх від членів сім’ї, підвищуючи таким чиK
ном вірогідність деструктивної поведінки [7, 3].

При розгляді дітей з особливими потребами і реакцій на них членів сім’ї
основна увага дослідників зосереджувалась на матерях. Можливо, тому, що
саме мати дає життя дитині і розглядається як його перша і природна годуK
вальниця і захисниця. Проте в контексті теорії сімейних систем родинна криK
за зачіпає всіх членів сім’ї:  батьки, брати і сестри, дідусі та бабусі, тобто старші
родичі також піддаються впливу порушень у дітей [8, 9, 15].

Старші родичі – це представники покоління, для якого характерно ще менш
терпиме ставлення до інвалідів, ніж для молодих людей [4].  Прабатьки, які не
можуть змиритися з наявністю дефекту у свого онука, значною мірою додають
батькам турбот. Нерідкі випадки, коли батьки чоловіка не приймають свого онуK
ка з психофізичними порушеннями і звинувачують його мати в цьому. БезумовK
но, це дуже болюча для матері ситуація. Але в її основі – одвічне материнське
бажання будьKякою ціною захистити свою дитину, змішане з почуттям провини.
Така ситуація викликає інтрапсихичний конфлікт в обох батьків, конфлікт батьків
один з одним, конфлікт батьків зі своїми власними батьками та / або свояками.
Однак, прабатьки, які частково беруть на себе догляд за онуком з психофізичниK
ми порушеннями, можуть надати величезну допомогу батькам. В цьому випадку
матері можуть відпочити, а іноді K навіть вийти на роботу [3].

Як зазначалось вище, на формування особистості здорової дитини вплиK
ває, чи є у неї брат (сестра) з психофізичними порушеннями [5, 9].

Аналіз літератури з даної проблеми, дозволив виявити як позитивні, так  і
негативні аспекти в житті брата/сестри дитини з психофізичними порушенK
нями [10,14]:

До негативних аспектів відносять такі:
K вплив на можливість спокійно пограти (вимога тиші ізKза сплячої дитиK

ни, зламані іграшки);
K перешкоди при виконанні домашніх  завдань (відсутність спокою, розірK

вані зошити, псування особистих речей (книги, касети);
K здорові діти переживають нервові і фізичні перевантаження батьків, які

впливають на відносини з ними;
K здорові діти можуть сприймати брата (сестру) з психофізичними вадаK

ми, як улюбленця і єдиний об’єкт усій турботи батьків;
K здорові діти можуть почувати себе винними в тому, що вони здорові, що

призводить  до розвинення почуття злоби і ненависті, які ніколи не будуть
висловлені;

Психологи, які працюють з такою дитиною, повинні знати, що особлива
роль у вихованні, навчанні, адаптації та соціалізації дитини з ДЦП належить
родині, тому  для найбільш сприятливого розвитку дитини з порушеннями дуже
важлива необхідність адекватного підходу сім’ї до її стану [3,8].

ЗНМ K порушення формування всіх компонентів мовної системи в їх єдності
(звукової структури, фонематических процесів, лексики, граматичного ладу,
смислової сторони мови) у дітей з нормальним слухом і первинно збереженим
інтелектом. При ЗНМ спостерігаються пізня поява мови, убогий запас слів,
аграматизми, дефекти вимови і фонемоутворення, відхилення в розвитку псиK
хічних процесів: уваги і пам’яті [5,15].

У науковій літературі розглядаються наступні клінічні форми порушень
мови:

· периферичного характеру: механічна дислалія представляє собою різні
порушення будови артикуляційного апарату; функціональна дислалія предK
ставляє собою порушення функції артикулювання: неправильні, неточні рухи
артикуляційного апарату (при зберіганні будови органів артикуляції); риноK
лалія представляє собою порушення звукової і просодичної сторони мови, в
першу чергу – голосу; рінофонія представляє собою порушення тембру голоK
су при нормальній артикуляції звуків мови; дисфонія представляє собою розK
лад фонації внаслідок патологічних змін голосового апарату;

· центрального характеру: дизартрія представляє собою порушення звукоK
вої системи мови (звуковимови, просодики, голосу) внаслідок органічного
ураження центральної нервової системи; алалія представляє собою  відсутність
або недорозвинення мови внаслідок органічного ураження мовних зон кори
головного мозку у внутрішньоутробному або ранньому періоді розвитку дитиK
ни (до формування мови); афазія представляє собою розпад мовного стереоK
типу, у зв’язку з чим втрачаються навички вимови або можливості розуміння
чужої мови; дисграфія, або аграфія, представляє собою специфічний, відпоK
відно частковий або повний розлад процесу письма; дислексія (алексія) предK
ставляє собою стійке порушення читання, пов’язане з недорозвиненням в осK
новному тім’яноKскроневоKпотиличної ділянки головного мозку [1,7,11,12].

Слід зазначити, що успішність розвитку дитини з ЗНМ залежить від акK
тивної позиції батьків, які під керівництвом фахівців можуть організувати
правильне спілкування з дитиною [8].

Значимість відносин між батьками та дітьми з психофізичними порушенK
нями є об’єктом уваги психологів різних шкіл і напрямків. Вченими накопиK
чений величезний досвід роботи в сфері дитячоKбатьківських відносин [1].

Той факт, що існує рівність впливу як батьків на дитину, так і дитини
на батьків, підкреслюється багатьма вченими. Тому, що з одного боку, батьK
ківське ставлення може викликати вторинні порушення у дитини, а з іншоK
го – особливості розвитку дитини призводять до змін у  батьківському ставK
ленні [9].

Вже існуюче напруження в проблемній родині може посилитися після наK
родження дитини з психофізичними порушеннями. Нерідко батьки пов’язуK
ють своє майбутнє, реалізацію невиконаних бажань зі своїми дітьми і народK
ження дитини з психофізичними порушеннями іноді оцінюється батьками як
крах усіх життєвих надій на самореалізацію [7,8].
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Тобто батьки, які мають самі добрі спонукання – максимально допомогти
хворій дитині, гіперопікаючи її, приносять їй  часто непоправну шкоду [14].

Факт появи на світ дитини не такої, як у всіх, є причиною сильного стресу,
який випробовується батьками, в першу чергу, матір’ю. Емоційний стрес маK
тері відбивається, насамперед, на взаєминах із чоловіком. Знижений фон наK
строю, постійне занепокоєння, дратівливість матері, повне самозречення, пеK
ремикання її уваги на хвору дитину можуть формувати у батька неспадаюче
почуття дискомфорту, емоційно хворобливий стан. Якщо взаємини між подK
ружжям були поганими, то поява хворої дитини може підсилити і виявити приK
хований внутрішній конфлікт, взаємні звинувачення у народженні дитини, що
може призвести до розпаду сім’ї [2,3]. Афективна напруженість матері несприK
ятливо впливає і на взаємини з дитиною [11,15]. Така мати  напружена, рідко
посміхається, вкрай непослідовна і нерівна в спілкуванні з дитиною, а  дитина в
цьому випадку зростає нервовою, збудливою, вимагає до себе постійної уваги.
У даному випадку дитина не відпускає мати ні на крок, в її присутності не засK
покоюється, а навпаки, збуджується. Надалі формується своєрідна хвороблива
залежність – матиKдитина. Найбільш cприятливу сімейну атмосфера для дитиK
ни створює мати, яка знаходить в собі сили зберігати душевну рівновагу і бути
активним помічником малюкові [1,3,9,11].

D. B. Bailey і M. R.Wolery, J. Blacher, M. S. CollinsKMoore, K.S. Robson і
H. A. Moss, E. H. Waechter та інші вважають, що виникнення у батьків приK
хильності до дитині можуть перешкодити такі фактори, які пов’язані з її поK
рушеннями:

K зовнішній вигляд дитини, особливо деформація особи;
K негативна реакція на дотики (напруга, застигання, млявість, відсутність

відгуку);
K постійний дратівливий плач;
K атиповий рівень активності K підвищена або знижена активність;
K високий поріг збудливості;
K відсутність відповіді на комунікацію;
K запізнілий розвиток усмішки;
K труднощі з годуванням;
K постійні соматичні проблеми;
K постійна присутність поруч з дитиною медичного обладнання (трубочок

штучного харчування, кисневого апарату);
K стан, що загрожує життю;
K тривала госпіталізація;
K нездатність чи знижена здатність видавати звуки;
K нездатність підтримувати зоровий контакт;
K неприємна або лякаюча поведінка, наприклад, часті судоми.
Щодо сім’ї в цілому, дослідження B. Farber  показали, що присутність в

будинку дитини з психофізичними порушеннями негативно впливає на загальне
функціонування сім’ї. В іншому дослідженні  показано, що сім’ї таких дітей
переживають більше негативних емоцій, проблеми з розподілом ролей, зросK
таючу взаємну відчуженність членів сім’ї, негативний фінансовий тягар, а
також обмеження можливостей сімейного дозвілля, велику кількість проблем
зі здоров’ям і розбіжностей між подружжям [2,7].

K деякі діти, бачать велику напругу в родині, не хочуть створювати додатK
кові  проблеми (наприклад, проблеми у школі) батькам, не діляться з ними,
відмовляючи собі у сторонній допомозі;

K здорові діти знаходяться між двох вогнів: в родині дитина з особливими
потребами улюблена і прийнята, а суспільством така дитина не завжди прийK
нята, що може призвести до  охолодження почуттів до хворого брата (сестK
ри);

K додаткове напруження може бути ізKза бажання батьків, щоб після їх
смерті сиблинги піклувалися про своєго хворого брата (сестру): особливо сильK
ний душевний неспокій можливий у старших сестер через страх відсутності
особистого життя, дітей, тому що вони повинні все життя піклуватися про
брата (сестру) з психофізичними порушеннями.

Як позитивні аспекти розглядають такі:
K брати и сестри дітей з психофізичними порушеннями мають найвищий

ступень відповідальності, терпимі, готові завжди прийти на допомогу, соцK
іально високорозвинені;

K вони в стані свої потреби поставити на другий план;
K в порівнянні з однолітками вони раніше дорослішають, серйозніше, мудK

ріше;
K здорові брати и сестри відносяться до себе критично і відверто розповідаK

ють психологам про свої добрі та погані риси [10,11,12].
Покладання турботи о дітях з психофізичними порушеннями на їх братів і

сестер достатньо розповсюджено. Брати і сестри, обтяжені подібними обоK
в’язками, в підлітковому віці, можуть тікати з дому. Роздратоване поводженK
ня підлітка з братом/сестрою з психофізичними порушеннями вказує на зроK
стаюче невдоволення і гнів. Крім того, брати і сестри дитини з психофізичниK
ми порушеннями можуть відчувати проблеми через нав’язану їм необхідність
«компенсувати» розчарування і фрустрацію їхніх батьків. На плечі здорових
дітей лягає вимога досягти таких успіхів, яких більшість  із них за своїми інтеK
лектуальними або психологічними даними досягти просто не здатні [13].

Але кількість обов’язків, що лежать на здоровому браті чи сестрі, може
бути безпосередньо пов’язана з соціальноKекономічним становищем родини:
чим більше у сім’ї грошей, тим більше вона здатна забезпечувати себе адекK
ватною допомогою з позасімейних джерел [4,8,12]. Не слід забувати, що
незалежно від фінансової ситуації в родині, прийнята в ній система цінностей
теж може перешкоджати пошукам допомоги поза домом. Сім’ї, не настільки
благополучні у фінансовому відношенні, змушені покладатися тільки на себе
[8,11,12]. Дослідники зазначають, що фінансові проблеми викликають доK
датковий стрес і, в разі надмірних і нездійсненних вимог, що накладаються на
членів сім’ї, можуть привести до кризи [1,4,12]. У сім’ях, які страждають
від хронічного безгрошів’я, дитина з порушеннями може сприйматися як виK
нуватець фінансових труднощів. У таких випадках існує ризик поганого поK
водження та насильства над дитиною [6,7,15]. Важливий внесок у дисфункK
цію вносить постійне порушення кордонів шляхом втручання членів сім’ї у
сфери, які належать іншим членам. Прикладом може служити гіперопікаюK
ча, контролююча мати, яка заважає участі батька у житті дитини з психоK
фізичними порушеннями, порушуючи батьківську роль батька [12 ].
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Б. Спок, розглядаючи родини, які мали дітей з психофізичними порушенK
нями, виділяв наступні  види відносин батьків до своєї дитини:

K батьки соромляться психофізичних порушень своєї дитини, надмірно оберK
ігають її, а  дитина не відчуває себе спокійною і у безпеці: вона замкнута,
невдоволена собою;

K батьки помилково вважають себе винуватими у стані дитини, наполягаK
ють на проведенні нерозумніших методів «лікування», які тільки засмучують
дитину и не приносять їй ніякої користі;

K батьки не помічають проблем в розвитку дитини: постійно пред’являють
до неї завищені вимоги, а постійний тиск робить дитину впертою і дратівлиK
вою, часті ситуації, в яких вона відчуває себе некомпетентною, позбавляє її
впевненості в собі;

K батьки сприймають дитину природно, дозволяють бути їй всюди, не зверK
таючи уваги на погляди і зауваження  людей, в цьому випадку дитина відчуK
ває себе впевнено, щасливо, сприймаючи себе такою, як усі [8,13].

На теперешній час, в багатьох випадках відбувається відчуження батьків,
аж до розпаду сім’ї, і тоді один з батьків (частіше мати) несе на собі душевK
ний і фізичний вантаж ситуації, що склалася. Ця ситуація призводить, у свою
чергу, до серйозних життєвих проблем у батьків: до алкоголізації, наркотиK
зації, невротичних реакцій, депресивних синдромів [11,12]. Інша серйозна і
важлива проблема: у здорових дітей, які відчувають на собі тягар сімейної
ситуації, у них виникають невротичні симптоми (енурез, тики тощо), поруK
шення поведінки, демонстративні реакції відмови від прохань і розпоряджень
дорослих, істеричні (диссоціативні) розлади, у старших дітей K втеча з дому,
безладні ранні статеві зв’язки і т.п. Таким чином, психологічно страждає вся
сім’я та її оточення [6, 7].

Висновки:
1. Аналіз джерел літератури, в яких вивчається поставлена наукова проK

блема дозволив констатувати той факт, що народження  дитини з психофізичK
ними вадами – великий стрес для всієї сім’ї, тоді як до звичайних змін доK
дається шок від поставленого діагнозу, додаткові турботи по догляду за дитиK
ною, почуття сорому перед суспільством, почуття провини, потреба в додатK
ковому матеріальному забезпеченні тощо.

2. Тривалий стрес веде до порушення внутрішньосімейних відносин, псиK
хічних і психосоматичних розладів членів сім’ї, можливо, до часткової втраK
ти сім’єю своїх функцій.

3. Той факт, що існує рівність впливу як батьків на дитину, так і дитини
на батьків, підкреслюється багатьма вченими. Тому, що з одного боку, батькK
івське ставлення може викликати вторинні порушення у дитини, а з іншого K
особливості розвитку дитини призводять до змін у  батьківському ставленні.
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ФЕНОМЕНИ «МОРАЛЬ», «МОРАЛЬНІСТЬ», «ДУХОВНІСТЬ» У
КОНТЕКСТІ МОРАЛЬНО�ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
УДК: 372.3+37.017.92+37.034

Монке О.С.

У статті здійснено аналіз визначень феноменів «мораль», «мо%
ральність», «духовність», розкрито взаємозв`язок і взаємовплив
означених понять у процесі морально%духовного розвитку особис%
тості, зокрема, у процесі морально%духовного  виховання дітей
дошкільного віку. Також уточнено сутність поняття «морально%
духовне виховання».
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Ключові слова: мораль, моральність, духовність, морально%
духовне виховання.

В статье осуществлён анализ определений феноменов «мо%
раль», «нравственность», «духовность», раскрыта взаимосвязь и
взаимовлияние указанных понятий в процессе нравственно%духов%
ного развития личности, в частности, в процессе нравственно%
духовного воспитания детей дошкольного возраста. Также уточ%
няется сущность понятия «нравственно%духовное воспитание».
Ключевые слова: мораль, нравственность, духовность, нрав%
ственно%духовное воспитание.

The article presents the analysis of the definitions «morality», «ethics»,
«spirituality», disclosed the relationship and interaction of these concepts
in the process of moral and spiritual development of the individual, in
particular in the process of moral and spiritual education of children of
preschool age. Also clarifies the essence of the concept of «moral and
moral education».

Keywords: morality, ethics, spirituality, moral and spiritual
education.

Останнім часом неабиякої уваги набувають проблеми моральноKдуховноK
го виховання підростаючого покоління. МоральноKдуховний розвиток дітей,
їх підготовка до активної, творчої, соціально важливої і водночас сповненої
особистісного смислу життєдіяльності є однією з найважливіших складових
розвитку суспільства і держави. Закладена в Законах України («Про освіту»,
«Про дошкільну освіту», «Про вищу освіту», Національній доктрині розвитку
освіти, Конвенції ООН про права дитини і т.ін.) методологія виховання надає
пріоритет гармонійно розвиненій особистості, її життєвому і професійному
самовизначенню, самореалізації, життєтворчості у відповідності з національK
ними цінностями українського народу.

Постановка проблеми. МоральноKдуховне виховання дітей дошкільного
віку – складний, багатогранний процес, основою якого є  прищеплення дітям
гуманістичних якостей, системи світоглядних координат, вищих цілей і кульK
тури поведінки. Окрім цього, моральноKдуховне виховання сприяє формуK
ванню стрижня особистості, її захищеності і стійкості перед негативними вплиK
вами зовнішнього середовища. Заради ефективного здійснення моральноKдуK
ховного виховання дітей дошкільного віку педагогам передусім  необхідно
розуміти його сутність, розрізняти його складові.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми моральноKдуховK
ного виховання знайшли своє відображення у працях А.М.Богуш, І.Д. Беха,
В.М. Бондаровської, М.Й. Боришевського, Т.Д.  Дем’янюк, І.А. Зязюна,
О. М. Каплуновської, О.В.Сухомлинської та інших вітчизняних учених.
Однак питання сутності моральноKдуховного виховання у сучасній літераK
турі недостатньо розроблене; не досить чітко і глибоко, а іноді суперечливо
визначаються тлумачення духовної і моральної констант у виховному проK
цесі.

Метою даної статті – є аналіз визначень феноменів «мораль», «моK
ральність», «духовність», спроба розкриття взаємозв`язку означених стрижK
невих феноменів у процесі моральноKдуховного розвитку особистості, і, зокK
рема, моральноKдуховного  виховання дітей дошкільного віку.

Виклад основного матеріалу. Отже, логіка статті потребує визначення
феноменів «мораль», «моральність» і «духовність». Як відомо, мораль є предK
метом етики.  Етика (слово грецького походження) означає «той, хто стоK
сується моралі», вона розкриває моральні категорії, за допомогою яких вираK
жаються моральні принципи, норми, оцінки, правила поведінки тощо [12,
425; 16, 119]. Етичні норми – це норми етикету, це дотримання норм етикеK
ту, норм поведінки, правил чемності, що склалися в суспільстві. На розвиток
моралі і етики великий вплив здійснили ідеї моралистів, тобто людей, які проK
понували нові моральні заповіді, глибше розуміння відомих моральних принK
ципів. ЗKпоміж великих моралистів людства відзначають Іісуса, Мойсея, БудK
ду, Конфуція, Мухамеда.

Зауважимо, що у російській мові існує два споріднених поняття «мораль»
і «нравственность». В українській мові такого виразного лексичного розділенK
ня не існує, і тому терміну  «нравственность» відповідає термін «моральність»,
який ми і будемо використовувати надалі. В етиці є спроби «розвести» понятK
тя «мораль» і «моральність». Найбільш відомою є ідея Гегеля, який мораль
пов`язував зі «сферою обов`язку, ідеального», а моральність зі «сферою суK
щого, дійсного» [3]. Гегель уважав, що мораль виростає з моральності і потім
знову переходить у моральність. У сучасній етиці зазвичай слова «моральність»
і «мораль» розглядають як синоніми. «Мораль» і «моральність» – феномени
багато в чому схожі. Малоістотна відмінність між ними вочевидь у тому, що
«мораль» є більш узагальнене й широке поняття, а «моральність», відносно
великих груп людей, все ж торкається переважно окремих індивідів; тут
відмінність швидше в акцентах, ніж у сутності  змісту. Тобто, якщо мораль
виступає, передусім, як певна форма свідомості – сукупність усвідомлюваK
них принципів, правил, норм поведінки, то моральність здебільшого розуміK
ють як утілення означених принципів, правил і норм у реальній поведінці
людей та стосунках між ними (моральна практика). Разом з тим, проаналіK
зуємо деякі суттєві визначення моралі і моральності, які існують на сьогодні.

Тлумачний словник В.І. Даля  визначає мораль як вчення, правила для
волі, совісті людини [15]. Отже, у Даля «мораль» співвідноситься з моральK
ною настановою, моральноKетичним  вченням, правилами для волі, совісті
людини. Поняття «моральне» у словнику Даля  тлумачиться як «...духовне,
душевне. До розумового належить істина і неправда, до морального – добро і
зло» [15].

Дослідження загальних і спеціальних літературних джерел дає підстави
вважати, що термін «мораль» походить від латинського «mos» (воля), множиK
на «mores», що має значення «звичаї». Такий підхід розглядається як загальK
ноєвропейська традиція щодо зазначеної категорії. Однаковою мірою це стоK
сується і її синоніма «моральність». Деякі джерела ототожнюють поняття «моK
раль» і «етика» [17, 339; 13, 828; 19, 385].

Мораль, за визначенням відомого філософа, фахівця з етики А. А. ГусейK
нова, є форма суспільної свідомості і вид громадських стосунків, спрямоваK
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ни того чи іншого вчинку, необхідно пізнати, що дитина знає про мораль, як
пояснює моральне і аморальне у чужих і власних вчинках, які почуття переK
живає, коли йдеться про моральне або аморальне, як співвідносяться її знанK
ня, почуття та мотиви з поведінкою.

Моральні вимоги і цінності, прийняті у соціумі, є об’єктивними і необхідK
ними для дотримання. Але тут існує суперечність, адже беззаперечне підкоK
рення не є моральним феноменом, однак недотримання моральних норм є
проявом аморальності. І тут, мабуть, варто підійти до розуміння духовності
особистості, її внутрішніх прагнень, переконань, світогляду через який вона
усвідомлює і відчуває потребу бути моральною за канонами існуючої у соцK
іумі моралі.

М.О. Бердяєв відзначав, що «вищі цілі життя не економічні і не соціальні,
а духовні» [8, С. 274]. Категорія духовності частіше вживається як релігійне
поняття, широко використовується у філософії. При цьому в релігії й філоK
софії немає її однозначного визначення. Різні підходи до визначення духовK
ності об’єднує те, що в її серцевині виокремлюють моральність, як найбільш
важливу складову людської духовності, яка знаходить прояв у таких якостях
особистості, як добро, милосердя, гуманізм, свобода, любов, повага до ближK
нього тощо. ЗKпоміж досить великої кількості визначень феномену «духовність»
наведемо наступні. За М. Й. Боришевським, духовність – це багатовимірна
система, складовими якої є утворення у структурі свідомості та самосвідоK
мості особистості, в яких віддзеркалюються її найактуальніші морально р е K
левантні потреби, інтереси, погляди, ставлення до навколишньої дійсності, до
інших людей, до себе самої, що стали суб’єктивно значимими регуляторами
активності [1, с. 6].

На думку І.О. Шишової, духовність – це «внутрішня енергетична сила
особистості, її психічне здоров’я, стиль життя, генералізація загальнолюдсьK
ких, національних цінностей, творчість за законами краси. Духовність неK
розривно пов’язана із поняттями «духовна культура», «доброта», «милосерK
дя», «психологічне здоров’я» [18, 377].

За словами Л.П. Овсянецької, термін «духовність» «прийнятий для відобK
раження вищих сторін внутрішнього світу людини, які проявляються у людяK
ності, сердечності, доброті, щирості, теплоті, відкритості до інших людей.
Втрата духовності рівнозначна втраті людяності» [9, 186K187].

З точки зору православ’я духовність і моральність поняття абсолютно різні,
і водночас близькі. Якщо розглядати моральність як характер ставлення осоK
бистості до навколишнього світу (людей, природи, законів, власної сім’ї), то
вона, особистість, тут може бути або бездоганною в моральному плані (не
порушує законів, вірна своїй сім’ї, трудолюбива), або, навпаки, аморальною.
Однак, дотримання особистістю соціальних норм (зовнішня моральність) не
завжди засвідчують її глибинну моральність, або  її духовність. Як зазначає
О.І.Осіпов, можна бути зовні «моральною» людиною, однак, «усередині себе
при цьому з презирством дивитися на інших, які здаються недостатньо моK
ральними, або навіть взагалі аморальними, і відчувати себе вище інших» [21].
Тобто, іноді людина, яка дотримується соціальних і моральних норм, може
бути «заражена гординею» [21]. О.І.Осипов застерігає: «Боже борони від такої
моральної людини! … Боже борони від такого духовноKморального стану! Тут

них на затвердження самоцінності особистості, рівність усіх людей в їх прагK
ненні до щасливого і гідного життя, що виражають ідеал людяності, гуманіK
стичну перспективу історії [6, 144–202].

Щодо визначень феномену «моральність», то, як було сказано вище, його,
зазвичай, розуміють як моральну практику. Моральна практика є однією із
структурних сфер моралі (інша сфера моралі – моральна свідомість). МоK
ральна практика – сфера індивідуальноKмасових виявів поведінки, стосунків,
діяльності, орієнтованих на найвищі, універсальні вселюдські цінності. МоK
ральну практику утворює моральна діяльність і моральні відносини. МоральK
на діяльність проявляється через вчинки.

За  словником російської мови С.І. Ожегова «моральність  –  це внутрішні,
духовні якості, якими керується людина, етичні норми, правила поведінки,
обумовлені цими якостями» [10]. Моральність – це покора у волі, підкоренK
ня поклику своєї совісті. Моральність, як культурноKзнакова система, поклиK
кана формувати розуміння та переживання людиною добра і зла, уміння чиK
нити за покликом серця, сумління, жити в обріях людської гідності [4, С.
37].

 Це лише деякі, одні із найсуттєвіших підходів щодо понять «мораль» і «моK
ральність». Однак, і на сьогодні, як зауважує  С.Ф. Денисов, здійснення досK
лідження щодо розведення понять «мораль», «моральність», «етика», могло б
бути темою самостійного монографічного дослідження, оскільки потреби суK
часної наукової думки спрямовані на пошук більш загальних критеріїв для
відтворення тих чи інших явищ суспільного буття. На думку С.Ф.Денисова,
особливістю всіх найбільш відомих визначень моралі і моральності є те, що
вони взаємно не вступають у суперечність, а навпаки, ніби доповнюють одне
одного [20]. Отже, збільшення знань і вдосконалення методології вивчення
складних суспільних явищ буде збільшувати знання про мораль і кількість
чинників її розуміння.

Мораль є не тільки формою суспільної свідомості, в межах якої діють певні
моральні правила «треба бути таким, чи таким», «діяти так, чи так», але й
способом духовноKпрактичного освоєння світу, який перетворюється у свідоK
мості людини через «створення образів і уявлень, в яких зовнішня ворожість
навколишньої дійсності духовно долається наочноKобразними засобами… НаK
слідком такого освоєння є моральні знання про те, як треба ставитися до світу,
до інших людей, до самого себе з позиції добра і зла, тобто оцінка людиною
світу і самої себе, свого місця в ньому...» [5, 217K228]. Д. В. Гуненков розгK
лядає мораль в якості духовноKпрактичного способу освоєння світу як «конкK
ретну сукупність норм і правил, які реалізуються у моральній діяльності люK
дини» [5, 217K228].

Отже, моральність особистості, як її моральна діяльність, або моральна
практика засвідчується лише тоді, коли її моральна поведінка і позитивні моK
ральні вчинки здійснюються за внутрішнього спонукання, внутрішньої поK
треби, коли в якості контролю виступають її власні погляди і переконання.
Вироблення таких поглядів і переконань, відповідних їм звичок поведінки і
становлять сутність морального виховання. Отже, якщо дитина поводиться
не належним чином, необхідно передусім з’ясувати мотиви негідної поведінK
ки, причини, які спровокували її аморальний вчинок. Щоб з“ясувати причиK
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певним чином (морально), світогляд, мораль ніби осідають і закріплюються в
її характері у вигляді звичок – звичних способів поведінки» [11, 114]. Отже,
цілеспрямований і систематичний вплив на свідомість та поведінку особисK
тості формує в ній моральні якості відповідно до ідеалів та принципів моралі,
духовні цінності і потреби, які стають мотиваторами її вчинків. Цей вплив
здійснюється, передусім, через приклад в усіх його проявах, пояснення в разі
необхідності, звернення до почуттів. Здійснюючи вчинок відповідно до моK
ральних вимог і почуття обов’язку, дитина зазвичай переживає радість,
гордість. Поступово така поведінка набуває характеру звички.

В українській педагогіці одним з перших до категорій «моральність» і «дуK
ховність» звернувся В.О.Сухомлинський, який зазначав, що необхідно зайK
матися моральним вихованням дитини, навчати її «умінню відчувати людиK
ну» [14, С. 17]. В.О.Сухомлинський розглядав формування духовного світогK
ляду дитини в тісному зв’язку з її моральним розвитком. Адже моральності не
існує без світоглядної основи, чіткої картини світу.

Останнім часом зростає число вчених, які визнають генну обумовленість
соціальної поведінки, і висловлюються на користь ідеї існування духовного
генофонду індивіда, в якому записана потенційна здатність не лише мислити,
але і розрізняти добро і зло (П.К. Анохін, Н.М. Амосов, В.П. Ефроїмсон,
С.Є. Матушкін). Однак, як зауважує С.Є. Матушкін, оскільки ступінь генеK
тичної детермінації у людей є різною, то і можливості виховання є різними,
проте доволі значними. Духовність не надається людині одвічно, не успадкоK
вується генетично, вона розвивається, зокрема, в результаті спеціально органK
ізованого педагогічного процесу, який шляхом включення дитини в широкий
соціокультурний контекст оволодіння загальнолюдськими цінностями пробудK
жує в ній внутрішню творчу активність, спрямовану на усвідомлення себе,
сенсу свого життя та мети духовного саморозвитку [22]. Отже, кожна дитиK
на має певний духовний потенціал. На думку  Є. П. Верещак, духовний поK
тенціал особистості – це «своєрідний психодіагностичний прилад, здатний з
досить високим рівнем точності визначити ступінь розвитку моральності люK
дини» [2, 65 K 68]. Зрозуміло, що розвиток духовного потенціалу дитини дошK
кільного віку відбувається ефективно за умови цілеспрямованого і системаK
тичного моральноKдуховного виховання.

Чітке розуміння категорій «духовність» і «моральність» особливо важливе
у контексті моральноKдуховного розвитку дітей дошкільного віку, у розумінні
шляхів його здійснення. О. М. Каплуновська визначає моральність як «меK
ханізм реалізації духовності у відносинах з навколишнім світом і іншими людьK
ми» [7, С. 99K105.]. За словами дослідниці, моральність «слугує показником
рівня духовного розвитку особистості» [7]. Звичайно процес духовного стаK
новлення може мати як позитивну, так і негативну динаміку. Однак, на думK
ку О. М. Каплуновської, «дитина, вектор духовного становлення якої має поK
зитивну спрямованість, в принципі не може бути аморальною» [7]. У дитини
дошкільного віку переважає емоційна сфера, водночас вона вперто і наполегK
ливо у всьому шукає сенс, поєднує розрізнене і в цьому виявляється її духовне
життя. За умови коректного навчання та виховання надмірна чутливість дітей
дошкільного віку може бути перебудована й підпорядкована емоційній поK
ведінці більш високого рівня. Для підтримки і розвитку позитивної духовності

присутні і духовність, і моральність, однак вони протистоять один одному»
[21]. Як зазначає вчений, «православ`я вбачає своє завдання у тому, щоб ці
поняття не протистояли, а доповнювали одне одного, «щоби моральність не
знищувала духовність. Бо яка користь з того, що людина зовні морально безK
доганна, але всередині вся кипить марнославством, гординею, заздрістю та
іншими пороками» [21].

ЯкогоKнебудь остаточного визначення духовності бути не можна. Адже її
можна розглядати з різних позицій. Духовність – це щось Божественне. ТобK
то у своїй духовності людина прагне до божественного сприйняття.  Кожен
поклоняється тому Богу (має ту духовність), образ якого живе в його свідоK
мості. Моральність же виходить із людської духовності. Звідси всі моральні
ідеали та духовні вимоги, які виходять з віри в свого Бога. Духовність і моK
ральність тісно пов“язана зі світосприйманням. Нам близьке християнське, а
саме православне світосприймання. Тобто ми розмірковуємо про духовність у
контексті християнського православного світосприйняття.

З точки зору сучасної суспільної моралі, особливу цінність представляє
особистість – професіонал, її професійні навички. Проте сама людина цінуєтьK
ся все менше. «Лише православ`я ще виразно говорить про людину. Людина
– це образ Божий, богоподібна істота, яка містить в собі потенцію нескінченK
ного розвитку, як вгору, так і вниз» – зауважує О.І.Осіпов [21]. Отже, сьоK
годні, можливо, треба вести мову навіть про деяке одухотворення моралі, а
важливим завданням суспільства загалом повинно бути виховання глибинної
моральності, духовності особистості. Серед якостей, якими визначається
цінність особистості, одне з перших місць посідають її моральні якості: доброK
та, милосердя, чесність, скромність, доброзичливість сміливість та ін. Але важK
ливо, щоб ці якості були її внутрішніми духовними цінностями. Адже найбK
ільше диво в людині – її духовність, здатність у своїх думках, поняттях та
ідеях «виходити» за межі свого безпосереднього існування, носити в собі
всесвіт, підпорядковувати свої дії не тільки елементарним принципам, але й
моральним нормам, і з позицій цих норм оцінювати твої вчинки як справедK
ливі чи несправедливі, гідні чи не гідні, добрі чи злі. Позиція православ`я у
тому, що образ Божий є в кожній людині, а любов перетворює людину в богоK
подібну істоту. Саме тому «любіть ворогів ваших, добро творіть тим, хто неK
навидить вас, моліться за тих, хто ображає вас» [21].

Як зауважує О.І.Осіпов, поняття «духовне виховання» у своєму повному,
не усіченому обсязі передбачає віру не тільки в духовність, безтілесність людсьK
кої душі чи, якщо завгодно, особистості з її свідомістю і надсвідомістю, але
також і віру в буття надлюдських духів, як добрих, так і злих, і, насамперед,
віру в буття Божого Духа. При цьому треба пам’ятати, що духовність може
бути як світлою, так і темною, як доброю, так і злою, як моральною, так і
аморальною. Тому все частіше сьогодні вживається, з першого погляду, громK
іздкий, але більш коректний  вираз «духовноKморальне виховання» [21]. ГоK
ворячи про освіту, О.І.Осіпов, наголошує на тому, що передусім вона повинK
на будуватись на вихованні духовності.

За яким основним і найпершим принципом слід здійснювати моральноK
духовне виховання? Відповісти на це запитання можна словами С.Л. РубінK
штейна, який писав: «...Коли людину систематично спонукають поводитися
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дитини необхідні так звані «моральні вправи», приклади інших і власні дії
доброчинності. Таке розуміння духовності та моральності «дозволяє сформуK
лювати один із найважливіших законів духовного становлення людини – заK
кон взаємного зв’язку та взаємозалежності духовності та моральності» [7].

Висновки. Отже, моральноKдуховне виховання – це процес накопичення
певних духовних почуттів, досвіду моральної поведінки, духовного досвіду,
який формується, передусім, на основі знань про моральні і духовні цінності,
які надалі усвідомлюються і перетворюються у власні переконання, стають
мотивами і стимулами до життя за законами мудрості, добра, і краси. МоK
ральноKдуховне виховання дітей дошкільного віку має спрямовуватись на
зміцнення авторитету загальнолюдських і національних духовних цінностей,
формування громадянської і національної ідентичності, забезпечення світогK
лядних запитів дітей, вільне і добровільне прилучення до культури традиційK
них конфесій. Стрімка глобалізація сучасного світу неухильно веде до зміни
духовності і морального підґрунтя, яке почасти призводить до підміни усталеK
них загальнолюдських і національних моральних і духовних цінностей. Тому
сучасна українська дошкільна освіта повинна спрямувати усі свої зусилля на
моральноKдуховне виховання дітей дошкільного віку заради їх майбутнього
позитивного самовизначення і самореалізації у дорослому житті.
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ФОРМУВАННЯ НАУКОВО�ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ: КІЛЬКІСНО�ЯКІСНИЙ

ТА СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ
УДК 378.937

Кожухар Ж. В.

В статье представлены результаты диагностики сформиро%
ванности компонентов научно%познавательной компетентности
будущих учителей информатики. Сравнительный анализ получен%
ных результатов свидетельствует о правильности разработан%
ной педагогической модели и выдвинутых педагогических условий
формирования научно%познавательной компетентности будущих
учителей информатики.

Ключевые слова: компетентность, научно%познавательная
компетентность, педагогический эксперимент.

В статті розкриті результати діагностики сформованості
компонентів науково%пізнавальної компетентності майбутніх
учителів інформатики. Порівняльний аналіз отриманих резуль%
татів свідчить про доцільність  розробленої педагогічної моделі
та висунутих педагогічних умов формування науково%пізнаваль%
ної компетентності майбутніх учителів інформатики.

Ключові слова: компетентність, науково%пізнавальна компе%
тентність,  педагогічний експеримент.
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In the given article the diagnostic results in the formation of
components of scientific and cognitive competence of future computer
science teachers is shown. The comparative analyses of the received results
proves the appropriateness of the developed pedagogical model and
offered pedagogical conditions in the formation of components of scientific
and cognitive competence of future computer science teachers.

Key%words: competence, scientif ic and cognitive competence,
pedagogical experiment.

Формування у молодого покоління наукового світогляду, вмінь організоK
вувати самостійну пошукову діяльність, здібностей до творчості, підкреслюєтьK
ся в Законі України «Про освіту» (1996 р.), «Про вищу освіту» (2002 р.),
Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті (2002 р.). ОсобK
ливої важливості в цьому аспекті набуває підвищення ефективності підготовK
ки майбутніх учителів інформатики, а саме їхньої методологічної культури,
науковоKпізнавальної компетентності, професійноKтворчих умінь; про це наK
голошується в таких державних документах, як «Про Основні засади розвитK
ку інформаційного суспільства в Україні на 2007K2015 роки», Державна цільоK
ва програма «Сто відсотків» інформатизації загальноосвітніх навчальних закK
ладів на період 2011K2015 рр. Сучасний учитель має бути здатним до інноваK
ційного розвитку освіти, до оновлення форм організації навчальноKвиховноK
го процесу, до створення умов, які сприяють реалізації  індивідуальних можK
ливостей кожної дитини. Фахівець із сформованою науковоKпізнавальною
компетентністю виявляє готовність до підвищення якості освіти, запровадK
ження новітніх освітніх технологій, розробки авторського науковоKметодичK
ного забезпечення навчального процесу.

Вивчення наукових праць (О. Бережнова, С. Воровщиков, В. Гриньова,
Л. Казанцева, С. Казанцев, М. Князян, М. Ліпман, Н. Морзе, О. Савченко)
дозволяє розглядати науковоKпізнавальну компетентність майбутнього вчитеK
ля інформатики як спроможність на основі сформованих мотивів і цінностей
пізнавальної діяльності та системи знань про закономірності її розгортання
ефективно виконувати наукове дослідження з послідовною рефлексією проK
цесу самовдосконалення в цій діяльності.

Проведене нами наукове дослідження засвідчило що науковоKпізнавальна
компетентність є трикомпонентним утворенням, що зумовлює формування у
студентів кожного з компонентів – мотиваційноKаксіологічного, когнітивноK
теоретичного, досвідноKопераційного. Слід зазначити, що реалізація оптимальK
ного формування зазначених компонентів науковоKпізнавальної компетентK
ності є можливим лише за умови комплексного та поетапного впровадження
розроблених педагогічних умов, що забезпечують цілеспрямований педагогіK
чний вплив. Зауважимо, що ці педагогічні умови інтегруються та взаємодоK
повнюють одна одну.

Поетапне оволодіння компонентами науковоKпізнавальної компетентності
забезпечує ґрунтовні засади розвитку «інтелектуального потенціалу» (В. КреK
мень) фахівця, спроможності до активної продуктивної діяльності, свідомоK
го продукування нових знань та надбання особистісного досвіду, вільного й
самостійного функціонування в сучасному суспільстві знань.

Задля успішного формування науковоKпізнавальної компетентності майK
бутніх учителів у процесі професійної підготовки у вищому навчальному закK
ладі, на нашу думку, слід упровадити в навчальний процес такі педагогічні
умови, а саме: забезпечення участі майбутніх учителів інформатики у наукоK
воKдослідницькій діяльності кафедр вищого навчального закладу; впровадK
ження змістового модуля «НауковоKпізнавальна компетентність у системі клюK
чових компетентностей майбутнього вчителя інформатики»; включення до
структури самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін «Педагогіка»,
«Основи педагогічної майстерності», «Основи наукових досліджень», «ТеореK
тичні основи інформатики», «Технічні засоби навчання», «Використання  обK
числювальної техніки в навчальному процесі» завдань на оволодіння наукоK
воKпізнавальними вміннями.

Критеріями оцінки сформованості науковоKпізнавальної компетентності
є нормативноKетичний, інформаційноKпродуктивний,  діяльнісноKпроцедурK
ний, де нормативноKетичний критерій передбачає виявлення інтересу студентів
щодо змісту пошукової діяльності, бажання самовдосконалюватися, актуаліK
зувати власну суб’єктність, реалізувати своє «Я», організувати пошук з оптиK
мальним результатом, реалізувати свій потенціал, використати накопичені
знання. Поряд з цим, інформаційноKпродуктивний критерій відбиває рівень
сформованості й систематизованості  знань щодо методології педагогічного
дослідження, методики, конкретних операцій. Студенти володіють інформаK
цією щодо розробки наукового апарату дослідження. ДіяльнісноKпроцедурK
ний критерій передбачає виявлення вмінь планувати й програмувати наукову
діяльність, розробляти експериментальну модель, формулювати педагогічні
умови її впровадження, доводити правильність своєї інноваційної концепції
та оформлювати її у вигляді методичних рекомендацій.

На базі висновків теоретичного дослідження щодо сутності компонентів
науковоKпізнавальної компетентності майбутніх вчителів інформатики, а таK
кож на основі результатів, отриманих у процесі анкетування й тестування,
були виявлені такі рівні сформованості цієї компетентності: базовий, відтвоK
рювальний, частковоKпродуктивний, творчий.

Педагогічний експеримент проводився на базі двох вищих навчальних закK
ладів, один з яких є педагогічним університетом (КДПУ), один – гуманітарK
ного профілю (ІДГУ). Всього було залучено 202 студента, з яких 102 склали
експериментальну вибірку, 100 – контрольну.

До початку експерименту студентів з творчим та частковоKпродуктивним
рівнями сформованості мотиваційноKаксіологічного компонента науковоK
пізнавальної компетентності в експериментальній групі не було виявлено, в
контрольній був лише 1 % студентів з частковоKпродуктивним рівнем. ВідтвоK
рювальний рівень показала половина респондентів (54 % – в експерименK
тальній групі та 55 % – у контрольній), а базовий – 46 % в експериментальній
групі та 44 % – в контрольній.

На наш погляд, формування мотиваційноKаксіологічного компоненту, заK
безпечує спільна діяльність студентів початкових курсів з викладачами у науK
ковоKдослідній діяльності кафедр вищого навчального закладу. Саме тому нами
був розроблений проект «Партнерство заради професійного розвитку стуK
дентів», який упроваджувався в навчальний процес вищих навчальних закK
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ладів, що дозволило систематизувати наукову співтворчість викладачів і стуK
дентів, забезпечити послідовність формування пошукових умінь майбутніх
фахівців, активізувати їхню пізнавальну мотивацію та сформувати на досK
татньому рівні мотиваційноKаксіологічний компонент науковоKпізнавальної
компетентності.

Активна науковоKпізнавальна діяльність майбутніх учителів інформатики
разом з викладачами кафедр створили певну позитивну емоційну атмосферу,
ознайомити майбутніх фахівців з науковою проблемою, що вивчається, сфорK
мували стійкий особистісний пізнавальний інтерес до наукових проблем каK
федр, що є запорукою стійкої мотивації до наукового пізнання, розширення
власного наукового світогляду, прагнення до самовдосконалення у майбутній
професійній діяльності.

Після проведення експериментальної роботи показники сформованості
мотиваційноKаксіологічного компонента значно збільшилися в експерименK
тальній групі (творчий рівень – 41 % студентів експериментальної групи, конK
трольної – 6 %; частковоKпродуктивний – у 49 % й 28 %; відтворювальний –
у 10 % й 59 %). Базовий рівень показали лише студенти контрольної вибірки
(7 %).

Низькі показники сформованості науковоKпізнавальної компетентності до
початку експерименту були виявлені щодо когнітивноKтеоретичного компоK
нента. Творчий рівень не виявив жоден з респондентів. Втім, переважна
більшість (53 % – в експериментальній групі та 54 % – у контрольній) вияK
вила відтворювальний рівень. При цьому базовий рівень показали 47 % стуK
дентів у експериментальній групі та 45 % – у контрольній.

Педагогічною умовою, що забезпечує формування когнітивноKтеоретичK
ного компонента, є розроблений змістовний модуль «НауковоKпізнавальна
компетентність в системі ключових компетентностей майбутнього вчителя
інформатики», що орієнтує студентів на формування як теоретичних знань з
методології компетентнісного підходу, психологоKпедагогічної сутності наукоK
воKпізнавальної компетентності, так і відповідної мотивації та практичних
умінь означеної компетентності. Нами було розроблені та впроваджені в наK
вчальний процес майбутніх учителів інформатики лекційні та практичні заK
няття. Практичні заняття включали до своєї структури самостійні пізнавальні
завдання, які давали студентам можливість поетапного оволодіння теоретичK
ними знаннями, застосовування накопичених  знань, розробки методів й
прийомів майбутньої професійної діяльності.

Наведемо деякі приклади завдань: сформулюйте закономірності дослідK
ження феномена «пізнання»;  доведіть, що саме активна пізнавальна діяльність
особистості є передумовою розвитку суспільства сьогодні; виявіть тенденції
професійного розвитку особистості фахівця з урахуванням останніх вимог
когнітивноKінформаційної цивілізації; дослідивши комплекс компетентносK
тей, що рекомендується для впровадження в систему середньої освіти УкраїK
ни, розробіть власний перелік компетентностей для системи вищої освіти;
сформулюйте правила для визначення ключових компетентностей зKпоміж
більш вузьких; як, на Вашу думку, співвідносяться феномени «науковоKпізнаK
вальна компетентність», «пізнавальна самостійність», «інформаційна культуK
ра», «критичне мислення», «методологічна культура». Сформулюйте модель

взаємодії окреслених феноменів; назвіть з них ті, що можна розглядати як
видові, та ті, що є родовими, тощо.

Після закінчення експериментальної роботи нами було проведене повторK
не діагностування, яке засвідчило позитивні зміни у формуванні когнітивноK
теоретичного компонента в експериментальній групі студентів обох вищих
навчальних закладів, що брали участь у впровадженні експериментальної
моделі. Творчий рівень виявляли 40 % студентів експериментальної групи
(контрольної – лише 5 %), частковоKпродуктивний рівень – половина ресK
пондентів експериментальної вибірки (контрольної – 29 %), відтворювальK
ний – 11 % експериментальної та 58 % – контрольної груп. Базовий рівень
показали 8 % студентів контрольної групи.

Аналіз результатів діагностування студентів по вищих навчальних закладах
показав позитивну динаміку формування когнітивноKтеоретичного компоненK
та науковоKпізнавальної компетентності майбутніх учителів інформатики.

Результати діагностування сформованості досвідноKопераційного компонента
до початку експерименту були такими: відтворювальний рівень показали по 54
% респондентів у експериментальній та контрольній групах, базовий рівень –
відповідно 46 % і 45 %. ЧастковоKпродуктивний рівень був виявлений лише в 1
% студентів контрольної групи. Як засвідчило дослідження результатів діагносK
тування студентів, домінує кількість респондентів з відтворювальним рівнем
(55 %) студентів експериментальної групи та контрольній групі.

На нашу думку, оволодіння досвідноKопераційним компонентом науковоK
пізнавальної компетентності можливо за умови впровадження в цикл навчальK
них дисциплін майбутнього вчителя інформатики різнорівневої системи саK
мостійних завдань, які насичені інформацією, що несе особистісний смисл
для студента як майбутнього професіонала.

 Нами були розроблені завдання трьох рівнів складності з таких навчальK
них дисциплін як: «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «ОсноK
ви наукових досліджень», «Теоретичні основи інформатики», «Технічні засоK
би навчання», «Використання  обчислювальної техніки в навчальному проK
цесі». Наведемо деякі  приклади завдань.

«Педагогіка»: І рівень завдань: напишіть роздумKаналіз щодо можливосK
тей оптимізації науковоKдослідної праці сучасного вчителяKпрактика; підгоK
туйте повідомленняKрефлексію на тему «НауковоKпізнавальна компетентність
як база професійного зростання сучасного директора школи». ІІ рівень:
дослідіть пізнавальні можливості старшокласників передвипускного та випусK
кного класів у самоорганізації наукової конференції з проблеми протистоянK
ня маніпуляціям свідомістю людей; на основі аналізу наукових праць розкK
рийте сутність поняття «інноваційна культура особистості». ІІІ рівень: розK
робіть систему засобів активізації колективної дослідницької роботи класу на
уроках інформатики; утворіть систему програм, що оптимізують засвоєння
учнями матеріалу навчальної дисципліни «Інформатика». Проведіть конкурс
та оберіть найбільш цікаві програми.

«Основи педагогічної майстерності»: І рівень: розкрийте роль педаK
гога у формуванні позитивного світогляду дітей у контексті «кризи філософії
та педагогіки». Яким чином інформатизація суспільства може розв’язати /
створити проблеми духовного відчуження людей. ІІ рівень: розробіть програK
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муKрекомендації виховання у майбутнього педагога таких його основних якоK
стей: стриманості, відповідальності, толерантності, вміння вибачати. ІІІ рівень:
проведіть дискусію з проблеми «Чи є вчитель актором?». Виявіть ті акторські
якості, котрі мають актуалізуватися в педагогічній праці вчителя. Як мають
взаємодіяти акторська гра педагога та щирість виявлення ним почуттів і ставK
лень.

«Основи наукових досліджень: І рівень: підготуйте реферат на тему
«Культура наукової мови в інформаційноKкогнітивній цивілізації»; обговоріть
у студентській групі роль роботи з книгою. Чому сучасна молодь мало читає?
Чи зменшилася актуальність дослідження літературних джерел? Яку роль у
розвитку особистості має художня література?  ІІ рівень: організуйте дискуK
сію на тему «Культура мовлення вчителяKдослідника». Розкрийте всі принциK
пово важливі аспекти цієї проблеми (лінгвістична, академічна, полікультурK
на компетенції, володіння комунікаційноKінформаційними технологіями,
вміння розробляти електронні підручники, організовувати конференції тощо);
ІІІ рівень: назвіть основні компоненти наукової статті. Схарактеризуйте їх.
На основі проведеного вами мікродослідження в школі оформіть статтю відпоK
відно до сучасних вимог.

 «Теоретичні основи інформатики»: І рівень: здійсніть аналіз різних
форм повідомлення інформації. Порівняйте ті форми, які існують сьогодні в
інформаційноKкомунікаційній сфері, та назвіть приклади; проаналізуйте різні
дефініції поняття «сигнал», які зустрічаються в науковій літературі. ВизначK
те, яка взаємозалежність існує між сигналами та інформацією; ІІ рівень: проK
аналізуйте процеси, які використовуються для передачі інформації в матеріK
альному світі, визначте засоби,  що застосовуються для цього та їхні параметK
ри сигналу. Представте отримані дані в табличному вигляді; чим відрізняютьK
ся поняття «джерело інформації» та «отримувач інформації». Чи є ці поняття
тотожними? Доведіть вашу думку. ІІІ рівень завдань: проведіть дискусію з
теми «Підходи до перетворення інформації, які зустрічаються в практичній
діяльності». Визначте ситуації, коли перетворення інформації відбуваються
без її втрати;  проаналізуйте вислів: «Вищою формою інформації, що виявK
ляється в управлінні та соціальних системах, є знання». Які, на Вашу думку,
знання є необхідними для вільного функціонування особистості в суспільстві.

«Технічні засоби навчання»: І рівень: схарактеризуйте інформатизаK
цію як систему взаємопов’язаних процесів (за О. Єршовим); визначте осK
новні напрями впровадження технічних засобів навчання в процес освіти. ІІ
рівень: дослідіть роботи науковців, які займалися проблемою застосування
технічних засобів в навчальному процесі (Ю. Бабанський, Є. Белкін, В. БесK
палько, І. Дрига, Г. Коджасапірова). Визначте провідні положення щодо впроK
вадження технічних засобів навчання в навчальний процес; які, на Ваш поK
гляд, відмінності має інформація як продукт виробництва від інших видів
продукції, створеною людиною. Схарактеризуйте кожну з відмінностей. ІІІ
рівень: порівняйте вітчизняний та зарубіжний досвід  впровадження технічK
них засобів навчання в освітній процес. Визначте, які відмінності у викорисK
танні існують у вітчизняному та зарубіжному навчальному процесі; укладіть
банк таких ситуацій на уроці, коли використання технічних засобів навчанK
ня є найбільш ефективним. Обґрунтуйте хід Ваших думок.

«Використання обчислювальної техніки у навчальному процесі»:
І рівень: дайте власне визначення поняття «сучасні інформаційні технології».
Доведіть вашу позицію. Порівняйте власне визначення з існуючим в науковій
літературі; складіть таблицю сучасних методів навчання (новітніх із застосуK
ванням сучасних інформаційних технологій та традиційних інтерактивних
методів). ІІ рівень: зробіть ґрунтовний аналіз інформаційних технологій, які
використовуються в сучасному навчальному процесі. Отримані результати
представте у вигляді електронної презентації; проаналізуйте та визначте пракK
тичну значущість методів і засобів інформаційних технологій та способи їх
використання в сучасному навчальному процесі. ІІІ рівень: підготуйте повідомK
ленняKрозмірковування за тезою акад. О.Єршова: «Програмування – друга
грамотність»; в чому, на Вашу думку, полягає ідея «комп’ютерних навчальK
них середовищ» (за С. Пейпертом).

Після проведення експериментальної роботи кількість студентів з творчим
рівнем сформованості досвідноKопераційного компонента науковоKпізнавальK
ної компетентності збільшилась у експериментальній групі. Так, творчий рівень
був виявлений у 42 % студентів експериментальної групи та 5 % у контрольної,
частковоKпродуктивний рівень показали 48 % студентів експериментальної
вибірки та 30 % контрольної, відтворювальний рівень – відповідно 11 % та
60 %.

Окреслені результати засвідчують, що динаміка формування всіх компоK
нентів науковоKпізнавальної компетентності є вищою в експериментальній
вибірці, ніж у контрольній.

З метою статистичної перевірки ефективності розробленої експериментальK
ноKпедагогічної моделі формування науковоKпізнавальної компетентності
майбутніх учителів інформатики ми застосовували метод дисперсійного анаK
лізу (F – критерій Фішера).

Аналіз результатів констатувального експерименту, який мав місце після
закінчення експериментальної роботи, показав, що в експериментальних груK
пах у всіх вищих навчальних закладах, котрі виступили базою експерименту,
значно зросла кількість студентів з частковоKпродуктивним і творчим рівняK
ми сформованості компонентів науковоKпізнавальної компетентності. Поряд
з цим, у контрольній групі показники, в порівнянні з початковим констатуK
вальним експериментом, значно не змінилися.  Отже, результати формувальK
ного експерименту підтвердили правомірність розроблених педагогічних умов,
представлених у гіпотезі дослідження, й ефективність створеної експерименK
тальної моделі формування науковоKпізнавальної компетентності майбутніх
учителів інформатики.

Перспективи дослідження полягають у розкритті засобів активізації творK
чих можливостей майбутніх учителів інформатики через дослідницьку
діяльність, виявлення впливу науковоKпізнавальної компетентності на проK
фесійне функціонування вчителівKпрактиків у ході післядипломної підготовK
ки й перепідготовки.
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СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ КОМПЕТЕНТНОСТІ САМОРОЗВИТКУ
МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ЕКОНОМІКИ

УДК 378.937
Мушинська Н. С.

У статті висвітлено проблему формування компетентності
саморозвитку майбутніх бакалаврів економіки, сформульовано
основні компоненти  компетентності саморозвитку, виявлено
критерії сформованості даної компетентності.

Ключові слова: компетентність саморозвитку, бакалавр еко%
номіки.

В статье рассмотрена проблема формирования компетент%
ности саморазвития будущих бакалавров экономики, сформули%
рованы основные компоненты компетентности саморазвития,
выявлены критерии сформированности данной компетентности.

Ключевые слова: компетентность саморазвития, бакалавр
экономики.

In the given article the problem of formation of self%development
competency of bachelors in economics is under consideration. The main
components of  self%development competency are formulated, the criteria
of formation of the given competency are revealed.

Key words: self%development competency, bachelors in economics.

СоціальноKекономічні зміни в Україні привели до необхідності модернізації
багатьох соціальних інститутів, у першу чергу, системи освіти. Однією з важK
ливих проблем оптимізації професійної підготовки кадрів є забезпечення умов
для повноцінного розвитку та саморозвитку особистості майбутнього фахівK
ця. Ця проблема пов’язана з такими пріоритетними науковоKпрактичними
завданнями, як орієнтація особистості на максимально повне виявлення своїх
індивідуальних можливостей у професійній сфері, творчого самовиявлення,
розвиток критичного мислення і рефлексивних умінь, формування соціальK
ної, комунікативної, інтеркультурної, інформаційної компетентностей.

Вивчення наукових джерел свідчить, що різні аспекти поданого питання
розглядалися з таких позицій: висвітлення методологічних засад розвитку й саK
морозвитку особистості в сучасному освітньому процесі (І. Бех, І. Зязюн, В.
Кремень, О. Савченко, В. Радул), розкриття шляхів підвищення професіоналK
ізму майбутніх фахівців (В. Андрущенко, Є. Барбіна, В. Гриньова, А. МаркоK
ва, Н. Ничкало, В. Семиченко), висвітлення компетентнісного підходу (Н.
Бібік, І. Зімняя, О. Локшина, О. Пометун, А. Хуторський),  дослідження особK
ливостей формування компетентності саморозвитку майбутніх фахівців (О.
Біла, Н. Кічук, Я. Кічук, М. Князян, С. Рябушко, Є. Улятовська).

Втім, проблема формування компетентності саморозвитку майбутніх екоK
номістівKбакалаврів залишається поза уваги науковців. Це й визначило мету
статті: визначити та розкрити зміст основних компонентів компетентності
саморозвитку майбутніх бакалаврів економіки, критерії  оцінки сформоваK
ності даної компетентності.

Дослідження наукового фонду [1K8] щодо сутності й компонентного склаK
ду компетентності, наукових позицій щодо сутності феноменів самоздійсненK
ня й структури компетентності саморозвитку, напрямів саморозвитку студентів
та його виявів дозволяють сформулювати визначення поняття «компетентність
саморозвитку майбутнього бакалавра економіки» – це є інтегративне особисK
тісне утворення, яке відбиває прагнення до вдосконалення й актуалізації унK
ікальної сутності студента, його духовності, знання засобів розвитку своїх можK
ливостей, вмінь втілювати власні ідеї на практиці в економічній сфері з меK
тою виявлення найкращого в собі.

Маємо змогу більш докладно представити структуру компетентності самоK
розвитку майбутнього бакалавра економіки, яка представлена такими комK
понентами: мотиваційний (представлений такими утвореннями, як моральні
норми, мотиви й інтереси), ресурсний (який містить знання про сутність саK
морозвитку в економічній діяльності, засоби самоздійснення в підприємницькій
творчості), функціональний (що відображає володіння вміннями програмуK
вати, проектувати шляхи власного саморозвитку, діагностувати результаK
тивність цих процесів).

Мотиваційний компонент компетентності саморозвитку відображає сисK
тему таких мотивів і прагнень особистості:

K цінності іншої людини, її духовного збагачення, всебічного вдосконаленK
ня, що й спонукає особистість розвивати себе;

K прагнення творити морально відповідний простір сучасного суспільства;
K бажання відповідати своєму ідеалові людини й фахівця в економічній

діяльності;
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K прагнення оптимізувати себе у професійній діяльності, з чим пов’язаний
цілий спектр більш конкретизованих мотивів, а саме: оволодіння інформаK
цією про шляхи підвищення якості економічної діяльності; набуття знань про
можливості власного розвитку в цій діяльності; вивчення результатів професK
ійного саморозвитку колег та засобів (котрі використовуються ними), що сприK
яють самозростанню у галузі економіки; інтерес до феномена саморозвитку у
всіх аспектах його вияву: знання про закономірності саморозвитку особисK
тості, про прийоми вдосконалення своїх інтелектуальних, духовних, фізичK
них, вольових якостей, про шляхи оцінювання власної ефективності тощо.

Ресурсний компонент компетентності саморозвитку відображає ту систему знань,
які забезпечують оптимальний характер розвитку особистості фахівцяKекономіK
ста. Це є знання про сутність компетентності саморозвитку, про всі, відносні до неї
поняття, а також про засоби самозростання в економічній діяльності.

Студенти мають володіти знаннями про закономірності розвитку особисK
тості, специфіку саморозвитку саме економіста й особливості формування у
нього компетентності саморозвитку. Насамперед, студенти повинні усвідомити
сутність і структуру системоутворювальних понять, котрі пов’язані з компеK
тентністю саморозвитку особистості, а саме: розвиток – саморозвиток, комK
петентність – компетентність саморозвитку. Відповідно до сегментів самозроK
стання (прагнення, передумови, засоби), майбутній економіст повинен волоK
діти теоретичною інформацією відповідно таких понять, як самоактуалізаK
ція, самореалізація, самооптимізація, самовдосконалення, самоствердженK
ня, самовиповнення, саморозкриття, самоусвідомлення, саморозуміння, саK
мовизначення, самопізнання, самодіагностика, самоконтроль, самоспостереK
ження, самоаналіз, самооцінювання, самокерування, самопереосмислення,
саморегуляція, самопрогнозування, самовиховання, самоосвіта, самонавчанK
ня, самоорганізація, самозміна, самомодифікація, самопереконання, самоK
навіювання, самопідбадьорювання, самозаохочення, самопримус, самозобоK
в’язання, самохарактеристика тощо.

Функціональний компонент компетентності саморозвитку спрямовує на
оволодіння конкретними методами розвитку свого «Я», що актуалізує неK
обхідність формування вмінь: самодіагностики й взаємодіагностики, програK
мування, проектування й реалізації себе в індивідуальній, соціальній і проK
фесійній сферах.

Критеріями оцінки сформованості компетентності саморозвитку майбутніх
економістів є ціннісноKрефлексивний, інтелектуальноKтворчий, організаційK
ноKдіяльнісний.

ЦіннісноKрефлексивний критерій дозволяє розкрити сформованість умінь
аналізу та оцінки характеру своєї компетентності саморозвитку, здатності до
регулярного самовдосконалення, рефлексії впливу на самозростання з боку
інших людей тощо. Він відбиває орієнтованість особистості на певний ідеал,
до якого вона прагне як досконалий професіонал, її вміння прогнозувати кінцеK
вий результат, оцінювати внутрішні та зовнішні ресурси з досягнення мети. З
наукової позиції І. Беха орієнтація на ідеали сприяє творенню духовного, вічноK
го «Я». Науковець особливого значення в цьому процесі надає рефлексії, яка
допомагає осмислити емоційноKдуховний потенціал та висунути цілі саморозK
витку. І. Бех зазначає, що самосвідомість, самопізнання передбачає як інтросK

пекцію (самоспостереження, самоспоглядання), так і рефлексію (мислення
про себе). Остання допомагає усвідомити перспективи саморозвитку.

Першочерговими у рефлексії є емоції, оскільки саме завдяки їм особистість
переживає, морально оцінює свій життєвий рух. І. Бех наводить схему вчинK
ку, елементи якого в їхньому взаємозв’язку можуть бути представлені за таK
ким ланцюгом: мотив – спосіб діяння – наслідок. Емоційна оцінка мотивів
як духовних цінностей та наслідків як власного позитивного впливу на життя
й діяльність інших людей активізує процеси саморозвитку особистості, забезK
печує перехід на вищий рівень реалізації духовного «Я». Науковець підкресK
лює необхідність рефлексії в напряму виявлення особистістю свого духовного
ядра та духовної периферії, встановлення залежностей між ними, що й сприяє
саморозвитку. Духовна самозначущість є, на думку І. Беха, стабілізатором
внутрішнього світу та засобом корекції поведінки (від негативної, бездуховK
ної, до позитивної, духовної) в умовах нестандартних ситуацій. Особливого
значення для організації цілеспрямованого формування компетентності саK
морозвитку має таке наукове положення: саморозвиток (духовний, розумоK
вий, емоційноKвольовий тощо) може бути ефективним лише за умов, якщо
йому передуватиме відповідний розвиток, реалізований вихователем, учитеK
лем або викладачем. Рефлексія особистості передбачає її глибоке самопізнанK
ня. Необхідно поставитися до себе як до об’єкта – це й забезпечить ту саму
об’єктивність саморозуміння, самоаналізу, самооцінки, до якого прагне.

У філософській, психологоKпедагогічній науці неодноразово йшлося про
безкінечність розвитку особистості, центральним утворенням якого має бути
прагнення творити добро (І. Бех, В. Кремень, Н. Ничкало, О. Савченко, О.
Сухомлинська). Такі високі ідеали дозволяють особистості піднятися над сфеK
рою реальної життєдіяльності, спроектувати себе в майбутнє, зробити це майK
бутнє більш прекрасним. І. Бех наголошує, що людина має відчути себе власK
ником своєї духовності, а це забезпечує вершинну самовіддачу, служіння
людям. Розкриваючи значення рефлексивних процесів, науковець підкресK
лює нескінченність духовного поступу особистості, котра визначається акмеK
центрованою функцією рефлексії. Постійне занурення в своє «Я», його глиK
боке осягнення, виявлення шляхів його реалізації в соціальному контексті
дозволяє забезпечити генезис духовної цінності, суспільно ціннісну життєдіK
яльність, задоволеність власним життям. Така світожиттєва єдність визначає
характер та рух саморозвитку, життя на межі психічних можливостей.

Отже, студент має висловлювати емоційноKціннісне ставлення до самоK
розвитку, розглядати саморозвиток та самовдосконалення як життєву конK
цепцію, сенс свого існування. Саме тому зазначений критерій передбачає висK
вітлення різних аспектів самовдосконалення: особистісної позиції щодо ньоK
го, ідеалів, напрямів, засобів, труднощів, а також шляхів орієнтації товаришів
та колег на самовдосконалення.

Виходячи з окреслених вище наукових позицій, маємо змогу стверджуваK
ти, що рефлексія відзначається перетворювальним характером, оскільки адекK
ватна оцінка своїх здібностей, можливостей та ресурсів є запорукою їхнього
ефективного розвитку. Й ефективність цього процесу забезпечується його
чіткою організацією й систематичністю. У зв’язку з цим принципово значиK
мим є формування прагнень дослідити себе, оволодіння системою вмінь вивK
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чати свій потенціал, аналізувати свої дії, давати їм характеристику, прогноK
зувати їх вплив на всю діяльність та на розвиток окремих особистісних якосK
тей. Це є така самодіагностика, котра допомагає не лише виявити, але й поK
силити вдосконалення саме тих здібностей, умінь, знань, які необхідні стуK
дентові в його професіональній сфері. Окреслене зумовлює те, що важливого
значення має виявлення ціннісного базису рефлексії: прагнення вивчити себе,
здатність розподіляти час на саморозвиток, обирати літературу, використовуK
вати думку інших людей задля оптимізації самооцінки.

Є доцільним звернути увагу й на таку проблему, як активізація метаKрефK
лексії, тобто оцінка здатності рефлексувати свої мотиви, вміння й рівень сфорK
мованості компетентності саморозвитку. МетаKрефлексія слугує динамізації
пізнання себе, оскільки спрямовує на оцінювання вмінь оцінки себе самого.
Це є процес вивчення того, наскільки особистість уміє осмислювати досягнені
результати й роль самооцінки в цьому аспекті. Така надKрефлексія забезпеK
чує мобільність формування дій із самооцінювання, швидкий самоаналіз, безK
перервний самоконтроль, самокоригування, самозмінення.

Отже, показниками компетентності саморозвитку в ракурсі ціннісноKрефK
лексивного критерію є прагнення до самовдосконалення, мотиви саморозвитку
та рефлексії.

ІнтелектуальноKтворчий критерій дозволяє розкрити рівень сформованості
компетентності саморозвитку в такому розрізі, як володіння знаннями про
сутність саморозвитку, самовдосконалення, самоактуалізації й суміжних з
ними понять (наприклад, самовизначення, самоконтролю, самонавчання,
самовиховання, самотворення, самоздійснення, самореалізації тощо).

Принципово важливим у забезпеченні саморозвитку майбутніх фахівців
є актуалізація інтелекту. Цей напрям оптимізації професійної підготовки
кадрів називається В. Андрущенком «стратегічний ресурс розвитку цивіліK
зації». Саморозвиток може бути ефективним, якщо буде мати місце, за слоK
вами науковця, занурення у спроектоване освітнє, наукове, культурне сереK
довище, з широким використанням інформаційних технологій, ресурсів саK
мостійної роботи, науковоKдослідної діяльності, колективної проектної творK
чості. Це й дозволить сформувати особистість високоосвіченого гармонійно
розвиненого фахівцяKінтелігента.

Останнім часом не лише впровадження технологій є засобом інноватизації
та вдосконалення професійної підготовки фахівців, особливого значення наK
буває інформація як чинник розвитку людини. В. Луговий наголошує, що
освіта здійснює цілеспрямований інформаційний вплив на особистість, який
посилюється через інші інформаційноKкомунікаційні канали. Отже, сьогодні
особистість знаходиться у вирії генерації, концентрації, інтенсифікації інфорK
маційних впливів. Саме тому ефективність саморозвитку буде визначатися,
чи може майбутній фахівець орієнтуватися в постійно поновлювальних інфорK
маційних потоках продуктивно їх використовуючи з метою самонавчання,
самовиховання, самотворення. Науковець підкреслює, що ефективність виK
користання інформації значною мірою залежить від підготовленості, інфорK
мованості, організованості її реципієнта.

У зв’язку з окресленим вище інтелектуальноKтворчий критерій  передбаK
чає розгорнуті, глибокі й системні знання та здатність створювати нові знанK

ня на їхній основі. Саме вільна реалізація на практиці інформації, котра стаK
ла індивідуальним надбанням особистості, дозволяє їй виступати як інновацK
ійноKтворчий самостійний фахівець. Така особистість вміє швидко синтезуK
вати накопичені знання, актуалізувати їх й використати з максимальним осK
таточним ефектом. Знання про саморозвиток, його особливості та засоби розK
ширюють спектр можливостей студента, дозволяють виявляти в собі сили для
подолання проблем, перешкод, конфліктів, внутрішньоKпсихологічних
бар’єрів.

Показником цього критерію є цілісна система знань про своєрідність комK
петентності саморозвитку як феномена, що сприяє досягненню вершин свого
життя, повному виявленню всього кращого, функціонування як висококвалK
іфікованого спеціаліста.

З метою діагностики компетентності саморозвитку за інтелектуальноKтворK
чим критерієм нами були розроблені й впроваджені тестові завдання. ВаріанK
ти тестів (перший варіант пропонувався студентам до початку експерименту,
другий – після його закінчення) представлені в Додатку Б.

Висунення організаційноKдіяльнісного критерію пов’язане з необхідністю
забезпечення володіння майбутніми бакалаврами економіки конкретними
засобами розвитку себе. Технологічні аспекти саморозвитку у майбутнього
професіонала досліджуються І. Зязюном, який підкреслював, що освітня техK
нологія сьогодні має сприяти розкриттю суб’єктивного досвіду особистості,
опанування нею вмінь саморозвитку, втіленню нею моральних ідеалів. НауK
ковець висунув закон педагогічної технології, відповідно до якого і розвиток,
і саморозвиток, і продуктивність навчання, і втілення творчого потенціалу
суттєво залежать від повноти обсягу, значущості, ціннісного наповнення техK
нології. І. Зязюн звертає увагу на те, що мислення є спрямованим асоціюванK
ням, а фактором, котрий організовує цей процес й перетворює його на мисK
леннєву діяльність, є мета. Окрім цього, важливим для розробки ефективних
технологій саморозвитку є забезпечення природноKінформаційного балансу
(коли активність того, хто викладає, відповідає активності того, хто навчаєтьK
ся), множини задач, котрі відповідають певній системі вмінь, позитивного
зворотного зв’язку.

Ці проблеми розглядаються й у наукових працях В. Кузя, який визначив
операціональні аспекти педагогічної технології, а саме акумуляція знань, їх
інтеріоризація, проектування мети, організація навчання й виховання осоK
бистості. Педагогічна технологія має сприяти оволодінню розумовими діями,
вміннями саморозвитку та самовдосокналення. В цьому аспекті важливим є
індивідуалізація навчальноKвиховного процесу. У зв’язку з цим науковець
висунув систему вимог розробки й реалізації індивідуальних освітніх траєкK
торій особистості. Серед них принципово важливими є набір освітніх одиниць,
навчальноKметодичний супровід, матеріальна база, перебудова навчального
процесу відповідно до тієї чи іншої траєкторії.

Проблема саморозвитку майбутнього фахівця тісно пов’язана із завданK
ням формування його життєвої компетентності, що висвітлюється науковцяK
ми (М. Євтух, О. Кузьміна) як успішність фізичного, психічного, соціальноK
го й духовного функціонування людини. Саме духовна складова висуває виK
моги до кількісного й якісного саморозвитку особистості. Це дозволяє й реалK
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ізувати особистісний підхід в проектуванні індивідуально відповідних страK
тегій професійного становлення (В. Жигірь).

Окреслене вище спричинило висунення такої мети діагностики компетенK
тності саморозвитку за організаційноKдіяльнісним критерієм: висвітлення рівня
сформованості цієї компетентності у майбутніх бакалаврів економіки в асK
пекті володіння ними конкретними діями з програмування й реалізації власK
ного саморозвитку. Вміння планувати й впроваджувати проекти свого самоK
розвитку є тією діяльнісною платформою, на якій є можливим існування осоK
бистості як такої. Це пов’язане з тим, що людина, котра не розвиває себе,
свої здібності, таланти, не має змоги повноцінно функціонувати в сучасному
суспільстві, де все швидко змінюється й інноватизується. А, отже, показникаK
ми означеного критерію є вміння програмувати, планувати й впроваджувати
засоби формування цієї компетентності. Оцінювання рівня сформованості
компетентності саморозвитку майбутніх економістів за організаційноKдіяльK
нісним критерієм проводилося шляхом упровадження варіантів тестових завK
дань.

Отримані дані дозволили систематизувати якість сформованості компеK
тентності саморозвитку відповідно до таких рівнів: низький, середній, вищий
за середній, високий.

Отже, компетентність саморозвитку є важливим чинником актуалізації
особистістю майбутнього економіста свого творчого потенціалу, здібностей і
талантів заради забезпечення прогресу своєї країни та її громадян, сприяє зроK
станню економічної моці України, нарощенню національного багатства дерK
жави, її прискореного соціальноKкультурного росту.

Перспективи дослідження полягають у висвітленні проблеми формування
компетентності саморозвитку фахівцівKекономістів на етапі їхньої магістерсьK
кої та післядипломної підготовки, розробки моделей активізації саморозвитK
ку майбутніх фахівців інших галузей, розкриття педагогічних засобів проK
фесійного самовдосконалення й самозростання випускників вищих навчальK
них закладів.
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УКРАЇНСЬКА ДУХОВНА МУЗИКА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК
ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ

УЧИТЕЛІВ
Удк: 378

Ленд’єл#Сяркевич А.А.
У статті розглядаються проблеми фахової підготовки май%

бутніх учителів музики, формування ціннісних орієнтацій сту%
дентів засобами української духовної музики.

Ключові слова: ціннісні орієнтації, естетичні цінності, фахо%
ва підготовка, навчальна діяльність, мистецька освіта.

В статье рассматриваются проблемы профессиональной под%
готовки будущих учителей музыки, формирования ценностных
ориентаций студентов средствами украинской духовной музики.

Ключевые слова: ценностные ориентации, эстетические цен%
ности, профессиональная подготовка, учебная деятельность,
художественное образование.

This article deals with the problem of the art and pedagogical training
of the students who are studying at the Pedagogical University and
proposes new ways of their solution.  It is important today that the main
task of the pedagogical science is to make system of the art and
pedagogical training of future teacher of music.

Key words: the art and pedagogical education, the scientific activity,
the artistic training.

Духовна музика є унікальним, специфічним явищем культури. З одного
боку, вона є складовою мистецтва як акумулятора чуттєвоKемоційного досвіK
ду людства, а з іншого – складовою духовного життя суспільства й окремої
людини. Треба відзначити, що духовна музика споконвічно була пов’язана з
вірою людини у Бога і в цьому плані вона має розглядатись не лише з естетичK
ної точки зору, а й з функціональної (як практична реалізація духовних поK
треб) та філософськоKсвітоглядної, що відображає уявлення людини про сисK
тему світу та її ставлення до Творця.
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Українці, як великий слов’янський народ, вистояв, незважаючи на стоK
ліття бездержавності, утисків, геноциду, лише завдяки величезному духовноK
му потенціалу, сконденсованому у національній культурі, вагомою складоK
вою котрої є духовна музика.

Шедеври церковної хорової музики творили безіменні регенти і проK
фесійні композитори, а також сам народ, для якого духовний спів був очиK
щенням душі, одним із засобів самозбереження. Сьогодні технічні досягнення
цивілізації, спокуса матеріальними благами змушують молодь, майбутніх
учителів музики зокрема, з одного боку, шукати шляхи і механізми актуалK
ізації й адаптації традиційних загальнолюдських цінностей до нових реалій.
З другого – величезний потенціал духовності залишається істотно не задіяK
ним в українському соціокультурному просторі. Розкриття в цьому контексті
потенціалу української духовної музики та шляхів його реалізації – є ме�
тою нашої статті.

У публікаціях В. Крисаченка, М. Степика, О. Власюка, С. Здіорука,
О.Козаренка, А.Оганова, М.Поповича, М.Федоріва започатковано часткове
розв’язання проблеми формування естетичних цінностей особистості.

Культура і релігійне життя українського народу тісно переплетені між соK
бою. Розвиток українського музичного мистецтва впродовж століть засвідчує
тісний взаємовплив релігії та духовної культури України. Особливістю україK
нської музичної культури є те, що церковний хоровий спів і духовна хорова
музика мають давні традиції, а трансляція та збереження музичного досвіду
відбувалася завжди завдяки традиції. Відродження церковноKрелігійної кульK
тури в Україні у наші дні зумовило відродження й української духовної хороK
вої музики як невід’ємної складової богослужіння. У кінці ХХ K початку XXI
ст. простежується неабиякий інтерес до цього глибоко духовного виду храмоK
вого мистецтва. В умовах сьогодення відбувається осмислення цього феномеK
ну на побутовоKобрядовому, мистецькому та філософському рівнях.

Філософський рівень осмислення цього явища може бути представлений
у трьох напрямах:

теологічний напрям – дослідження церковної музики з позицій визнання
божественної природи цього феномену;

iсторико%описовий напрям, де головним чином подається  перiодизацiя
церковноi музики;

мистецтвознавчий напрям – дослідження феномену як окремого,  саK
модостатнього виду професiйного мистецтва.

Щодо побутово%обрядового рівня осмислення церковноKрелігійної кульK
тури, то це:

· активізація використання такої музики як під час богослужіння, так і
поза ним;

· опанування i вдосконалення суб’єктами музичноKестетичного простору
(світськими та церковними хорами, учасниками богослужінь), простого церK
ковного співу, а також музичноKдуховних композицій, що охоплюють період
від кінця XVIII до  початку XXI століття;

· створення початкових та середніх регентських шкіл (курсів) при  духовK
них семінаріях, монастирях i в недільних школах для  підготовки спеціалістів
нижчої та середньої ланки регентської справи;

· введення зразків духовноKмузичних композиції різних епох до  навчальK
ного репертуару диригентськоKхорових класів середніх та  вищих навчальних
музичних закладів.

Мистецький рівень осмислення церковної музики виявляється у створенні
новітніх зразків сучасної духовної музики, організації численних хорових конK
курсів та фестивалів. Вже виявилися окремі диригентиKхормейстери та хоK
рові колективи, що плідно працюють у цьому напрямку. Серед них
безсумнiвними лiдерами сьогоднi є Нацiональна капела України «Думкa» (хуK
дожнй керiвник i головний диригент – Євген Савчук), камерний хор «Київ»
під орудою Миколи Гобдича,  камерний хор «Кредо» , яким керує Богдан Плiш,
хор «Воскресіння» рівненського СвятоKВоскресенського кафедрального собоK
ру під орудою Олександра Тарасенка та багато інших.

Дисципліни гуманітарного, світоглядноKкультурологічного та художньоKестеK
тичного циклу знаходяться у центрі проблем, пов’язаних з формуванням ціннісних
орієнтацій студентів, заснованих на гуманістичних цінностях культури і освіти.
На думку Г.М.Падалки, – “…переакцентування педагогічного мислення із завK
дань вузькоKмистецького на широкий художньоKгуманістичний розвиток учня –
нагальна потреба удосконалення сучасної мистецької освіти”[8, с.59].

Сфера прояву естетичного поширюється на все буття людини, що дає підстаK
ву вважати його разом з етичним і релігійним початковою мірою антропологK
ічного виміру суспільства. Немає такого явища, предмета, який не міг би стаK
ти об’єктом естетичного сприйняття. Виокремити універсальні об’єктивні
властивості як естетично значущі – проблематично. Може йти мова лише про
пошук істотно відносних закономірностей, тенденцій, типологічних і концепK
туальних моделей, про інтерпретацію культурних парадигм, національної
ментальності, підходах, заснованих на плюралістичній методології.

У створенні естетичних цінностей домінує суб’єктивне. Класичне визнаK
чення універсального, інваріантного критерію естетичної якості запропонуK
вав ще І. Кант, згідно з яким, таким критерієм є “незацікавленість суджень
смаку”, “доцільність без мети”, при яких виникає почуття задоволення, не
обтяжене прагматичними інтересами й метою [5, с.322].

Естетичні цінності артикулюють себе через форму, символ, метафору. Вони
чуттєвоKконкретні й містять елементи абстрагування, ідеалізації, символізації
тощо.  Мова і значення естетичного будується на уяві та асоціаціях. На думку
О.Козаренка, саме “галузь виразних форм, даних як самостійна й чуттєво
безпосередньо сприймана цінність”, є предметом естетики [6, с.461].

Одним із шляхів формування естетичних цінностей майбутніх учителів
музики у Мукачівському державному університеті є робота «ХудожньоKпедаK
гогічної галереї» як особистісноKдіяльнісна рефлексивна синтетична форма
полікультурного освітнього середовища, в якій поєднується індивідуальна роK
бота з груповою та колективною; як особливо організований простір презенK
тації «мистецької продукції» (проектів, концертів), як середовище прояву
художньоKтворчої активності студентів та посередництва через «діалог» досвK
іду митця, виконавця та досвіду глядача, слухача через «художню критику»,
яка проголошує нову ідею, проблему, «ім’я».

В естетичних судженнях студентів, з одного боку, відсутня необхідність
підкорення нормативним вимогам, настановам. Тому й самі норми тут досить
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динамічні. Звідси виключно високий ступінь свободи естетичного вибору.
Багатозначність естетичної цінності – наслідок суб’єктивної свободи. РізноK
маніття оцінок обумовлене різноманіттям естетичних смаків. Естетичні
цінності культивують індивідуальну свободу, співвіднесену з внутрішнім світом
людини, з потребою зрозуміти й виразити себе.

Існує два види цінностей, що духовно опромінюють людське життя –
релігійні та естетичні. Одні даровані тим, хто сповідує Віру, інші – всьому
людству. Їх консолідуючий потенціал невичерпний у тому значенні, про яке
говорив М.Бердяєв “Без Бога неможливо створити нічого красивого. Без Бога
можна створити тільки неподобство” [2].

Духовна музика по праву вважається прародителькою усієї української
музичної творчості. Культура хорового співу a cappella здавна утвердилася в
Україні, а з уведенням християнства посіла в музичному мистецтві провідне
положення. Її історія починається від ХІ століття – саме до цього часу налеK
жать перші рукописні зразки українських церковних піснеспівів.

Українські композитори привнесли до світової культури оригінальні, влаK
стиві лише Україні, прийоми музичного письма. Це стосується і нового наK
пряму у духовноKмузичній творчості, який виник на рубежі ХІХKХХ століття.
Його яскравими представниками стали К.Стеценко, М.Леонтович, О.Кошиць,
Я.Яциневич, П.Гончаров, П.Козицький, Н.Вериківський та інші композиK
тори того часу. В основу їх творчого методу було покладено давні церковні
жанри, збагачені інтонаціями українського фольклору й досягненнями проK
фесійної композиторської творчості.

Християнський виховний ідеал – це образ ідеальної людини. ОсмислююK
чи, виконуючи  духовну музику А.Веделя, С.Пекалицького, М.Дилецького,
М.Вербицького, М.Леонтовича, К.Стеценка, або інтерпретуючи хорові дуK
ховні твори сучасних українських композиторів – В.Степурка, Л.Дичко, В.ЗуK
бицького, А.Гаврилець, Є.Станковича, В.Полєвої, В.Камінського, О.КозаK
ренка, М.Шуха – душа майбутнього вчителя знаходиться ніби між небом і
землею, втілюючи у живому звучанні християнські духовні ідеали.

Естетична теорія до ХХ століття свої ціннісні параметри поєднувала переK
важно з пізнавальною природою творчості. В науковому побуті переважали
поняття мімесису, наслідування, відтворення, віддзеркалення. Мистецтво
порівнювали з дзеркалом, поверненим до зовнішнього світу. Воно прагнуло
відображення прекрасного й гармонійного.

Естетика минулого століття звернулася насамперед до внутрішнього світу
людини. Провідною стала ідея самовираження митця. Така зміна в ціннісній
орієнтації мистецтва пояснюється руйнацією колишніх ідеалів, особливо проK
світницьких, що обіцяли благоденство людині й життєдайне перетворення
суспільства і культури. Такий поворот в суспільній свідомості провіщали філоK
софи життя, персоналісти і екзистенціалісти. Естетичні цінності стали сприйK
матися автономними, самоцінними й самодостатніми.

З другої половини минулого століття упевнено заявив про себе постмоK
дернізм, в якому визнання самодостатності естетичного досягає таких граK
ниць, що воно практично не дистанціюється від зовнішнього світу й подібно
стародавньому міфу стає такою ж реальністю, як і все навкруги. ПостмоK
дернізм істотно відмовився від цінностей класичної естетики. У ньому аполоK

нійське витісняється діонісийським, гармонійна впорядкованість класичних
зразків змінюється дисгармонійністю й алогізмом. В художньому процесі
відсутня будьKяка визначена творча домінанта. Постмодернізм з його філосоK
фією різомності (деконструктивізму) заперечує структурну цілісність форм,
віддаючи перевагу мозаїчності та еклектизму, абсурду й хаосу, скептицизму
та ентропії.

Беручи до уваги той факт, що yкраїнська духовна музика є музичноK естеK
тичним виразником українського православ’я й загалом духовностi, їi можна
вважати феноменом, що поєднує в собi два широкомасштабнi складники
фiлософського рiвня осмислення: музику та релiгiю в iї українськоK
православнiй iнтерпретацiiї.

Духовна хорова музика є одним із найвпливовіших чинників формування
світогляду майбутніх учителів музики. Від Знаменного розспіву до духовних
творів сучасних українських композиторів вона була і залишається моментом
Істини. Народжена зі слів молитви і текстів Святого письма українська дуK
ховна музика постає могутнім імпульсом для розвитку загальної культури майK
бутніх педагогів. Сучасний вчитель музики має стати саме тим майстром,
діяльність якого сприятиме вивченню та популяризації християнської спадK
щини українського народу, релігійна і культурна традиція якого є невичерпK
ним джерелом духовності. Багатовекторна дія духовної музики дає можливість
подолати в сучасному хоровому русі історичну обмеженість, вона інтегрує
хорові сили і, в цілому, виводить хорову  українську культуру на якісно новий
художній, просвітницький і художньоKсвітоглядний рівень. Усе це відповідає
вищим  творчим устремлінням та сприяє контакту художнього потенціалу
мистецтва з перетворювальними процесами сучасного суспільного життя.

З вищевказаного можна зробити висновок про те, що в процесі фахової
підготовки майбутнього вчителя музики відбувається формування естетичних
орієнтацій, становлення духовності як професійно значущої якості, що забезK
печує творчий розвиток студентів. Можливими напрямами подальших науK
кових досліджень проблеми може стати визначення закономірностей розгорK
тання фахової підготовки майбутніх учителів музики з урахуванням особлиK
востей функціонування в освітніх закладах різного соціокультурного признаK
чення, розробка інваріантної  та варіативної складових методичної системи
формування художньоKестетичної культури майбутніх педагогів.
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА
У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВНЗ УКРАЇНИ І КИТАЮ

УДК: 378
Лу Лу

У статті розглядається проблема створення особистісно зо%
рієнтованого освітньо%розвивального етнокультурного середови%
ща в педагогічному ВНЗ,  у результаті взаємодії з яким у майбут%
нього вчителя музики формується готовність до продуктивної
фахової діяльності, яка ґрунтується на вивченні сучасних педаго%
гічних технологій, розумінні своєї індивідуальної сутності, ство%
ренні власної педагогічної концепції.

Ключові слова: фахова підготовка, освітнє середовище, про%
фесійна індивидуальність.

В статье рассматриваются вопросы создания личностно%ори%
ентированной образовательно%развивающей этнокультурной сре%
ды в педагогическом вузе, в результате взаимодействия с кото%
рой у будущего учителя музыки формируется готовность к про%
дуктивной профессиональной деятельности, основывающейся на
изучении современных образовательных технологий, понимании
им своей индивидуальной сущности, создании собственной педа%
гогической концепции.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, образова%
тельная среда, профессиональная индивидуальность.

The article focuses on the problems of teaching staff training, the basis
of which makes the principles of humanistic education and upbringing.
One of the chief tasks is to create educational environment. The result of

the environment must be teacher and pupil’s interaction. Professional
training must contribute to the teacher’s understanding of his individual
essence and the formation of his individual pedagogical conception.

Key words: the рrofessional education, educational environment,
the professional individuality.

Актуальними напрямами модернізації мистецької освіти в Україні та Китаї
є її гуманізація, професіоналізація, технологізація. Національною доктриною
розвитку освіти України у ХХ ст. зазначається, що основною метою і пріориK
тетами розвитку освіти є її особистісна орієнтація, формування вчителя як
особистості та професіонала, його трудової і моральної мотивації, активної
професійної позиції, забезпечення педагогічних умов для професійної самоK
реалізації [1].

У таких багатонаціональних державах, як Україна і Китай, освітня полK
ітика вимагає стратегії на консолідацію суспільства шляхом збереження наK
ціональних традицій, які за своїми ознаками характеризуються етнокультурK
ним розмаїттям. Під впливом бурхливих перетворень швидко змінюється і
світовий освітній простір, актуалізується діалог культур, обмін, трансформаK
ція та екстраполяція педагогічних доктрин до освітньоKвиховних традицій тих
культур, які потребують модернізації змісту і форм вищої освіти. Прикладом
може стати творче переосмислення української музичноKпедагогічної освіти,
яка відноситься до загальносвітових освітніх пріоритетів, в контексті китайсьK
ких освітньоKвиховних традицій в галузі педагогіки мистецтва.

Мета статті: визначити мету, завдання, основні принципи створення осоK
бистісно зорієнтованого етнокультурного середовища у педагогічному універK
ситеті як важливого чинника реалізації особистісно зорієнтованого підходу у
фаховій підготовці майбутнього вчителя музики.

Вища музичноKпедагогічна освіта Китаю не нараховує ще й століття. За
цей час вона пройшла великий шлях, стала важливим чинником культури
країни, у зв’язку з цим постійно перебуває в полі уваги науковців. У різних
аспектах формування та розвиток системи вищої музичноKпедагогічної освіK
ти в Китаї висвітлюється в працях Ван Пейюань, Лі Чуцай, Лю СянKю, Сю
Хайлінь, Сяо Чаожань, Хо Іпін, Шу Сіньчен, Гу Інь, Чжан Сянь, Чжан Юань,
Ван Юйхе і Сунь Цзінань.Теоретичні та методичні проблеми музичної педагоK
гіки розглядають Ван Яохуа, Чжен Цзіньян, Гао Гонін, Ма Так, У ШуньчK
жан, Чжу Юнбей та інші. Естетичному аспекту освітнього процесу присвяK
чені праці Цзун Байхуа, Лі Сюй, Сюй Веймінь та інших.

Аналіз зв’язку завдань, що вирішуються музичноKпедагогічним ВНЗ і поK
требами загальноосвітньої школи проводили Ван Гоань, Вей Хуан, Хоу Зінхонг,
Чжен Лі, Цзінь Явень, Лі Дана, Ін Айцін, Лі Цзіньюань, Лу Мінде, У ЮнKі,
Хуан Цзінь, Цай Цзюемін, Ян Лімей, Цао Лі, Яо Сиюань. Названі дослідниK
ки внесли незаперечний внесок у формування уявлення про вищу музичноK
педагогічну освіту Китаю.

Згідно з метою вищої музичноKпедагогічної освіти Китаю шкільний вчитель муK
зики XXI століття – це фахівець  широкого профілю, високої музичної й загальної
культури, який володіє широким спектром сучасних освітніх технологій [5].
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Перехід від авторитарної до особистісно зорієнтованої освітньої парадигK
ми вимагає створення умов для розвитку творчого потенціалу особистості майK
бутнього вчителя музики. Насамперед потрібно створити у школі таку педаK
гогічну атмосферу, яка б сприяла формуванню особистості, здатної до оцінюK
вання власної діяльності, самостійного формування життєвої позиції, що ґрунK
тується на міцних моральних переконаннях, залучення учнів до розмаїтого
світу мистецтва, формування ціннісного ставлення до нього; розвиток інтеK
ресів, здібностей, творчої індивідуальності школярів у вільний час.  На думку
Є.Бондаревської, це вимагає нових підходів до фахової діяльності педагога як
провідного суб’єкта освітнього процесу[4]. Вчитель уже не може персоніфіK
кувати собою лише нормативну освітню діяльність, а стає активним суб’єктом,
який реалізує в педагогічній професії свій спосіб життєдіяльності, готовність
визначати завдання, приймати відповідальність за їх вирішення, розширюваK
ти рамки  професійної діяльності, забезпечувати гуманістичну спрямованість
освітнього процесу та вийти на реалізацію особистісно зорієнтованого підходу
у етнокультурному середовищі педагогічного ВНЗ.

Українська педагогічна думка спрямована на розкриття змісту естетичноK
го виховання як складної багаторівневої структури, основою якої є формуK
вання естетичної свідомості, розвиток емоційноKпочуттєвої сфери й організаK
ція художньоKтворчої діяльності школярів. Згідно з Г.Падалкою, естетичне
виховання засобами фольклору передбачає певний рівень художньоKестетичK
ної культури майбутнього викладача, його здатності до естетичного освоєння
дійсності[8]. Цей рівень виявляється як у розвитку всіх компонентів естетичK
ної свідомості (почуттів, поглядів, переживань, оцінок, смаків, потреб та ідеK
алів), так і в розвитку умінь і навичок активної перетворювальної діяльності
у мистецтві, праці, побуті, людських взаєминах. Через емоційне сприйняття
образів народного мистецтва здійснювалося формування переконань, поглядів,
які  стають основою поведінки учнів, їхньої громадської та суспільно корисK
ної діяльності у етнокультурному середовищі.

Етнокультурне середовище ми розуміємо як сукупність предметних та осоK
бистісних умов, а також відповідних уявлень та оцінювань, які складають
„зону” засвоєного та прийнятого людиною соціокультурного досвіду. Його
динаміка пов’язана як із соціальною орієнтацією, що зумовлює рухливість і
варіативність естетичного оцінювання такого середовища в результаті різних
видів діяльності, так і з особливостями переваг, потреб суб’єкта.

Специфічні особливості естетичного виховання у етнокультурному середовищі
в сучасних умовах утворюють необхідний фон для наукового передбачення та
прогнозування динаміки національних освітніх процесів, що забезпечить можK
ливість результативно коригувати форми і методи освітньої політики, основним
завданням якої повинно бути виховання свідомих громадян і патріотів своєї БатьK
ківщини з високою культурою міжнаціональних стосунків, формування у молоді
духовності, моральної, художньоKестетичної та трудової культури.

У сучасних  наукових дослідженнях виділяються різні атрибути (характеK
ристики) освітнього середовища: культурна (Н.Крилова), культуротворча
(А..Макареня), соціокультурна (Т.Склярова), інформаційна (Г.Сєріков,
В.Конєв) та інші функції. Це дозволяє з різних позицій досліджувати роль і
вплив зовнішніх умов, чинників в різних сферах життя і діяльності людини.

Враховуючи, що становлення майбутнього вчителя музики здійснюється в
процесі фахової діяльності, де він задовольняє професійноKосвітні потреби,
набуває особистісно і професійно значущі знання, уміння, якості, вважаємо
правомірним виокремлення характеристики еинокультурного середовища
ВНЗ. У нашому дослідженні визначаємо дане поняття таким чином: етно%
культурне середовище ВНЗ є соціальним та просторовоKпредметним оточенK
ням суб’єкта освітнього процесу, сукупністю можливостей для задоволення
його фахових та художньоKтворчих потреб. У той же час освітнє середовище
ВНЗ розуміємо як стан духовноKзмістової атмосфери, насиченої міжособистK
існим обміном і спілкуванням педагогів та студентів, їхніх естетичних свідоK
мостей, що динамічно розвиваються у процесі освоєння художньоKестетичної
культури.

Серед принципів, відповідно до яких створюється дане середовище, наK
звемо: визначення студента як активного суб’єкта пізнання; його орієнтація
на самоосвіту, саморозвиток; опора на суб“єктивний досвід студента, врахуK
вання індивідуальних психофізіологічних особливостей студента, його комуK
нікативних здібностей; навчання в контексті майбутньої фахової діяльності.

Мета та завдання створення особистісно зорієнтованого етнокультурноK
го середовища у педагогічному ВНЗ:

· збагачення зовнішнього освітнього середовища та внутрішнього середоK
вища особистості як фактор освіти і розвитку на основі емпатійних способів
освоєння культури та мистецтва (тобто розвиток особистості студента, його
естетичної свідомості);

· постійне спонукання до осмислення вражень у культурноKестетичному
полі;

· розвиток здатності до естетичної  рефлексії своїх переживань і оцінок;
· стимулювання культурноKестетичного становлення особистості студента,

його ціннісних, духовних орієнтацій;
· розвиток художньої свідомості особистості, навичок і мотивів конкретної

художньоKтворчої діяльності в культурному творенні;
· культивування образноKемоційного, художньоKестетичного діалогу.
Педагогічна суть, специфіка особистісно зорієнтованого етнокультурного

середовища ВНЗ визначається можливостями трансляції і творчого відтвоK
рення в ньому сукупності сполучених між собою мікросередовищ освоєння
культури, мистецтва. Етнокультурне середовище у педагогічному ВНЗ вклюK
чає в себе:

· створення атмосфери творчості та доброзичливості;
· можливість викладача гнучко і динамічно включати кожного суб’єкта

навчального процесу  в тематику заняття;
· надання студентові можливості вибору індивідуальної траєкторії навчанK

ня; можливості працювати з матеріалом різного рівня складності;
· орієнтація на більш підготовлених суб’єктів навчання;
· знання та вміле використання індивідуальних особливостей  учасників

педагогічної взаємодії, результатів аналізу змісту суб’єктного досвіду особисK
тості;

· заохочення художньоKтворчої самостійності, ініціативи студентів незаK
лежно від показників успішності;
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· визнання за кожним права на помилку, але з обов’язковим аналізом її
причин, визначенням шляхів її подолання;

· розроблення та використання індивідуальних програм, які моделюють
дослідницьке мислення;

Висновки. Таким чином, цілеспрямована робота над створенням етноK
культурного середовища у педагогічному ВНЗ сприятиме впровадженню ідей
особистісно зорієнтованої фахової підготовки:

K підніматиме рівень позитивної мотивації і особистої установки студента
на розуміння необхідності оволодіння системою знань і вмінь з особистісно
зорієнтованого навчання в школі;

K допомагатиме самовизначенню студентів через надання їм права вибору
змісту підготовки з предметів психологоKпедагогічного та мистецького блоків
та способів їх засвоєння, а також свободі переходу на різні етапи навчання
через введення модульноKрейтингової системи організації навчання;

K забезпечить гнучкість, варіативність, адаптивність і відкритість змісту і
організаційних форм навчання по відношенню до індивідуальних особливосK
тей студентів та умов підготовки шляхом вільного вибору студентами спецK
курсів і спецсемінарів з мистецької, закрема фольклорної, тематики;

K сприятиме насиченню педагогічних курсів методологічними, теоретичK
ними, практичними положеннями особистісно зорієнтованої освіти;

K забезпечить різноплановість та пріоритет активних, у першу чергу, дослK
ідницьких методів навчання;

K збагатить теоретичні курси циклу психологоKпедагогічних та мистецьких
дисциплін професійно значущими знаннями з особистісно зорієнтованого наK
вчання;

K позааудиторна робота студентів з вивчення особливостей особистісно зоK
рієнтованого навчання засобами педагогічної практики стане початком форK
мування особистісного досвіду майбутнього вчителя;

K покладе основу науковим студентським дослідженням в галузі особистісK
но зорієнтованих художньоKпедагогічних технологій навчання (рефератам,
курсовим, дипломним, магістерським роботам);

K збагатить кожного учасника особистісно зорієнтованого навчальноKвиK
ховного процесу в педагогічному університеті досвідом суб’єктKсуб’єктних
відносин;

K сприятиме формуванню і розвитку особистісних (емпатія, захоплення,
толерантність, повага до особистості) та професійних (організаторських, моK
білізаційних та комунікативних) якостей майбутнього вчителя.

Особистісно зорієнтований підхід висуває перед сучасними педагогічними
ВНЗ вимогу змінити позицію викладачаKінформатора як джерела знань, конK
тролера на позицію фасилітатора, аніматора, тьютора; створення таких наK
вчальних ситуацій, які б сприяли вільному розвою можливостей студентів
шляхом активізації внутрішніх резервів; створення умов для розвитку моральK
ної, соціально активної, професійно компетентної особистості, здатної до поK
дальшого саморозвитку та самовиявлення.

Створення у ВНЗ особистісно зорієнтованого етнокультурного середовиK
ща сприятиме оптимізації системи підготовки майбутнього вчителя музики до
фахової діяльності, що грунтується на стимулюванні, а не на примусі особисK

тості, орієнтує на використання й внутрішніх резервів, сприяє адаптації до
нових умов навчання, становленню активної позиції студента як суб’єкта власK
ного розвитку, самовизначення, самоперетворення і самовдосконалення.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНІВ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ НА
ПРИКІНЦЕВОМУ ЕТАПІ ЕКСПЕРИМЕНТУ

УДК: 371.315.6.015.378
Леонова В. І.

У цій статті виявлено та продемонстровано порівняльну ха%
рактеристику рівнів підготовленості майбутніх соціальних пе%
дагогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту
дітей на прикінцевому етапі експерименту. Розроблено модель
реалізації педагогічних умов підготовки, яка допомогла об’єдна%
ти та систематизувати результати теоретичної частини дос%
лідження з деякими  результатами експериментального етапу
дослідження у процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів
до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей.
Зроблено висновки щодо проведеного експерименту, розглянуто
перспективи подальшого дослідження професійної діяльності май%
бутніх соціальних педагогів.

Ключові слова: модель, моделювання, структурні компоненти.

В этой статье выявлены и продемонстрированы сравнитель%
ную характеристику уровней подготовленности будущих соци%
альных педагогов к профессиональной деятельности в учреждени%
ях социальной защиты детей на заключительном этапе экспери%
мента. Разработана модель реализации педагогических условий
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подготовки, которая помогла объединить и систематизировать
результаты теоретической части исследования с некоторыми ре%
зультатами экспериментального этапа исследования в процессе
подготовки будущих социальных педагогов к профессиональной
деятельности в учреждениях социальной защиты детей. Сдела%
ны выводы относительно проведенного эксперимента, рассмот%
рены перспективы дальнейшего исследования профессиональной
деятельности будущих социальных педагогов.

Ключевые слова: модель, моделирование, структурные компо%
ненты.

In this article identified and demonstrated comparative description
of levels of preparedness for future social workers to the profession of
child welfare institutions in the final stage of the experiment. The model
of teacher preparation conditions that helped to unite and organize the
results of theoretical studies on some results of the pilot phase of the study
in preparation for future social workers to the profession of child welfare
institutions. The conclusions about the experiment, discussed prospects
for future research professional social workers.

Keywords: model, modeling, structural components.

Постановка проблеми. На сьогодні в Україні проживає 100,3 тисячі дітейK
сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки. Проблеми захисту прав дітейKсиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, не тільки не втратили своєї
актуальності, а й набули особливої гостроти. Зберігається тенденція щодо зросK
тання кількості дітейKсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На
сучасному етапі свого розвитку проблема підготовки майбутніх соціальних пеK
дагогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей має значну
соціальну та наукову актуальність. Професійнa діяльність соціального педагоK
га обумовлює високе значення для представників цієї професії.

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язан�
ня проблеми. У роботах О. Балакірєва, О. Коваленко приділено увагу проблемам
дітейKсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, О. Безпалько, І. Звєрєва,
О. Карагодіна – комплексній оцінці потреб дитини в інтернатному закладі. Окремі
питання соціального захисту дітейKсиріт та дітей  досліджують у своїх наукових праK
цях такі вчені і фахівці, як В. Андріїв, Н. Болотіна, В. Бурак, Л. Волинець, К. ДобK
ромислов, М. Захаров, О. Карпенко, В. Кобелєва, Н. Максимова, О. Мачульська,
Тучкова та ін. Питання визначення професійної діяльності та професійної підготовK
ки соціальних педагогів висвітлено у працях таких науковців, як О. Безпалько, І.
Богданова, Г. Вороніна, А. Галагузова, І. Звєрєва, А. Капська, Р. Овчарова, С. ХарK
ченко П. Шептенко та ін. Але підготовка соціальних педагогів до професійної діяльK
ності у закладах соціального захисту дітей залишається невизначеною.

Метою статті є визначення порівняльної характеристики рівнів підготовленості
майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у закладах соціального
захисту дітей.

Виклад основного матеріалу. Модель (від лат. мodulus – зображення) –
схема, графік будьKякого об’єкта або явища, що використовується як спроK

щена його зміна. Під моделюванням в педагогіці розуміється дослідження
педагогічних та психологоKпедагогічних процесів і станів за допомогою ідеK
альних моделей [1]. Під моделлю З. Курлянд розуміє систему знаків, яка
відтворює деякі істотні властивості системи оригіналу [3]. Уточнює це понятK
тя І. Котляр, розуміючи під моделлю мисленнєвоKуявлену або матеріальноK
реалізовану систему, що, відображаючи чи відтворюючи об’єкт дослідження,
здатна змінювати його так, що вивчення дає нову інформацію про цей об’єкт.
У педагогічних дослідженнях, зазначає автор, модель застосовується з метою
визначення або уточнення характеристик та раціоналізації побудови об’єктів.
Моделювання – це специфічний спосіб пізнання, при якому одна система
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(об’єкт дослідження) відтворюється в іншій моделі [2; 59K63]. Отже, модеK
лювання допомагає дослідити певне педагогічне явище чи процес.

Дані результати діагностувального експерименту дозволили розробити моK
дель реалізації педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних педагогів
до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей. Модель, поK
будована нами, допомогла об’єднати та систематизувати результати теоретичK
ної частини дослідження з деякими  результатами експериментального етапу
дослідження, здійснюється реалізація визначених педагогічних умов у проK
цесі підготовки майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у
закладах соціального захисту дітей.

Метою є підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльK
ності  у закладах соціального захисту дітей, реалізація якої буде досягнута за
допомогою підготовки таких структурних компонентів, як когнітивноKдіяльніK
сний, інтерактивноKкомунікативний, мотиваційноKціннісний, рефлексивноK
перцептивний. Схарактеризовані структурні компоненти [5; 180K185], у свою
чергу, формуватимуться за допомогою педагогічних умов підготовки майбутніх
соціальних педагогів до професійної діяльності  у закладах соціального захисту
дітей таких як: створення позитивної настанови на професійну діяльність майK
бутніх соціальних педагогів у закладах соціального захисту дітей; залучення
майбутніх соціальних педагогів до використання сучасних, оптимальноKефекK
тивних методів, прийомів, технологій з метою соціального захисту дітей; орієнK
тація змісту підготовки майбутніх соціальних педагогів на усвідомлення норм,
стандартів, еталонів професії та її значимість у суспільстві; організація наукоK
воKметодичного та матеріальноKтехнічного супроводу майбутніх соціальних пеK
дагогів у процесі професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей.

Результати порівняльного аналізу [4] розподілу відносної кількості студентів
ЕГ, до якої відносяться студенти Державного закладу «Південноукраїнського
національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» інституту
початкової та гуманітарноKтехнічної освіти факультету початкового  навчання
спеціальності «Соціальна педагогіка» в загальній кількості 122 піддослідних, та
студенти КГ, до якої відносяться студенти Миколаївського національного уніK
верситету імені В. О. Сухомлинського та Херсонського державного університеK
ту факультету психології, історії та соціології спеціальності «Соціальна педагоK
гіка» в загальній кількості 126 піддослідних, щодо підготовленості їх професійK
ної діяльності у закладах соціального захисту дітей, наведено у таблиці 1.

Таблиця 1
Порівняльна характеристика рівнів підготовленості майбутніх соціаль�
них педагогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту

дітей на прикінцевому етапі експерименту

Згідно з результатами, викладеними у таблиці 1 низький рівень підготовK
леності майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у закладах
соціального захисту дітей в експериментальній групі на констатувальному етапі
був діагностований у 47 студентів, що склало 38,5% від загальної кількості
студентів, тоді, як у контрольній – 56 студентів, що склало 44,4% від загальK
ної кількості студентів, однак на прикінцевому етапі це відношення значно
змінилося. 20,5% студентів в експериментальній групі (25 осіб) та 42,9% стуK
дентів у контрольній групі (54 особи). На цьому рівні перебували студенти,
які володіють теоретичними засадами корекційної педагогіки, зокрема, інклюK
зивної освіти, організації роботи з різними соціальними групами, соціальної
адаптації випускників шкілKінтернатів, соціальноKпедагогічної профілактиK
ки правопорушень, виконують роботи за зразками, планом, опорними схемаK
ми, мають уміння застосовувати на практиці набуті теоретичні знання, викоK
ристовувати знання в аналогічній ситуації за шаблоном. Низький рівень підгоK
товленості майбутніх соціальних педагогів характеризується відсутністю моK
тивації професійної діяльності, задоволення вибором професії; низькою поK
требою в досягненні професійних знань, умінь і навичок; відсутністю проK
фесійної спрямованості, наполегливістю в досягненні своїх цілей. Студенти,
які відносяться до даного рівня професійної діяльності, повна відсутність рефK
лексії, тобто підсумком минулих помилок стає страх перед здійсненням нових
необачних вчинків. Занадто критичний розум заважає втіленню власних цілей.
Значущість особистісної позиції у спільній діяльності і її організації є досить
низькою, не схильні до самоусвідомлення і лише епізодично виявляють ознаK
ки роботи над усвідомленням особистісного змісту.

На середньому рівні підготовленості майбутніх соціальних педагогів до
професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей на початку ексK
перименту в експериментальній групі було виявлено 58 осіб, що склало 47,5%
від загальної кількості респондентів у цій групі та в контрольній групі 54 осоK
би, що склало 42,9% респондентів цієї групи. На прикінцевому етапі експеK
рименту в експериментальній групі було виявлено 49,2% студентів середньоK
го рівня (60 осіб), тоді, як у контрольній групі – 43,6% студентів (55 осіб).
Середній рівень є базовим у підготовленості майбутніх соціальних педагогів
до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей характериK
зується наявністю мотивації професійної діяльності, потреби в досягненні
професійних знань, умінь та навичок; недостатньою професійною спрямоваK
ністю, наполегливістю в досягненні своїх цілей; повнотою здобутих професійK
них знань; володінням навичками щодо реалізації отриманих професійних
знань. Відбувається формування діяльності із застосуванням знань організації
роботи з різними соціальними групами, соціальної адаптації випускників шкіл
інтернатів, корекційної педагогіки. Його основою є освоєння особливих меK
тодів роботи з індивідами та групами клієнтів соціальних сервісів. На даному
рівні майбутній соціальний педагог уміє: використовувати навчальноKметоK
дичні, науковоKметодичні, інформаційноKосвітні ресурси у професійній діяльK
ності, характеризує виконання усіх операцій із дотриманням їх послідовності
та цілковитим усвідомленням дій.

На достатньому рівні підготовленості майбутніх соціальних педагогів до
професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей на початку ексK



309308

перименту в експериментальній групі було виявлено 17 осіб, що склало 13,9%
від загальної кількості респондентів у цій групі та у контрольній групі 16 осоK
би, що склало 12,7% респондентів цієї групи. На прикінцевому етапі експеK
рименту в експериментальній групі було виявлено 30,3% студентів достатньK
ого рівня (37 осіб), тоді, як у контрольній групі – лише 13,5% студентів (17
осіб). Достатній рівень підготовленості майбутніх соціальних педагогів до
професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей характеризуєтьK
ся вираженою стійкою мотивацією до професійної діяльності, усвідомленою
потребою в досягненні професійних знань, умінь та навичок; вираженою поK
зитивною професійною спрямованістю, наполегливістю в досягненні своїх
цілей; повним обсягом здобутих професійних знань. У майбутнього соціальK
ного педагога спостерігається підготовленість на всіх компонентах.

В експериментальній групі після проведення формувального експерименK
ту на достатньому рівні підготовленості майбутніх соціальних педагогів до проK
фесійної діяльності у закладах соціального захисту дітей було зафіксовано 37
осіб (30,3%), які успішно демонстрували вищезазначені знання, вміння та
навички.

У практиці психологічних та педагогічних досліджень часто використовуK
ють парні порівняння. Один із методів таких порівнянь передбачає, що виміK
ри проводяться для однієї й тієї самої групи досліджуваних до та після застосуK
вання цікавих для дослідника впливів. Результати парних порівнянь завжди
точніші, ніж порівняння у незалежних групах і пояснюється це тим, що
розбіжність результатів у серединій групі досліджуваних завжди більша, ніж
розбіжність різниці результатів, які одержані під час повторних вимірів для
одних і тих самих індивідуумів.

Для порівняння середніх значень двох зв’язних вибірок було обрано модиK
фікацію t – критерію Стьюдента.

Його особливість полягає у тому, що гіпотеза формується через відношенK
ня різниці di = xi – yi – різниця зв’язних пар результатів вимірів. Нами було
зроблено припущення про нормальний розподіл цих різниць у генеральній
сукупності з параметрами .

Припускаємо гіпотезу H
0
, в якій  = 0, та альтернативну гіпотезу Н

1
, де

.
Порядок застосування tKкритерію за (В.С. Івановим):
Для розподілу вибірок за нормальним  законом, що є необхідною умовою

критерію, який нами застосовувався, та для більш ефективного підрахунку,
одержані бали від діагностувань модифікувались у такий спосіб: за низький
рівень студент отримував 1 бал, достатній – 2 бали, високий K 3 бали.

Ми зробили припущення щодо нормального розподілу в експериментальній
групі різниці d

i
, сформулювали гіпотезу Н

0
 та альтернативну Н

1
.  Потім обраK

ли рівень значущості .
Унаслідок діагностування ми одержали дві вибірки обсягом n = 122, які

являли собою ряди зв’язних пар спостереження (див. додаток).

Використовуючи формулу , де хі – це бали, які отримали студенK

ти експериментальної групи на прикінцевому етапі формувального експериK

менту, згідно з рівнем підготовленості майбутніх соціальних педагогів до проK
фесійної діяльності у закладах соціального захисту дітей,  уі K бали, які отриK
мали студенти експериментальної групи на початковому етапі формувальноK
го експерименту, згідно з рівнем підготовленості майбутніх соціальних педаK
гогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей. ПідраK
хувавши середнє арифметичне за зазначеною формулою, ми одержали такий

результат: .
За формулою ми знайшли вибірне стандартне відхиK

лення.

 

Значення tKкритерію визначалося за формулою , під час розраK

хунку одержали такий результат = 7,9

Із таблиці критичних значень tKкритерію Стьюдента для α =0,01 та n = 120
знайшли t

0,01
 = 2,62.

Порівнявши емпіричне t з t
0,01

 критичним, ми дійшли висновку, що t > t
0,01

,
тобто різниця за показниками рівнів підготовленості майбутніх соціальних педаK
гогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей, є статистичK
но значущою на рівні значущості 0,01 (ймовірність помилки Р < 0,01). Отже,
запропонована модель, яка передбачала реалізацію визначених педагогічних умов
з метою підготовки майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у
закладах соціального захисту дітей, є ефективною. Одержані результати в ЕГ
свідчать про те, що запропоновані нами педагогічні умови підготовки майбутніх
соціальних педагогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту
дітей значно підвищують ефективність організації зазначеної діяльності.

Висновок. Таким чином, одержані результати в експериментальній групі,
проведені за шкалою оцінки професійної діяльності майбутніх соціальних
педагогів у закладах соціального захисту дітей, свідчать про те, що запропоK
новані нами педагогічні умови виявили достатньо високий рівень експериK
ментально апробованих заходів, націлених на підготовку до професійної діяльK
ності майбутніх соціальних педагогів. Проведене прикінцеве діагностичне
дослідження показало, що у студентів – соціальних педагогів значно покраK
щився рівень підготовленості до професійної діяльності у закладах соціальноK
го захисту дітей. Вони вільно володіють навчальним матеріалом, висловлюK
ють свої думки, роблять аргументовані висновки. Майбутні соціальні педагоK
ги самостійно знаходять додаткову інформацію та використовують її для реаK
лізації поставлених перед собою завдань. Вільно використовують нові інфорK
маційні технології для поповнення власних знань. Мають високий комунікаK
тивний контроль. Достатньо сформовані цінності професійної самореалізації.

Перспективи подальшого дослідження. Подальшого дослідження потреK
бує розв’язання розглянутої проблеми, адже підготовленість майбутніх соцK
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іальних педагогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту
дітей є передумовою успішного здійснення захисту прав та інтересів дітей.
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РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У МАЙБУТНІХ

ВИКЛАДАЧІВ  ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
УДК: 378.013+371.302.81

Першина Л.В.
У статті представлено результати педагогічного експеримен%

ту з формування професійної майстерності у майбутніх викла%
дачів вищих педагогічних навчальних закладів. Охарактеризовано
етапи, визначено методи та засоби реалізації педагогічних умов
щодо формування професійної майстерності у майбутніх викла%
дачів вищої школи.

Ключові слова: формування, модель, умова, етап, метод,
засіб.

Л.В.Першина
В статье представлены результаты педагогического экспери%

мента по формированию профессионального мастерства у буду%
щих преподавателей высших педагогических учебных заведений.
Охарактеризованы этапы, определены методы и способы реали%
зации педагогических условий по формированию профессиональ%
ного мастерства у будущих преподавателей высшей школы.

Ключевые слова: формирование, модель, условие, этап, метод,
способ.

L.V.Pershina
The article represents the results of pedagogical experiment in

formation of professional skills of future teachers of higher pedagogical
educational establishments. The author determines the stages, defines
the methods and ways of realization the pedagogical conditions of
formation of professional skills of future teachers of higher school.

Key words:  formation, model, pedagogical condition, stage, method,
way.

Актуальність дослідження. Підготовка майбутніх викладачів, а зокреK
ма, формування професійної майстерності у майбутніх викладачів вищих пеK
дагогічних навчальних закладів, залишається важливим питанням, що поK
требує як теоретичного, так і практичного розв‘язання. Актуальність дослідK
ження пов‘язана з необхідністю визначення ефективності використання визK
начених педагогічних умов для формування професійної майстерності у майK
бутніх викладачів вищих педагогічних навчальних закладів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що для формування
професійної майстерності у майбутніх викладачів вищих педагогічних навчальK
них закладів не існує єдиної універсальної методики. Відтак, доцільним є засK
тосування праць таких науковців та педагогів, як І.А.Зязюн [5], І.М.БогдаK
нова [1], О.С.Булатова [2], В.В.Корнещук [3], В.І.Ковальчук, Л.М.СергєK
єва, А.О.Молчанова [4].

Мета статті. Представити результати педагогічного експерименту з форK
мування професійної майстерності у майбутніх викладачів вищих педагогічK
них навчальних закладів.

Виклад основного матеріалу. На констатувальному етапі  експериментальK
ноKдослідної роботи було проведено опитування, в якому загалом взяли участь
181 респондент, до складу яких увійшли магістранти та аспіранти. Було опиK
тано магістрантів факультетів та інститутів Державного закладу «ПівденноK
український національний педагогічний університет К.Д.Ушинського (м.ОK
деса): факультету початкового навчання (ПН), інституту мов світу імені
(ІМС), Херсонського державного університету та Миколаївського державноK
го університету. В опитуванні також брали участь аспіранти факультетів та
інститутів Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогK
ічний університет імені К.Д.Ушинського (м. Одеса): факультету початкового
навчання (ПН), інституту мов світу імені (ІМС), кафедри сімейного та естеK
тичного виховання.

Результати констатувального етапу експерименту засвідчили, що майбутні
викладачі переважно знаходилися на помірному рівні сформованості професK
ійної майстерності (ЕГ – 50%, КГ – 51.6%). Пасивний рівень відзначено в
32.2% майбутніх викладачів ЕГ та 31.9% K КГ, оптимальний – у 17.8% майK
бутніх викладачів ЕГ та 16.5% K КГ.

На підставі аналізу теоретикоKметодологічних положень щодо підготовки
майбутніх викладачів до професійної діяльності та формування у них проK
фесійної майстерності було розроблено експериментальну модель формуванK
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ня професійної майстерності у майбутніх викладачів вищих педагогічних наK
вчальних закладів, що складається з трьох взаємопов'язаних етапів (рефлекK
сивноKрепродуктивного, інтродуктивного, імерсивного).

Критеріями сформованості професійної майстерності було обрано: рефлекK
сивний (оптимістичне прогнозування, упевненість в собі як викладачеві, баK
жання до саморозвитку), змістовий з показниками: психологоKпедагогічні знанK
ня, знання методики викладання та загальнокультурні знання, операційний
(комунікативноKорганізаційні вміння, мобілізаційна готовність та вміння засK
тосовувати інноваційні технології), суб‘єктноKорієнтований (емоційна
стабільність, творчий потенціал, інтерактивна направленість). Відповідно виK
окремлено три рівні сформованості професійної майстерності у майбутніх викK
ладачів вищих педагогічних навчальних закладів: пасивний, помірний, оптиK
мальний.

Відповідно до завдань дисертаційної роботи на базі Державного заклаK
ду «Південноукраїнський національний університет імені К.Д. УшинськоK
го» проведено формувальний етап дослідження, який передбачав розробK
ку експериментальної моделі щодо формування професійної майстерності
у майбутніх викладачів вищих педагогічних навчальних закладів та упроK
вадження розроблених педагогічних умов. У якості засобів реалізації для
досягнення бажаного результату нами був запропонований навчальний
модуль «Основи професійної майстерності у майбутніх викладачів», який
складається зі змістового і технологічного модулів у межах навчального
курсу «Педагогіка вищої школи».

Реалізація першої умови – стимулювання мотивації професійного самоK
вдосконалення засобами рефлексії – здійснювалась на рефлексивному етапі
завдяки впровадженню у педагогічний процес навчального модулю «ОсноK
ви професійної майстерності у майбутніх викладачів». На цьому етапі було
проведено лекцію «Самовдосконалення майбутнього викладача вищого пеK
дагогічного навчального закладу засобами рефлексії» та практичне занятK
тя, де використовувалися рефлексивні методи навчання («Килимок ідей»,
«Уявне кіно», «Поганий спеціаліст», «Помилки викладача» та ін.). Заняття
було спрямовано на формування у майбутніх викладачів адекватної самоK
оцінки, впевненості в собі, здатності аналізувати колишні помилки успішK
ного і неуспішного досвіду засобами рефлексії; мотивації, оптимістичного
прогнозування та спрямованості на предмет; формування направленості на
досягнення результатів засобами самоосвіти та самовиховання, бажання до
саморозвитку та удосконалення.

На інтродуктивному етапі відбувалася реалізація другої педагогічної
умови – створення інноваційного простору на основі освітньої і наукової
підготовки майбутніх викладачів, що передбачала збагачення знань майK
бутніх викладачів в області вищої школи, розвиток уяви, творчого мисK
лення, інтуїції, імпровізації, формування змобілізованості, регуляцію емоK
ційного стану, застосування методів розвитку різноманітних видів контK
ролю для стимулювання навчання та пізнавальної діяльності. У процесі
викладання модулю «Основі професійної майстерності у майбутніх виклаK

дачів» у межах навчального курсу «Педагогіка вищої школи» було провеK
дено лекції «Професійна майстерність викладача вищого педагогічного
навчального закладу» та «Створення інноваційного простору». Також було
проведено лекції та практичні заняття у межах дисципліни «Педагогічна
інноватика». Під час практичних занять використовувалися вправи на
розвиток різноманітних видів контролю для стимулювання навчання та
пізнавальної діяльності, вправи на розвиток змобілізованості, уваги,
інтуїції, імпровізації  під час виконання майбутніми викладачами своєї
професійної діяльності, доповіді, реферати, ігрові методи «Корабель»; «ПеK
ретворення предметів», «Промінь», «Подих», «Емоційний режим» (регуляK
ція емоційного стану). Розвиток уваги здійснювався за допомогою тренінгів
«Що змінилося?», «Естафета», інтуїції – «Бесіда незнайомих» та імпровіK
зації – «Миттєва реакція», покликаних допомогти у розвитку образного
мислення, інтуїтивного передбачення, творчих підходів до справи.

Впровадження третьої педагогічної умови – опанування навичок спілкуK
вання в сучасному суспільстві тобто формування полікультурної компеK
тенції – відбувалося на імерсивному етапі  та було орієнтовано на формуK
вання у майбутніх викладачів перш за все мовних навичок, комунікативK
ної готовності до інтерактивного діалогу, взаємодії, емпатії; організаційK
них вмінь, а саме, практичних навичок управляти стилем своєї поведінки
через усвідомлення того, як його сприймає оточення, виразність міміки,
жестів, вміння оперативно й правильно орієнтуватися в постійно змінюK
ваних умовах спілкування, регуляції психічних станів, емоційної стабільK
ності; змобілізованості; формування креативних умінь та навичок, розвиK
ток творчого потенціалу та творчого ставлення до професії. З метою форK
мування полікультурної компетенції у майбутніх викладачів було опрацьK
овано наступні дві теми, а саме, «Толерантна взаємодія в полікультурному
освітньому просторі» та «Андрагогічна компетентність майбутніх виклаK
дачів». Навички спілкування в полікультурному суспільстві формувалися
під час опрацювання організаційних форм роботи, а саме лекції – удвох,
семінарських та практичних занять, засобів структурованої полеміки,
вправ «Перспективний підхід» (на застосування критичного мислення,
аналізу, синтезу і оцінку для глибокого опрацювання матеріалу), «ПограйK
те», «Руки, що говорять», «Зайві жести»; методів формування комунікаK
тивних навичок «Егорки», «На одному подиху», методів удосконалення
голосового апарату, діапазону та інтонації «Базіки», «Скоромовки».

Узагальнену порівняльну характеристику рівнів сформованості професK
ійної майстерності у майбутніх викладачів вищих педагогічних навчальK
них закладів на прикінцевому етапі експерименту подано в табл. 1.

Результати експериментальної роботи засвідчили суттєве покращення рівнів
сформованості професійної майстерності у майбутніх викладачів вищих пеK
дагогічних навчальних закладів. Так, після проведення формувального етапу
експерименту оптимального рівня досягли 27.8% майбутніх викладачів ЕГ
(КГ – 17.6), помірного – 53.3% ЕГ (КГ – 51.6%). На пасивному рівні зафK
іксовано в ЕГ – 18.9% (КГ – 30.8%).
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика рівнів сформованості професійної май�

стерності у майбутніх викладачів вищих педагогічних начальних
закладів на прикінцевому етапі експерименту

риментальної групи на початковому етапі формувального експерименту згідно
з рівнем сформованості професійної майстерності у майбутніх викладачів
вищих закладів. Підрахувавши середнє арифметичне за зазначеною формуK
лою, ми одержали такий результат: .

За формулою ми знайшли вибірне стандартне

відхилення. 

Значення tKкритерію визначалося за формулою  під час розK

рахунку одержали такий результат .

Із таблиці критичних значень tKкритерія Стьюдента для α = 0,01 та n =
90 знайшли t

0,01
 = 2,63.

Порівнявши емпіричне t з t
0,01

 критичним, ми дійшли висновку, що t > t
0,01

,
тобто різниця за показниками рівнів сформованості майстерності у майбутніх
викладачів вищих педагогічний навчальних закладів, є статистично значуK
щою на рівні значущості 0,01 (ймовірність помилки Р < 0,01).

Висновки. Відтак, можна зробити висновок, що формування професійK
ної майстерності у майбутніх викладачів вищих навчальних закладів є ефекK
тивним і результативним у разі реалізації педагогічних умов. Методи та засоK
би, які були використані під час занять навчального модуля «Основи професK
ійної майстерності у майбутніх викладачів» сприяли ефективному формуванK
ню професійної майстерності у майбутніх викладачів.

Література:
1. Богданова І.М. Особистісна змобілізованість майбутнього вчителя як

предмет психологоKпедагогічних досліджень: навч. пос./ І.М.Богданова. –
Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2013. – 122 с.

2. Булатова О.С. Педагогический артистизм: учеб. пособие для студ. высш.
пед. учеб. заведений. – М. : Академия, 2001. – 240 с.

3. Ковальчук В. І., Сергеєва Л. М., Молчанова А. О. Як стати майстерним
педагогом: навчальноKметодичний посібник /Вид. 2Kе, перероблене і доповK
нене. K К. : Арт Економі, 2011. K 184 с.

4. Корнещук В.В. Формування професійної надійності сучасних фахівців
соціономічної сфери діяльності. – Одеса, 2009. – 109 с.

5. Зязюн І.А. Педагогічна майстерність. – К., 2004. – 422 с.

Для визначення достовірності отриманих у ході експериментальної роботи
результатів використано tKкритерій Стьюдента.

Його особливість полягає в тому, що гіпотеза формується через відношенK
ня різниці d

i
 = x

i
 – y

i
 – різниця зв’язних пар результатів вимірів. Нами було

зроблено припущення про нормальний розподіл цих різниць у генеральній
сукупності з параметрами .

Припускаємо гіпотезу H
0
, в якій = 0, та альтернативну гіпотезу Н

1
, де

.
Порядок застосування tKкритерію за (В.С. Івановим):
Для розподілу вибірок за нормальним законом, що є необхідною умовою криK

терію, який нами застосовувався, та для більш ефективного підрахунку, одерK
жані бали від діагностувань модифікувались у такий спосіб: за низький рівень
майбутній викладач отримував 1 бал, задовільний – 2 бали, достатній – 3 бали.

Ми зробили припущення щодо нормального розподілу в експериментальній
групі різниці d

i
, сформулювали гіпотезу Н

0
 та альтернативну Н

1
. Потім обраK

ли рівень значущості α = 0,01.
Унаслідок діагностування ми одержали дві вибірки обсягом n = 90, які

являли собою ряди зв’язних пар спостереження.

Було використано формулу ,

де х
і
 – це бали, які отримали майбутні викладачі експериментальної групи

на прикінцевому етапі формувального експерименту згідно з рівнем сформоK
ваності професійної майстерності у майбутніх викладачів вищих педагогічK
ний навчальних закладів, у

і
 – бали, які отримали майбутні викладачі експеK
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