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ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА
СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
У статті представлено результати дослідно-експериментальної
перевірки системи професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників з використанням технологій дистанційного навчання, які вказують на те, що динаміка формування у курсантів експериментальних груп
сформованості професійної компетентності за інтегральним показником
“навчальна активність”суттєво випереджує аналогічні показники у курсантів контрольних груп. Вивчення та аналіз динаміки формувального експерименту, узагальнення бесід із курсантами та викладачами, обговорення
відзивів командирів навчальних підрозділів повністю підтвердили правильність нашої робочої гіпотези, що дало підстави для констатування доцільності використання системи професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників з використанням технологій дистанційного навчання.
Ключові слова: майбутній офіцер-прикордонник, дослідно-експериментальна перевірка, система професійної підготовки, технології
дистанційного навчання.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Зміст організації
освітнього процесу майбутніх офіцерів-прикордонників передбачає реалізацію педагогічної системи формування професійної компетентності на етапі навчання на факультетах “Охорони та захисту
державного кордону”, “Правоохоронної діяльності та правознавства”,
“Іноземних мов та гуманітарних дисциплін” та “Інженерно-технічному” Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького (НАДПСУ) на основі відповідних освітньо-професійних програм підготовки [1–4]. Зміст підготовки забезпечується дисциплінами циклів загальної та професійної підготовки.
В академії розроблено стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань – воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону, встановлено галузеві кваліфікаційні
вимоги службової діяльності випускника вищого навчального закладу зі
спеціальності “Безпека державного кордону”і державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула перший (бакалаврський) рівень відповідного фахового спрямування. Цей стандарт є складовою частиною
галузевої компоненти вищої освіти державних стандартів вищої освіти,
в якій узагальнюються вимоги з боку держави, Державної прикордонної
служби України (ДПСУ) до змісту освіти і навчання фахівців [5].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Сучасні
вимоги до професійної підготовки офіцерського складу досліджують науковці С. Морозов, О. Сафін, Є. Потапчук, В. Полюк, І. Томків,
О. Торічний та інші. Дослідженню сутності професійного становлення курсантів присвячено роботи В. Бондара, В. Гаврищука; специфіку
підготовки офіцерів-прикордонників до професійного спілкування
розкрито в роботах О. Бондаренко, О. Волобуєвої, О. Мисечко, В. Назаренка; особливості формування військової компетентності офіцерів
досліджують Л. Боровик, О. Губарєва, Г. Марченко та ін. Проте слід
зазначити, що поза увагою дослідників залишається дослідно-експериментальна перевірка ефективності системи сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників в умовах
використання технологій дистанційного навчання (ДН).
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Метою статті є дослідно-експериментальна перевірка ефективності системи сформованості професійної компетентності майбутніх
офіцерів-прикордонників під час фахової підготовки з використанням технологій дистанційного навчання.
Виклад основних результатів дослідження. Метою формувального етапу експерименту було впровадження та перевірка розробленої
педагогічної системи сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників під час фахової підготовки з використанням технологій ДН [6]. Формувальний етап експерименту відбувся
в умовах освітнього процесу НАДПСУ. До складу експериментальної
групи увійшло 548 курсантів (експериментальні групи – 286 осіб, контрольні групи – 262 осіб). На формувальному етапі експерименту до
заходів було залучено 56 осіб науково-педагогічного складу. Час безпосередньої експериментально-дослідницької роботи склав чотири роки.
Програма педагогічного експерименту передбачала здійснення планомірного, безперервного й узгодженого впровадження комплексу організаційних заходів щодо реалізації педагогічної системи сформованості
професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників на
основі технологій ДН. Ці заходи дали можливість досягти поступового
підвищення результатів навчання курсантів НАДПСУ.
Експериментальний вплив спрямовувався на кожний з компонентів процесу сформованості професійної компетентності в експериментальній групі курсантів академії. Вживалися заходи для того, щоб у контрольній групі також проводилася робота з формування професійної
компетентності курсантів. Експериментальні чинники безперервно зіставлялися з тією роботою, яка проводилась в експериментальній групі,
з метою виявлення ефективності проведеної роботи. Ураховувалось, що
ступінь ефективності залежить від того, яких витрат потребує проведена робота і як довго вона даватиме корисний ефект. Обґрунтуємо більш
детально отримані результати експериментального дослідження.
Оцінювання мотиваційно-ціннісного компоненту сформованості
професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників здійс
нювалося на основі методу анкетування, метою якого було виявлення
аксеологічних інваріантів і професійних позицій курсантів факультетів
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НАДПСУ, які навчалися за допомогою технологій ДН. У процесі експериментальної підготовки мотивація курсантів змінилася. В експериментальних групах значно зменшилася кількість курсантів із невираженими
мотивами: з 38 до 0,9 %. У контрольних групах кількість курсантів із невираженими мотивами змінилась дещо менше: з 39 до 18 % відповідно.
Окрім цього, змінилася структура мотивації: домінуючим мотивом курсантів експериментальних груп була їх готовність до професійної діяльності. За допомогою статистичного аналізу встановлено, що на початок
експерименту контрольні й експериментальні групи статистично не відрізнялися (U = 0,237) на рівні значущості р = 0,05. Під час експерименту
відбулися зміни в експериментальних групах (Т = 7,017) на рівні значущості р = 0,001. У контрольних групах зміни не носили статистично достовірного характеру (Т = 0,103) на рівні значущості р = 0,05. На нашу
думку, більш високий рівень мотивації курсантів експериментальних
груп (порівняно з контрольними групами) пов’язаний з тим, що в процесі реалізації системи професійної підготовки майбутні офіцери-прикордонники оволоділи сучасними технологіями ДН.
Виявлено результати рівнів сформованості комунікативно-культорологічного компонента професійної сформованості професійної
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників контрольних та
експериментальних груп до і після експерименту. Згідно з ними, до експерименту в експериментальних і контрольних групах більшість курсантів одержували низькі й середні бали. Після експерименту показники змінилися: в експериментальних групах більша кількість курсантів
одержала високі бали. У контрольних групах ситуація залишилася
практично незмінною. Результати статистичного аналізу, отримані під
час дослідження, показали, що перед початком експерименту контрольні й експериментальні групи статистично, ймовірно, не відрізнялися
(U = l,115) на рівні значущості р = 0,05. У процесі дослідження були
отримані зміни в експериментальних групах (Т = 6,121) на рівні значущості р = 0,001, а в контрольних групах зміни не носили статистично
достовірного характеру (Т = 1,215) на рівні значущості р = 0,05.
За даними анкетного опитування ми виявили розподіл курсантів за
набраними балами в процесі формування когнітивного-поведінкового
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компонента професійної підготовки курсантів контрольних та експериментальних груп до і після експерименту. На початок експерименту в
експериментальних і контрольних групах курсанти одержували низькі й
середні бали. Після експерименту в експериментальних групах більшість
курсантів одержали високі бали, а в контрольних групах ці дані залишилися практично незмінними. Щодо когнітивно-поведінкового компонента та його показників відбувалися істотні зміни результатів. Якщо за
кожним показником на початку експерименту високий рівень у курсантів контрольних й експериментальних груп майже відсутній, то середній
і низький рівні в них приблизно однакові. Відсоток курсантів, які показали середній рівень знань, в експериментальних групах склав 15 %, а в
контрольних групах він дещо вищий –16 %. Під час експерименту в курсантів експериментальних груп відбувався безперервний процес формування базових знань, що здійснювався на лекційних, практичних і семінарських заняттях. На завершення експерименту спостерігалися суттєві
розбіжності між контрольними та експериментальними групами. Якщо
високий рівень у курсантів контрольних груп, як і раніше, незначний
(14 %), то в курсантів експериментальних груп він склав 65 %. Середній
рівень в експериментальних групах наблизився до 29 %, а в контрольних
групах він становив 27 %. Низький рівень в експериментальних групах
невеликий – 6 %, а в контрольних він значно вищий – 59 %. Результати
статистичного аналізу показали, що перед початком експерименту конт
рольні й експериментальні групи статистично, ймовірно, не відрізнялися
(U = 0,955) на рівні значущості р = 0,05. У процесі дослідження отримано
зміни в експериментальних групах (Т = 6,121) на рівні значущості р = 0,01;
у контрольних групах зміни, що відбулися, не носили статистично достовірного характеру (Т = 1,123) на рівні значущості р = 0,05.
Результати статистичного аналізу рівнів сформованості операційно-діяльнісного компонента сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників контрольних й експериментальних груп до і після експерименту, отримані під час дослідження, показали таке. Перед початком експерименту контрольні
та експериментальні групи статистично, ймовірно, не відрізнялися
(U = 1,115) на рівні значущості р = 0,05. Аналізуючи результати, ми
10
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бачимо ситуацію, аналогічну з попередніми компонентами. За всіма
показниками на початку експерименту високий рівень показала незначна кількість курсантів з обох груп. Середній рівень був приблизно
однаковий. Низький рівень в експериментальних і контрольних групах на початок експерименту був у межах 40–62 %. Можна стверджувати, що до експерименту курсанти експериментальних і контрольних
груп мали приблизно однакову підготовку. Високий рівень в експериментальних і контрольних групах становив 0,9 %; середній рівень в
експериментальних групах – 30,2 %, у контрольних – 32,2 %; низький
рівень в експериментальних і контрольних групах мав наближені значення і становив 68,9 і 66,9 % відповідно. У процесі дослідження були
отримані зміни в експериментальних групах (Т = 6,321) на рівні значущості р = 0,001, а в контрольних групах зміни не носили статистично
достовірного характеру (Т = 1,325) на рівні значущості р = 0,05.
Оцінювання рівнів сформованості технологічного компонента
професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників показало, що на початок експерименту в контрольних та експериментальних групах курсанти в основному одержували низькі й середні
бали. Результати статистичного аналізу даних, отриманих у процесі дослідження, показали, що на початок експерименту контрольні й експериментальні групи статистично, ймовірно, не відрізнялися (U = 0,267)
на рівні значущості р = 0,05. Під час експерименту отримано зміни в
експериментальних групах (Т = 3,623) на рівні значущості р = 0,01, а в
контрольних групах зміни, що відбулися, не носили статистично достовірного характеру (Т = 0,292) на рівні значущості р = 0,05. Курсанти експериментальних груп навчалися варіативно використовувати
знання, уміння і навички, набувати практичного досвіду оволодіння
технологіями ДН. Наступність і поступовість ускладнення завдань,
наявність проблемних ситуацій дозволили забезпечити більш розвинену гнучкість мислення, наполегливість у досягненні мети, екстраполяцію наявних знань і вмінь у конкретній педагогічній ситуації. Після
експерименту ситуація змінилася: в експериментальних групах більша кількість курсантів одержала високі бали, а в контрольних групах
ситуація залишилася практично незмінною.
№ 3 (5)
2016

11

Високий рівень на початку експерименту в експериментальних групах показали 3,8 % курсантів, у контрольних групах – 3,9 %. Середній рівень в експериментальних групах склав 34,0 %, у контрольних – 32,4 %.
Низький рівень в експериментальних групах і контрольних групах становив 62,2 і 63,7 % відповідно. Аналіз результатів якісних і кількісних
характеристик формування технологічного компонента показав істотну
перевагу курсантів експериментальних груп над курсантами контрольних. Високий результат в експериментальних групах після експерименту показали 36,5 % курсантів, а в контрольних групах відсоток курсантів
із високим рівнем сформованості технологічного компонента становив
12,2 %. Середній рівень в експериментальних групах показали 38,5 % курсантів. У контрольних групах середній рівень становив 34,5 %. Низький
рівень в експериментальних групах становив 25 % (до експерименту був
66,2 %); у контрольних групах результат дорівнює 53,3 %.
Під час формувального етапу експерименту порівнювались його результати у контрольній та експериментальній групах окремо за кожним
із критеріїв, а також за інтегральним показником ефективності сформованості професійної компетентності курсантів “навчальна активність”.
Зважаючи на те, що формуванню професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників притаманний багатобічний, комплексний
характер, оцінка ефективності впровадження педагогічної системи буде
виправданою лише у разі спільного розгляду всього комплексу різнорідних чинників. Це свідчить про наявність багатовимірних процесів, які
повинні оцінюватися сукупністю часткових показників.
У процесі експериментального дослідження здійснювалася перевірка ефективності педагогічної системи формування компетентності професійної майбутніх офіцерів-прикордонників в умовах дистанційних технологій навчання. Проаналізуємо основні результати,
одержані під час педагогічного експерименту. Дані порівняльного
аналізу (табл., рис. 1, 2) свідчать про те, що експериментальна методика навчання дозволила не тільки підвищити якість професійних
знань курсантів, забезпечити їх стабільну динаміку, а також суттєво
покращити готовність майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності.
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Рис. 1. Результати аналізу якості знань курсантів за критеріями інтегрального показника “навчальна
активність”на початку констатувального етапу експерименту
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Рис. 2. Результати аналізу якості знань курсантів за критеріями інтегрального показника “навчальна
активність”на кінець формувального експерименту:

К с к – критерій системності КГ; Ксе – критерій системності ЕГ; Кок– критерій
обсягу КГ; Кое – критерій обсягу ЕГ; Квк – критерій вмотивованості КГ; Кве – критерій
вмотивованості ЕГ; Кік – критерій інтеракції КГ; Кіе – критерій інтеракції ЕГ; Кстк –
критерій стійкості КГ; Ксте – критерій стійкості ЕГ.

Підготовка курсантів експериментальної групи шляхом застосування інтегративного підходу до вивчення дисциплін циклів загальної та професійної підготовки на основі технологій ДН, незважаючи
на практично однакові показники на початковому етапі навчання,
спричинила більш інтенсивне зростання якості знань (порівняно з
контрольними групами). Проаналізуємо динаміку зростання якості
знань курсантів контрольних та експериментальних груп.
Аналіз значення коефіцієнта системності (рис. 1, 2) показує, що
цей показник у контрольних та експериментальних групах під час
перших зрізів суттєво не відрізняється. Це є підтвердженням широкого застосування інтегративного підходу під час вивчення дисциплін
циклів загальної та професійної підготовки в умовах використання
технологій ДН. Починаючи з другого зрізу, коефіцієнт системності
знань в експериментальних групах став вищим на 0,11. Після третього
і четвертого зрізів він зростав і був на 0,1 вищим, у порівнянні з контрольними групами. Значну динаміку зростання коефіцієнта системності знань курсантів ми спостерігали на останніх зрізах в експериментальних групах: він виявився на 12–17 % вищим порівняно з контрольними групами (табл. 1). Одержані результати можна пояснити
системним використанням в освітньому процесі, крім традиційних
форм і методів, технологій ДН і, як наслідок, знань, отриманих під час
вивчення дисциплін циклів загальної та професійної підготовки.
На перших етапах формувального експерименту обсяг знань у курсантів експериментальних груп зростав інтенсивніше, у порівнянні з
контрольними групами (рис. 1, 2). Починаючи з другого зрізу, коефіцієнт обсягу знань в експериментальних групах був вищим на 0,12. Між
третім і четвертим зрізами його показники зросли на 0,19. На нашу думку, це пояснюється підвищеним інтересом до нових форм навчання і,
відповідно, значним впливом мотиваційно-ціннісного компонента навчання. Проте на завершальному етапі навчання (4 і 5-й зрізи) коефіцієн16
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ти обсягу знань в експериментальних групах були дещо вищими (приблизно на 0,18), ніж у контрольних групах. Ця ситуація пояснюється
так: по-перше, живе спілкування з кваліфікованим педагогом не можна
повністю замінити роботою за комп’ютером або самостійною роботою
курсантів; по-друге, це є свідченням недоопрацювання змісту та форми
подання навчального матеріалу, а також неадаптованістю курсантів до
роботи в середовищі різних інформаційних технологій ДН. Проте ці недоліки не є визначальними і можуть бути усунені в процесі накопичення певного досвіду роботи з урахуванням особливостей ВВНЗ.
Графіки зміни коефіцієнта вмотивованості, починаючи практично з
однієї точки (0,08–0,07 – середній коефіцієнт у контрольних та експериментальних групах), до кінця експерименту відрізнялися на 33–35 %: експериментальні групи показали кращі результати. Як видно з відповідних
графіків (рис. 1, 2), ступінь вмотивованості набутих знань у групах, які
навчалися на основі технологій ДН, був дещо вищим, починаючи з другого зрізу, і в подальшому ця тенденція збереглася. Суттєва різниця (0,73–
0,81) коефіцієнта вмотивованості в контрольних та експериментальних
групах спостерігалася під час 4 і 5-го зрізів знань курсантів.
Коефіціент інтеракції у курсантів експериментальних груп зростав
значно інтенсивніше, у порівнянні з контрольними групами (рис. 1, 2).
Починаючи з другого зрізу, коефіцієнт інтеракції в експериментальних
групах став вищим на 0,05. Після третього, четвертого та п’ятого зрізів він зростав і був на 0,08–0,11 вищим, у порівнянні з контрольними
групами. Отже, навчальний матеріал та форма його подання стимулювали пізнавальну діяльність курсантів, що пояснюється зацікавленістю
курсантів в отриманій інформації, її практичним значенням у майбутній професійній діяльності. Суттєве підвищення коефіцієнта інтеракції
курсантів експериментальних груп засвідчило ефективність запропонованої у дисертаційному дослідженні системи професійної підготовки
майбутніх офіцерів-прикордонників з використанням технологій ДН.
Коефіцієнти стійкості набутих знань у контрольних групах під час
першого та другого зрізів майже не відрізнялися від аналогічних коефіцієнтів в експериментальних групах, що пояснюємо високим професіоналізмом науково-педагогічного складу, умінням викладачів доступно та зро№ 3 (5)
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зуміло пояснити новий, деколи складний для сприйняття матеріал. Однак,
починаючи з третього зрізу і до останнього, середній коефіцієнт стійкості
знань у контрольних групах став нижчим, ніж в експериментальних (різниця становить 15–18 %), тоді як в експериментальних групах він зростав і
був на 0,06 вищим, у порівнянні з контрольними групами. Це вказує на те,
що курсанти, які навчаються за новою методикою (на основі інтегративного підходу та технологій ДН), “здобували”знання повільнішими темпами,
проте ефективність такого навчання виявилася вищою.
Отже, контрольні зрізи показали, як змінювалися в часі якісні показники (системність, обсяг, вмотивованість, інтеракція і стійкість) набутих знань у курсантів контрольних та експериментальних груп. Ці
показники є вищими у курсантів, які навчалися на основі технологій
ДН, ніж у курсантів, які навчалися за традиційними методиками. Такі
результати можна пояснити вагомим значенням професійних якостей
викладача з його вмінням навчити, а також правильним вибором концепції та форми подання матеріалу з використанням технологій ДН.
Як видно з таблиці, упровадження педагогічної системи сприяло суттєвому покращенню підготовки курсантів до професійної діяльності. Вивчення та аналіз динаміки формувального експерименту, узагальнення
бесід із курсантами та викладачами, обговорення відзивів командирів
навчальних підрозділів повністю підтвердили правильність нашої робочої гіпотези та дали підстави для констатування доцільності використання системи професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників з використанням технологій дистанційного навчання.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямі є розробка рекомендації науково-педагогічному складу щодо вдосконалення
професійної підготовки персоналу Державної прикордонної служби
України в умовах використання технологій дистанційного навчання.
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Блощинский И. Г. Исследовательско-експериментальная проверка
системы профессиональной подготовки будущих офицеров-пограничников с использованием технологий дистанционного обучения
В статье представлены результаты исследовательско-експериментальной проверки системы профессиональной подготовки будущих
офицеров-пограничников с использованием технологий дистанционного обучения, которые указывают на то, что динамика формирования у курсантов экспериментальных групп сформированности
профессиональной компетентности по интегральному показателю
“учебная активность”существенно опережает аналогичные показатели у курсантов контрольных групп. Изучение и анализ динамики формирующего эксперимента, обобщение бесед с курсантами и преподавателями, обсуждение отзывов командиров учебных подразделений
полностью подтвердили правильность нашей рабочей гипотезы, что
№ 3 (5)
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дало основания для констатации целесообразности использования
системы профессиональной подготовки будущих офицеров-пограничников с использованием технологий дистанционного обучения.
Ключевые слова: будущий офицер-пограничник, исследовательско-експериментальная проверка, система профессиональной подготовки, технологии дистанционного обучения.
Bloshchynskyi I. H. Experimental-research varification of future
borderguard officers’ professional training system using distance
learning technologies
The article substantiates results of experimental-research varification
of future borderguard officers’ professional training system using distance
learning technologies which represent that the dynamics of future borderguard officers’ professional competence formation according to “learning
activity”integral indicator in experimental group significantly outpace control group during the five sections that were conducted within formative
stage of experimental research. Experimental-research stage of future borderguard officers’ professional competence formation has been conducted
for four years; 56 persons of teaching staff and 548 cadets (286 cadets –
experimental group, 262 cadets – control group) of the National academy
of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi (city of Khmelnytskyi) participated in the experiment. During the
experimental study the effectiveness of cadets’ professional training system
using distance learning technologies was checked out.
Future borderguard officers’ training in experimental group within the
formative experiment allowed to make an overall assessment of their professional training system effectiveness under the conditions of distance learning technologies on the base of integrative approach to the disciplines included into general and practical training; despite the almost identical performance at the initial stage of training the dynamics led to a more intensive
growth of quality of cadets’ knowledge (as compared to the control group).
During the formative stage of the experiment the results in the control and
experimental groups were compared according to each of the criteria, as
well as by a common indicator of future borderguard officers’ professional
20
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competence formation “learning activity”. Considering the fact that cadets’
professional competence formation is a versatile and comprehensive process; evaluating effectiveness of pedagogical system implementation will be
justified only with joint consideration of the whole complex of diverse factors. It indicates the presence of multidimensional processes that must be
evaluated by partial set of indicators.
Thus, control sections showed how qualitative indicators of acquired
cadets’ knowledge were changed (systemacy, extension, motivation, interaction and sustainability of knowledge) in control and experimental groups.
These figures are higher at cadets who studied with the usage of distance
learning technologies than cadets who were taught with the help of traditional techniques. Obtained results were analysed during the pedagogical
experiment. Received data suggest that experimental teaching methodology
allowed not only to improve the quality of professional knowledge of cadets
but also to provide them with a stable trend, and substantially increase the
readiness of future borderguard officers for their professional activity.
Keywords: future borderguard officer, experimental-research varification, professional training system, distance learning technologies.
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-КІНОЛОГІВ
Одним із сучасних загальнонаукових підходів до освітнього процесу є
компетентнісний підхід. Було визначено, що поняття компетентності
передбачає набір знань, умінь, навичок і досвіду фахівця, що дозволяє виконувати функції, які запрограмовані для даної спеціальності. Основою майбутньої професії офіцера-кінолога є: здійснення керівництва кінологічною
службою; уміння планувати заходи, організовувати контроль щодо підготовки та використання кінологів та службових собак в охороні кордону;
тактично грамотно й ефективно застосовувати кінологів зі службовими собаками для пошуку і виявлення контрабанди, людей, знання методики вироблення умовних рефлексів на прийомах загального та спеціального
дресирування, що покладено в основу професійної компетентності.
Ключові слова: майбутні офіцери-кінологи, компетентнісний
підхід, компетенція, компетентність, професійна компетентність,
специфічні компетенції.
© Олег Богданюк, Людмила Романишина
22

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Постановка проблеми у загальному вигляді. Серед загальнонаукових підходів до навчального процесу значна увага приділяється
компетентнісному підходу. Не є винятком і підготовка майбутніх офіцерів-кінологів. Це пов’язано з потребою у формуванні професійної
компетентності майбутніх офіцерів-кінологів, що обумовлено воєнними подіями. Підготовка майбутніх офіцерів-кінологів до професійної діяльності активізується розвитком їх пізнавальної активності,
професійних якостей, творчого потенціалу, підвищенням професійної компетентності. Було визначено, що поняття компетентності передбачає набір знань, умінь, навичок і досвіду фахівця, що дозволяє
виконувати функції, які запрограмовані для даної спеціальності.
Проблему компетентнісного підходу, професійної компетентності детально розглянуто в працях науковців І. Богданова, О. Овчарук
та ін. Але недостатньо розглянуто питання про формування професійної компетентності майбутніх офіцерів. Тому метою статті ми обрали розгляд можливості використання компетентнісного підходу в
підготовці майбутніх офіцерів-кінологів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливе значення, з
позиції компетентнісного підходу, мають: знання, уміння, професійно значущі якості, які впливають на успішність підготовки майбутніх
офіцерів-кінологів. Такий підхід у підготовці майбутніх офіцерів-кінологів базується на ОПП підготовки офіцерів, упровадженні інноваційних військово-освітніх технологій, форм, методів навчання для
підвищення готовності майбутніх офіцерів [4].
Як вказано у працях Ю. Лісніченка, компетентнісний підхід до
підготовки майбутніх офіцерів у процесі вивчення фахових дисциплін передбачає:
спрямованість освітньо-виховного процесу на сучасні вимоги
розвитку військової освіти, визначення обсягу і змісту навчання майбутніх офіцерів, упровадження цілісної системи підготовки майбутніх
офіцерів відповідно до освітніх стандартів вищої військової освіти;
підвищення якості підготовки військових фахівців на основі системної організації військової освіти, цілісності методології викладання, на№ 3 (5)
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укової обґрунтованості педагогічних принципів, покладених в основу
процесу формування професійної компетентності майбутніх офіцерів;
формування професійного фахівця, здатного продуктивно вирішувати складні питання військово-професійної діяльності з особистісно-професійним зростанням рівня самовдосконалення;
зорієнтованість освітньо-кваліфікаційних вимог компетентності
майбутніх офіцерів на рівень освіти світових розвинених країн та інтеграції розвитку військової освіти з орієнтацією на загальноєвропейський і світовий освітній простір [5].
Перевага цього підходу полягає у створенні умов для поєднання компетентнісного і традиційного навчання, що особливо важливо для військової системи освіти, яка підпорядкована певним стандартам, статуту.
Упровадження компетентнісного підходу в навчальний процес
забезпечується:
реальними умовами виконання професійних військових завдань
з урахуванням умов, особливостей поставлених завдань і наявними
можливостями їх відтворення під час освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах;
системним та інтеграційним формуванням функціональних
умінь майбутнього офіцера з оновлення змісту, форм і методів професійно-зорієнтованого навчання та використанням інноваційних
технологій навчання і координацією навчально-виховної діяльності
майбутнього фахівця;
виконанням навчально-дослідницьких завдань професійно-військового типу, що пов’язані з опануванням знань, умінь і навичок до
майбутньої професійної діяльності [4].
Компетентнісний підхід забезпечує реалізацію основ майбутньої професії офіцера-кінолога: здійснення керівництва кінологічною
службою; уміння планувати заходи, організовувати контроль щодо
підготовки та використання кінологів і службових собак в охороні
кордону; тактично грамотно та ефективно застосовувати кінологів зі
службовими собаками для пошуку й виявлення людини, наркотичних
(вибухових) речовин, тютюну у транспортних засобах, вантажах, ручному багажі пасажирів, будівлях та приміщеннях, на ділянці місцево24
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сті; знання заходів безпеки при поводженні зі службовими собаками,
знання методики вироблення умовних рефлексів на прийомах загального та спеціального дресирування за періодами; знання фізіологічних основ поведінки і дресирування собак, основних закономірностей
вищої нервової діяльності собак; знання основ будови і функцій організму собаки й уміння методично послідовно і технічно правильно
виконувати прийоми загального і спеціального дресирування службових собак, що закладається з першого року навчання. Такі вміння та
навички вдосконалюються протягом усього періоду навчання. Проте
без належної підготовки до професійної діяльності неможливо вважати випускника таким, що може розпочати самостійну професійну
діяльність у сучасних умовах інтеграції України у світовий та євроатлантичний простір [2].
На основі компетентнісного підходу виділяють такі поняття, як
компетентність, компетенція і професійна компетентність. Набуття
життєво важливих компетентностей може дати людині можливості орієнтуватись у сучасному суспільстві, інформаційному просторі, швидкоплинному розвиткові ринку праці, подальшому здобутті освіти.
Виділено базові компетентності майбутнього фахівця: прийняття
активної життєвої і професійної позиції; орієнтація на соціальне і професійне самовизначення і самореалізацію; освоєння основних соціальних навичок, практичних умінь у галузі економіки і соціальних стосунків; здатність входження в глобалізований світ, у відкрите інформаційне співтовариство; толерантність, уміння вести діалог, шукати і знаходити змістовні компроміси; досягнення сучасного загальнокультурного
рівня; правова культура. Поняття компетентності містить набір знань,
навичок і ставлень, що дають змогу особистості ефективно діяти або
виконувати певні функції, які спрямовані на досягнення встановлених
стандартів у професійній галузі або певній діяльності [7].
Основою сучасного освітнього процесу визнано базові компетентності майбутнього фахівця:
прийняття активної життєвої та професійної позиції;
відповідальність за власне благополуччя і за стан суспільства.
здатність до самоорганізації;
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орієнтацію на соціальне і професійне самовизначення і самореалізацію;
освоєння основних соціальних навичок, практичних умінь у галузі економіки і соціальних стосунків;
здатність входження в глобалізований світ, у відкрите інформаційне співтовариство;
толерантність, уміння вести діалог, шукати і знаходити змістовні
компроміси;
досягнення сучасного загальнокультурного рівня;
правову культуру.
Крім компетентності, у літературних джерелах розглядають і
поняття компетенції. Нам імпонує визначення В. Яковенка, який
під компетенцією стосовно військових кадрів розуміє загальну
здатність, що базується на знаннях і досвіді, визначати, оцінювати,
установлювати причинно-наслідкові зв’язки й адекватно впливати
на певну сукупність явищ [8]. Розвиток і формування компетенцій майбутнього офіцера-кінолога нерозривно пов’язані зі змістом
підготовки у Національній академії Державної прикордонної служби України, яка має забезпечити його високоефективну професійну
діяльність.
На основі компетентнісного підходу виділено специфічні компетенції майбутнього офіцера-кінолога, які пов’язані з особливостями
його професійної діяльності, забезпечуючи професійну діяльність у
нових політичних, соціально-економічних, соціокультурних, інформаційно-технологічних і духовних умовах.
Серед визначених понять нас найбільше цікавить професійна
компетентність. Наші дослідження показали, що базові складові професійної компетентності повинні закладатися на початковому етапі
навчання, щоб курсанти мали уявлення про специфіку своєї майбутньої професії і вимоги до них як майбутніх офіцерів-кінологів.
Однак більшість дослідників дотримуються думки, що компетенція:
а) стосується особистості;
б) не зводиться до знань, умінь і навичок;
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в) може бути сформована і діагностована у спеціально організованій діяльності.
Поняття “професійна компетентність” І. Богданова розглядає як
сукупність знань і вмінь; обсяг навичок виконання професійних завдань; комплекс особистісних якостей, зокрема професійно значущих;
вектор професіоналізації; єдність теоретичної та практичної готовності до праці; здатність здійснювати складні види культуровідповідної
діяльності тощо [1].
Найбільше відповідає нашому дослідженню визначення професійної
компетентності, яке подано у працях О. Євсюкова [3]. За його баченням,
це поняття включає професійно-особистісну, соціально значущу якісну
характеристику майбутнього офіцера, його інтегративні властивості, що
орієнтовані на неперервне самовдосконалення, самоосвіту, виступають
фактором успішності його військово-професійної діяльності.
У працях дослідників подано взаємозв’язок між професійною
компетентністю майбутніх офіцерів та принципами навчання:
а) єдність навчання і виховання;
б) цілеспрямованість;
в) мотивація;
г) практичність;
д) реальність;
е) наступність [6].
У працях Ю. Лісніченка показано, що професійна компетентність
майбутніх офіцерів впливає на поглиблення професійних знань, умінь
і навичок за рахунок:
найбільш ефективних методик і технологій навчання за визначеними фаховими програмами, принципами, підходами;
фахової практичної підготовки під час військових навчань, тактико-стройових і тактичних занять, командно-штабних тренувань,
комплексно-спеціальних і показових навчань [4; 5].
Висновок. Компетентнісний підхід забезпечує формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-кінологів, що сприяє
підвищенню якості підготовки військових фахівців.
№ 3 (5)
2016

27

Список використаної літератури
1. Богданова І. М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх
учителів на основі застосування інноваційних технологій : дис. ... доктора
пед. наук : 13.00.04 / Інна Михайлівна Богданова; Інститут педагогіки АПН
України. – К., 1999. – 392 с.
2. Богданюк О. Д. Проблема формування професійних умінь і навичок у
майбутніх кінологів /О. Д. Богданюк // Збірник наукових праць № 36. Частина II. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2007. – С. 59–61.
3. Євсюков О. Ф. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх офіцерів у навчальному процесі вищого військового
навчального закладу : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.04 / Олександр Феліксович Євсюков; Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2006. – 172 арк., с. 87.
4. Лісніченко Ю. М. Особливості та структура підготовки майбутніх
офіцерів у процесі вивчення фахових дисциплін / Юрій Лісніченко // Науковий вісник Чернівецького університету ; наук. ред. І. С. Руснак – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2014. – Вип. 716 : Педагогіка та психологія. – С. 107–112.
5. Лісніченко Ю. М. Теоретичні основи підготовки майбутніх офіцерів до професійної діяльності у процесі вивчення фахових дисциплін /
Юрій Михайлович Лісніченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота ; голов. ред.
І. В. Козубовська – Ужгород : Вид-во УжНУ “Говерла”, 2013. – Вип. 29. –
С. 90–94.
6. Маслій О. М. Формування фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу у сфері військово-економічної логістики : дис. ... кандидата пед.
наук : 13.00.04 / Олег Миколайович Маслій ; Національна академія Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2011. – 174 с.
7. Овчарук О. В. Розвиток компетентнісного підходу : стратегічні орієнтири міжнародної спільноти / О. В. Овчарук // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : бібліотека освітньої
політики / за ред. О. В. Овчарук. – К. : К. І. С., 2004. – С. 6–15.
8. Яковенко В. Л. Основні компетенції офіцера в контексті Державної
програми розвитку Збройних Сил України / В. Л. Яковенко // Військова освіта : зб. наук. пр. – К., 2002. – № 10. – С. 218–223.
28

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Стаття надійшла до редакції 6.05.2016

Богданюк О., Романишина Л. Компетентностный подход к подготовке будущих офицеров-кинологов
Одним из современных общенаучных подходов к образовательному процессу является компетентностный подход. Было определено,
что понятие компетентность предполагает набор знаний, умений, навыков и опыта специалиста, позволяет выполнять функции, которые
запрограммированы для данной специальности. Основой будущей
профессии офицера-кинолога являются: осуществление руководства
кинологической службой; умение планировать мероприятия, организовывать контроль по подготовке и использованию кинологов и
служебных собак в охране границы; тактически грамотное и эффективное применение кинологов со служебными собаками для поиска
и обнаружения различных предметов и людей; знание методики выработки условных рефлексов на приемах общей и специальной дрессировки, что положено в основу профессиональной компетентности.
Ключевые слова: будущие офицеры-кинологи, компетентностный подход, компетенция, компетентность, профессиональная компетентность, специфические компетенции.
Bogdaniuk O., Romanyshyna L. Competence approach to the training
of future officers, dog handlers
The competence approach is one of present day’s general scientific approaches to the educational process. The training of future officer – cynologists is not the exception. The demand for the professional competence formation of future officer – cynologists has arisen due to the military events
on the territory of Donbass region. The future officer – cynologists training
for professional activity is related to the development of future specialists’
cognitive activity, their professional skills, creativity and purposeful professional competence. It has been proved, that the notion of competence presupposes a set of specialist’s knowledge, skills and experience, which enables
to perform functions that are programmed for the specialty.
The basic competences of future specialist have been distinguished: the
acceptance of active life and professional positions; the focus on social and
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professional self-determination and self-realization; mastering of basic social skills, practical skills in economics and social relationships; the ability
of entering into the globalized world, in open informational community;
tolerance, ability to conduct a dialogue, to seek and find meaningful compromises; the achievements of modern general cultural level; legal culture.
The specific competences of future officer – cynologist, that are related
to the peculiar features of his professional activity, providing professional
activities in new political, socio-economical, socio-cultural, information
and technological as well as spiritual conditions, have been pointed out on
the basis of competence approach.
A special role is given to professional competence, emphasizing that it
is not the knowledge and skills, as they are, but the very ability to use them,
as well as personal qualities which are necessary to achieve the desired result
in a specific workplace in the peculiar working environment.
Keywords: future officers, dog handlers, competence approach, competence, competence, professional competence, specific competence.
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ОРІЄНТИРИ ДЛЯ ВИБОРУ МАЙБУТНЬОЇ
ПРОФЕСІЇ ВИПУСКНИКАМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
ШКІЛ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
У статті розглянуто проблему вибору майбутньої професії випускниками загальноосвітніх шкіл: визначено чинники, які впливають на професійне самовизначення старшокласників; охарактеризовано основні орієнтири у виборі професії випускниками загальноосвітніх шкіл; досліджено вплив стереотипних уявлень про професії на
формування професійного самовизначення молоді. Автором статті
проведено експериментальне дослідження з визначення основних орієнтирів у виборі майбутньої професії випускниками загальноосвітніх
шкіл та з’ясовано, що до останніх належить: думка батьків, можливість навчання на денному відділенні у ВНЗ державної форми власності
та реальна спроможність працевлаштування за обраною професією.
Ключові слова: професія, професійне самовизначення, професійна
орієнтація, стереотипи, старшокласники, загальноосвітні школи.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Останні соціальноекономічні зміни, які відбулися в нашому суспільстві, спричинили зміни
в традиційних цінностях, ідеалах, взаємовідносинах людей. Це стосується й трудової сфери. Утрачені минулі зв’язки між професійною освітою та
професійною працею призвели до втрати налагодженої системи просвіт© Олена Василенко
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ницько-виховної роботи школи в напрямі трудового виховання учнів.
Проблема тут полягає в тому, що невиправдана кількість випускників
шкіл обирає престижні та популярні професії юриста, економіста, менеджера. На жаль, дуже мало з них виявляють бажання реалізувати себе у
сфері матеріального виробництва, харчової промисловості, соціального
обслуговування, послуг тощо. Тому дисбаланс між бажаним та очікуваним, реальними можливостями і перспективами призводить до соціальної дезорієнтації та певним чином до порушення соціалізації підлітка.
Уперше питання вибору майбутньої професії постає перед школярами після закінчення 9-го класу. Якщо ж учень вирішив закінчувати школу, то в 11-му класі йому доведеться остаточно вирішувати, що
робити: йти на роботу, вступати до вишу чи закінчувати певні курси.
Значна частина старшокласників не має чіткої життєвої перспективи,
переживає почуття незахищеності, невпевненості в собі і своїх силах.
Інші обирають професії, які не користуються попитом на підприємствах та виробництві, і тому змушені працювати не за фахом.
На жаль, сучасна молодь схильна ідеалізувати професію, звертає
увагу на її зовнішній привабливий бік. Нерідко, вибираючи майбутню професію, молоді люди орієнтуються на критерії престижності,
вигідності. Але потрібно пам’ятати, що часто висока заробітна плата
вимагає значних інтелектуальних, психічних чи фізичних зусиль. Самі
по собі великі гроші та посада не гарантують задоволення роботою
та собою. Тому в умовах розвитку ринку праці, зростання вимог до
підготовки сучасного фахівця нагальною є необхідність якісного покращення системи професійної орієнтації молодого покоління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Науковці по-різному розглядають питання розвитку професійного інтересу
особистості, вважаючи, що його динаміка розгортається так: зацікавленість, допитливість, пізнання, дія. Дослідники стверджують, що
професійний інтерес є однією із властивостей особистості, що характеризує позитивне ставлення людини до певного виду трудової діяльності та її спрямованість на цю діяльність [6].
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Є. Павлютенко [5] наголошує на тому, що усвідомлені потреби
особистості у виборі майбутньої професії породжують відповідні інтереси, які знаходяться в основі діяльності, спрямованої на здійснення
всього комплексу мотивації. Науковець пропонує розглядати потреби
як основу формування інтересів, ціннісні орієнтації – у вигляді основного змісту цих інтересів, а мотиви діяльності – як різновиди інтересу.
Питання мотивації особистості до здійснення професійного вибору та здатності до певної діяльності висвітлені в наукових дослідженнях К. Абульханової-Славської, В. Бодрова, А. Голомшток, Є. Клімова,
І. Назімова, К. Платонова, В. Сафіна та інших. Розгляду соціальних і
соціально-психологічних чинників, що впливають на процес професійного самовизначення людини, присвячені праці В. Оссовського,
В. Черноволенко, В. Шубкіна. Висвітлення питань життєвих і професійних планів молоді, її професійних намірів знайшли своє відбиття
в дослідженнях Р. Чередніченко та В. Шубкіна. Визначенням ролі й
місця здібностей, інтересів, мотивів та індивідуально-особистісних
рис у формуванні професійно важливих якостей займалися Е. Зеєр,
Т. Кудрявцева, Б. Ломов. При цьому в наукових дослідженнях майже
не розглядається проблема чіткого визначення та надання правильних орієнтирів у виборі майбутньої професії випускникам загальноосвітніх шкіл (далі – ЗОШ) у сучасних умовах.
З огляду на це метою статті є визначення та обґрунтування тих орієнтирів у виборі майбутньої професії випускниками ЗОШ, які сприятимуть їх найповнішій професійній самореалізації та самоствердженню.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вибір професії є найголовнішим чинником подальшого життя людини, її ставлення до себе
і світу. Саме від вибору майбутньої професії залежить те, як людина
почуватиме себе в суспільному житті, як буде реалізувати свій потенціал та чи отримає справжнє задоволення від своєї діяльності [4].
Під терміном “професія” розуміється рід трудової діяльності, що
вимагає визначеної підготовки і є звичайно джерелом матеріального
забезпечення існування людини. Професія також характеризується як
система знань, умінь і навичок, властива визначеній людині [1].
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На сучасному етапі вибір професії випускниками ЗОШ є непростим, складно мотивованим і залежить від багатьох обставин. За твердженнями М. Скиби та О. Коханка [7, с. 73], причинами цього явища є,
по-перше, розширення діапазону професій (майже 500 професій зникає і стільки ж з’являється лише протягом одного року), що зумовлено
появою нових галузей виробництва та науково-технічним прогресом;
по-друге, змінюється зміст і характер праці; по-третє, ускладнюється
сама структура особистості, її потреби і мотиви вибору професії.
Є. Павлютенко [5] зазначає, що на вибір професії молодою особистістю впливає група таких чинників:
група дружніх відносин (друзі, товариші, знайомі, випускники школи);
навчальні предмети;
позакласна робота (шкільні гуртки, факультативи, індивідуальна
робота, бесіди про професію);
позашкільна робота (екскурсії, зустрічі з фахівцями, керівниками
підприємств, відвідування днів відкритих дверей навчальних закладів);
педагогічний колектив (класний керівник, учителі, соціальний педагог, психолог, адміністрація навчального закладу);
сім’я та інші родичі;
засоби масової комунікації (телебачення, радіо, книги, газети, Інтернет);
суспільно-корисна та виробнича діяльність (дослідницька робота, робота в учнівських об’єднаннях, ремонтних бригадах тощо).
На думку Є. Клімова [3, с. 73], основними орієнтирами у виборі
майбутньої професії старшокласниками ЗОШ є такі:
1. Позиція старших членів сім’ї, які вважають, що несуть пряму
відповідальність за благополуччя підлітка, і тому прагнуть нав’язати
свою думку.
2. Позиція друзів і подруг. Дружні стосунки в юнацькому віці дуже
міцні і можуть серйозно впливати на вибір професії. Але часто думка
друзів про певну професію не відповідає тим здібностям та інтересам,
які є у юнака, і тому більше шкодить, ніж допомагає.
3. Позиція вчителів, шкільних спеціалістів. Спостерігаючи за поведінкою, навчальною та позанавчальною діяльністю учнів, досвідче34
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ний педагог може знати багато такого, що приховано від непрофесійних очей. Тому думка вчителя, якому довіряє старшокласник, часто є
однією з вирішальних.
4. Особисті плани й уявлення про майбутню роботу, у тому числі
й уявлення про передбачуваний рівень доходів. Часто учні мають невірні або поверхнево уявлення про свою майбутню професію. Вони не
виявляють бажання дізнатися про специфіку діяльності більше, познайомитися з людьми, які працюють у цій галузі тощо. Не бажаючи
витрачати свій час, навчаючись у школі, вони часто “кусають собі лікті” після закінчення ВНЗ.
5. Здібності. Нерідко старшокласники у виборі професії спираються тільки на свої здібності й успіхи в навчанні, не враховуючи того,
що майбутня професія може потребувати й інших досягнень у різноманітних видах діяльності.
6. Рівень вимог на суспільне визнання. Мається на увазі те, що кожна
людина прагне визнання, воно є винятково важливим для неї. Проте не
кожному вдається стати знаменитим співаком, видатним політиком чи
лауреатом Нобелівської премії. Плануючи свій трудовий шлях, старшокласники часто не зважають на реалістичність вимог до себе та своєї професії. А за розчарування доводиться платити дуже дорого.
7. Інформованість. Вибираючи майбутню професію, молоді
люди часто не дбають про те, щоб зібрані відомості про неї не виявилися спотвореними, неповними, поверховими. Часто професія
подобається тільки тому, що з боку все виглядає так легко, чудово,
перспективно. І тому молодь зазвичай не бажає довідатися більше
про те, як усе відбувається насправді, скільки фізичних, розумових
і психічних зусиль потрібно докласти людині, щоб досягти успіху і
стати професіоналом.
Слід зазначити, що тривалий час у нашій державі існували і досі
продовжують існувати стереотипи у виборі професії, коли знівельовано статус робітничої професії. Більшість випускників шкіл вважають,
що робітничі професії є непрестижними, нецікавими. Це говорить
про нерозуміння того, що влаштуватись на роботу з омріяним дипломом за спеціальністю зможуть тільки одиниці.
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Існують також соціальні стереотипи у виборі професії, серед яких
гендерні стереотипи є одними з найважливіших. У сучасному суспільстві домінують уявлення про типово чоловічий образ професії, що
включає в себе набір рис, пов’язаних з професійною компетенцією,
раціональним мисленням і активною життєвою позицією, а також
типово жіночий – з соціальними і комунікативними навичками, душевною теплотою та емоційною підтримкою. Тому, незважаючи на декларування “рівних можливостей” для чоловіків і жінок в оволодінні
тією чи іншою професією, стереотипні уявлення в нашій країні про
“чоловічі” або “жіночі” спеціальності досі переважають серед значної
частини населення [2].
Підтвердженням усіх висловлених нами думок є результати проведеного анкетування серед 230 випускників загальноосвітніх шкіл м. Хмельницького та Хмельницької області. Отримані
дані засвідчили, що більшість учнівської молоді визначилися з вибором майбутньої професії ще наприкінці 9-го класу та в першій
четверті навчання у випускному класі загальноосвітньої школи
(у 33 % та 41 % випадках). Значна частина опитаних (67 %) при виборі
форми власності вищого навчального закладу обрали ВНЗ державної
форми власності як найбільш оптимальний варіант, але в той же час
33 % опитаних розглядають обидва варіанти форми власності ВНЗ
(державний і приватний).
На питання “На якій формі навчання Ви плануєте свій вступ до
ВНЗ?” 61,3 % опитаних відповіли, що розглядають обидва варіанти –
бюджетну і контрактну форми навчання. Переважна більшість респондентів (48 %) зазначили, що не розглядають навчання на заочному
відділенні як оптимальне та прийнятне, оскільки вважають, що така
форма навчання не дає змогу опанувати усі дисципліни більш глибоко
і в повному обсязі.
Більшість учнівської молоді на питання, чи проходили вони спеціальну підготовку, щоб поступити на обрану спеціальність, відповіли, що вони займалися з репетиторами із ЗНО (68 %), але основним
чинником у виборі майбутньої спеціальності стали все ж таки рекомендації батьків (у 71 % випадків).
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У виборі майбутньої спеціальності випускників ЗОШ найбільше
привабила реальна можливість працевлаштування за обраною професією (42 %) та покликання і здібності до цієї професії (40 %). А основним чинником, що ускладнював вибір майбутньої спеціальності,
стали сумніви і невпевненість у власних знаннях (29 %) та оцінка платоспроможності випускників шкіл та їх родин (47 %).
Цікавими для нашого дослідження виявилися результати анкетування за гендерним аспектом. Наприклад, опитані юнаки виявили
схильність до вибору професій прикладного характеру – математики,
механіки, економіки (89 %), а не гуманітарного профілю (психологія,
соціальна робота, фізична реабілітація, філологія); своє професійне
самовизначення вони здійснили більшою мірою не усвідомлено, про
що свідчить той факт, що визначалися з професією вони не заздалегідь, а напередодні вступу до ВНЗ (27 %) та керувалися не власними
знаннями і бажаннями, а рекомендаціями батьків (39 %).
Результати проведеного анкетування серед дівчат засвідчили, що
38 % з них схильні до вибору спеціальностей гуманітарного профілю,
а 61 % дівчат бажають оволодіти професіями прикладного характеру
(комп’ютерне програмування, дизайн інтер’єрів та одягу, перекладач
тощо). Цікавим є те, що більшість дівчат визначились з вибором професії, закінчивши навчання у випускному класі школи (38 %) та в першій
четверті навчання у випускному класі (69 %). Ці результати свідчать, що
представниці жіночої статі виявились більш свідомими під час вибору
майбутньої професії, ніж їхні однолітки-юнаки. Варто зауважити, що
59 % опитаних дівчат проходили спеціальну підготовку у вигляді занять
з репетиторами з ЗНО та 38 % з них брали участь у різноманітних гуртках, секціях, факультативах. Проте на вибір майбутньої професії більшості з них вплинула думка батьків (49 %) та вчителів (44 %).
Отже, аналіз проведеного анкетування серед випускників ЗОШ
засвідчив, що сучасні дівчата не мають стереотипних уявлень про суто
“жіночі” професії та виявляють бажання усвідомлено обирати “чоловічі” спеціальності. Також представниці жіночої статі є більшою мірою поінформовані та цілеспрямовані щодо вибору майбутньої життєвої справи, ніж їхні ровесники-чоловіки.
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Висновки. Результати проведеного анкетування серед випускників ЗОШ дозволяють стверджувати, що на сьогодні основними орієнтирами у виборі майбутньої професії є думка батьків, можливість
навчання на денному відділенні у ВНЗ державної форми власності та
реальна спроможність працевлаштування за обраною професією. Ці
дані свідчать про те, що сучасна молодь адекватно оцінює власні професійні прагнення й можливості, співвідносячи їх з реальними соціально-економічними умовами. Проте молодим людям потрібно пам’ятати,
що вибір майбутньої життєвої справи є дуже важливим кроком. І тому
необхідно враховувати не лише думку батьків, друзів чи знайомих, а,
в першу чергу, те, що подобається саме вам. Потрібно задуматись над
тим, чи зможете ви займатися однією справою день за днем протягом
усього життя, докладаючи максимум зусиль. Адже сьогодні, для того
щоб досягти успіху в житті, потрібно прагнути бути кращим у будь-якій
з обраних спеціальностей. Також молодь повинна чітко визначитися з
тим, на що вона очікує від майбутньої професії. Для цього необхідно
співставити власні професійні й особисті прагнення, а також реальні
потреби на ринку праці і свої запити щодо професійної самореалізації.
Перспективним для подальших розвідок у даному напрямі є
дослідження форм і методів покращення системи профорієнтаційної
роботи з випускниками загальноосвітніх навчальних закладів.
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Василенко Е. Н. Ориентиры для выбора будущей профессии выпускниками общеобразовательных школ в современных условиях
В статье рассмотрена проблема выбора будущей профессии выпускниками общеобразовательных школ: определены факторы, которые влияют на профессиональное самоопределение старшеклассников; охарактеризованы основные ориентиры при выборе профессии
выпускниками общеобразовательных школ; исследовано влияние
стереотипных представлений о профессиях на формирование профессионального самоопределения молодежи. Автором статьи проведено экспериментальное исследование по определению основных
ориентиров при выборе будущей профессии выпускниками общеобразовательных школ и выяснено, что к последним относятся: мнение
родителей, возможность обучения на дневном отделении в вузах государственной формы собственности и реальная возможность трудоустройства по выбранной профессии.
Ключевые слова: профессия, профессиональное самоопределение,
профессиональная ориентация, стереотипы, старшеклассники, общеобразовательные школы.
Vasylenko O. М. The reference points for future profession choice by
school leavers in modern conditions
The article considers the problem of choosing the future profession
by school leavers. It was identified factors that influence professional selfdetermination of senior pupils, such us group of friendships (friends, com№ 3 (5)
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rades, acquaintances, high school graduates); academic subjects; extracurricular activities (school clubs, electives, individual work, discussions about
the profession); extra-curricular activities (excursions, meetings with professionals); teaching staff (classroom teacher, teachers, social pedagogue,
psychologist, administration of school); the family and other relatives; mass
media (television, radio, books, newspapers, Internet); socially useful and
productive activities (research, work in student associations, etc.).
The article describes main principles for future profession choice by
school leavers: the position of the elder members of the family; the opinions
of friends; the position of teachers or school specialists; personal plans and
ideas about future work; abilities; level of aspiration; awareness.
It was studied the influence of stereotypes about the profession in the
formation of professional identity of youth, among which the most important are gender stereotypes. The author found that stereotypical attitudes in
our country about “male”or “female”specialties are still prevalent among a
significant part of the population.
The author conducted an experimental study to determine basic guidelines when choosing the future profession of the graduates of secondary
schools among 230 graduates of secondary schools of the city of Khmelnitskiy and Khmelnitskiy region. The study revealed that the main indications
for the future of the profession by young people include: parents believe
that the opportunity of training full-time in higher education institutions
of state ownership and the real possibility of employment in your chosen
profession. The analysis of the questionnaires showed that modern girls are
not stereotypical representations of purely “female”profession and are willing to consciously choose a “male”profession. They are more informed and
motivated when choosing their future profession than their male peers.
Keywords: profession, professional identity, professional orientation, stereotypes, high school, secondary school.
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СОЦІАЛЬНО–ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
ДИСТАНТНИХ СІМЕЙ В УКРАЇНІ
У статті охарактеризовані основні поняття дистантної сім’ї із соціальної, педагогічної та психологічної точки зору. Відповідно до життєдіяльності таких сімей визначено їхню класифікацію та встановлено ієрархію
мотивів, що зумовлюють міграцію батьків за кордон. Проаналізовано психологічні ознаки дистантної сім’ї та найпоширеніші проблеми таких родин, а також причини переїзду за кордон. Запропоновані напрями та форми
роботи з дорослими та дітьми з таких сімей.
Ключові слова: дистантна сім’я, міграція, функції, соціально-психологічні проблеми, дезорганізація, дискомфорт.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасне українське суспільство переживає глибокі трансформаційні процеси в соціальній, економічній, політичній, культурній сферах. На кожному
етапі сучасного державотворення України, а також з економічними
та суспільними змінами збільшується інтерес науковців до проблем
створення та функціонування сім’ї. Українська сім’я опинилася у
складних умовах, що змушують виживати її у скрутних побутових
та економічних життєвих ситуаціях. Досить поширеним феноменом
стає дистантна сім’я. Такі сім’ї є потенційно неблагополучними, у них
© Наталія Голова
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порушені зв’язки з мікро- та макросередовищем, а також внутрішньородинні, у результаті – спроможність сім’ї виконувати свої функції та
обов’язки зменшується.
Термін “міграція” позначає процес переселення (переміщення)
людей, що перетинають межі тих чи інших територій зі зміною місця
проживання назавжди чи на тривалий термін. За неофіційними даними, на сьогодні за кордоном перебуває понад сім мільйонів українців. Аналіз соціально-психологічної та педагогічної літератури підтверджує, що а саме феномен дистантної сім’ї, її проблеми та причини
створення, безсумнівно, є соціально значущою проблемою сучасності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблема дистантних сімей, причини її виникнення, виховання молодого
покоління, загалом існування таких сімей ще досить мало вивчена і
висвітлена в науковій соціально-психологічній та педагогічній літературі. Окремим аспектам цієї проблеми присвячені роботи Ф. Мустаєвої, О. Пенішкевич, Я. Раєвської (запропоновано поняття та типологія дистантних сімей, а також причини їх утворення); Н. Гордієнко,
Н. Куб’як (розглянуто дистантну сім’ю як об’єкт соціально-педагогічної роботи); Т. Дорошок, Л. Ковальчук (проаналізовано зміни у поведінці дітей із дистантних сімей) [1, с. 113].
У сучасній психолого-педагогічній літературі поняття дистантної
сім’ї як сім’ї, члени якої тривалий час проживають на відстані один від
одного, через працевлаштування одного з батьків або ж обох за кордоном, визначали Я. Гошовський, Ф. Мустаєва, В. Торохтій, І. Трубавіна.
Відповідно до актуальності теми та її неповного дослідження, метою статті є: проаналізувати соціально-психологічні проблеми дистантних сімей та обґрунтувати причин їх виникнення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Феномен дистантної
сім’ї виступає, безсумнівно, як соціально значуща проблема сучасності. За визначенням науковців, “дистантна” сім’я – це сім’я, члени якої
тривалий час перебувають на відстані через те, що один або обидва з
батьків працюють за кордоном [2; с. 1]. Тобто, дистантна сім’я – це мала
соціальна група людей, поєднаних родинними відносинами (шлюбу,
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кровної спорідненості, усиновлення, опіки), спільністю формування
й задоволення біологічних і соціально-економічних потреб, любов’ю і
взаємною моральною відповідальністю. Така сім’я офіційно вважається повною, а насправді, члени родини не отримують належного емоційного спілкування один з одним.
Цікавою є думка Ф. Мустаєвої, яка визначає дистантну сім’ю такою, в якій життєдіяльність кожного члена подружжя через специфіку їхньої професії переважно проходить окремо. До таких сімей
вона відносить сім’ї бортпровідників, моряків, артистів, космонавтів, геологів, військових, спортсменів і вважає, що в середньому таких сімей є 4–6 % від загальної кількості в нашій країні. І. Трубавіна
дистантною називає сім’ю, члени якої з різних причин перебувають
на відстані один від одного – професія, ув’язнення, лікування, неспроможність утримувати сім’ю і передача дітей тимчасово в будинки інтернатного типу. Автор схиляється до зарахування її до неблагополучної сім’ї [2, с. 5, 6].
Д. Пенішкевич, відповідно до життєдіяльності дистантних сімей,
умовно поділяє їх на декілька категорій:
1) сім’ї, де існує взаєморозуміння (кожен з батьків виконує відведену йому роль, а один із них заробляє гроші на навчання дітей, будівництво житла, відкриття власного бізнесу тощо; такі сім’ї не можна
назвати неблагополучними, соціальний захист зводиться до надання
їм соціально-педагогічної допомоги інформативного характеру);
2) неблагополучні дистантні сім’ї (з дітьми вдома залишається
один із батьків, частіше — чоловік; неможливість поєднання в таких
умовах виконання ролі матері й батька; виникнення в членів сім’ї спочатку стресу, а з часом і депресії; втрати нерідко роботи через необхідність догляду за дитиною; вирішення потреби в матеріальних коштах за рахунок заробітку мігранта; зловживання алкоголем та бездоглядність дитини);
3) обоє батьків тривалий час перебувають на заробітках за кордоном (дитина, як правило, залишається під опікою бабусі, дідуся, далеких родичів, сусідів, друзів тощо; наслідок цього – дезадаптація та
соціальна незахищеність дитини).
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Характеризуючи різновиди дистантних сімей, важливою типологічною ознакою класифікації називають такі причини утворення дистантної сім’ї:
– утворені внаслідок довготривалого тюремного ув’язнення одного з батьків;
– утворені після від’їзду на заробітки одного з батьків у далеке
зарубіжжя (як правило, перебування дорослого за кордоном триває
десяток років, а то й більше);
– утворені після від’їзду одного з батьків у близьке зарубіжжя (постійне перебування на сезонних роботах);
– утворені внаслідок фактичного розпаду сім’ї (чоловік/дружина
проживають від сім’ї окремо тривалий час, що буває орієнтовно в таких ситуаціях:
“найшла коса на камінь” (ніхто не хоче поступитися своїми амбіціями у сімейних чварах, тому один із них проживає у своїх батьків,
окремо від сім’ї з дитиною);
один із батьків подає на розлучення, інший перешкоджає цьому
процесу.
Опитування працівників-мігрантів дає можливість установити
ієрархію мотивів, які зумовлюють поїздки за кордон (від більш значущого мотиву до менш значущого):
заробіток задля поліпшення житлових умов (купівлі квартири чи будинку), придбання автомобіля або інших дорогих товарів тривалого вжитку;
заробіток задля задоволення життєвих потреб – харчування, придбання необхідних товарів повсякденного вжитку (одягу тощо);
накопичення коштів для оплати навчання дітей у вищих престижних навчальних закладах;
накопичення стартового капіталу для створення власного бізнесу
або розвитку своєї справи;
мотиви нематеріального характеру (побачити світ, здобути певні
трудові навички, поліпшити знання мови тощо).
Характерними психологічними ознаками дистантної сім’ї є:
1) відсутність або значне порушення функціонування принаймні одного елемента в системі сімейних взаємин: невідповідність ви44
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ховної соціалізаційної мети дорослих членів родини; дезорганізація
сімейних зв’язків, що виявляється у відсутності адекватного розподілу сімейних ролей, неузгодженості цілей та правил її функціонування
як цілісної системи; обмеження спрямованості на задоволення потреб
інших членів родини; відсутність спрямованості на розвиток сім’ї і
відповідно неготовність до змін як у житті кожного окремого члена
родини, так і сім’ї в цілому;
2) низька якість функціонування родини аж до повної нездатності
виконувати сімейні обов’язки, відповідно – незадоволення основних
потреб членів родини.
Теоретичний аналіз різних підходів до визначення функцій сім’ї
(Є. Ейдеміллер, В. Юстицкіс, В. Целуйко) дозволив установити, що
функції духовного (культурного) спілкування, первинного соціального
контролю та емоційна в дистантній сім’ї не задовольняються [3, с. 29].
Проаналізувавши ознаки дистантної сім’ї, можна охарактеризувати й проблеми, беручи до уваги основні її функції:
1. Зміни у поведінці дітей з дистантних сімей. Однією з основних
проблем, пов’язаних з трудовою міграцією, є розрив родинних стосунків, у результаті чого діти залишаються без батьківського піклування протягом кількох років.
У результаті експерти виявили здебільшого негативні зміни у поведінці дітей, батьки яких тимчасово відсутні: пропуски занять без
поважних причин, зниження успішності у навчанні, агресивна та неспокійна поведінка, підвищений рівень тривожності, емоційні розлади, вживання алкоголю та наркотиків, тютюнопаління, проблеми
в комунікативній сфері з однолітками та з найближчими родичами,
закомплексованість, почуття ворожості, несформованість Я-образу,
статево-рольової ідентичності, домінування залежності в поведінці,
імпульсивність [4, с. 30].
У підлітковому віці діти – максималісти. Часто вони у своєму пошуку стають “самотніми подорожніми”. Особливе значення у процесі самовизначення і самоствердження відіграє соціальне середовище,
зокрема сім’я, оскільки саме в підлітковому віці як ніколи потрібний
приклад батьків, їхня порада та підтримка.
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2. Дезорганізація сімейних зв’язків. Тривале заробітчанство
призводить до значного порушення функціонування системи сімейних взаємин, дисгармонійних ролей подружжя у сім’ї, низької
якості виконання обов’язків членами родини. Поміж подружжям
виникають розлади, закомплексованість, що вказує на емоційне
відчуження та на комплекс ставлення як до чужої особи, домінування залежності в поведінці, імпульсивність, що нерідко виявляється у неналежній поведінці, конфліктах, агресивності. Тому для
дистантної сім’ї характерна структурна зміна таких складових, як
шлюб, батьківство, діти, домогосподарство, що набувають самостійного значення.
3. Дефіцит реального спілкування подружжя. Подружжя у дистантній сім’ї має дефіцит вияву позитивних почуттів, низький рівень
відчуття ніжності, тепла й любові. Через втрату постійних контактів
відбувається відчуження подружжя одне від одного. Через це відносини набувають формального характеру, на жаль, пріоритет надається
економічним взаємовідносинам.
Порушення або взагалі відсутність комунікативної функції в сім’ї
призводить до психологічних та емоційних бар’єрів між чоловіком і
дружиною. Внутрішньосімейне спілкування – це найважливіший спосіб виявити турботу, любов, висловити свої почуття, а її відсутність
збільшує непорозуміння між подружжям: конфліктність, агресію,
роздратованість і т. д., а як результат – відсутність сприятливого сімейного мікроклімату.
4. Порушення репродуктивної функції. Дистантну сім’ю характеризує шлюб, який значною мірою є номінальним, оскільки члени
подружжя переважно проживають окремо одне від одного, що є загрозою подружньої зради та розлучення. Проблема в сексуальних
стосунках через роздільне проживання її членів, а також дітонародження негативно впливає на фізичне та моральне здоров’я дорослих.
Головне завдання сім’ї – продовження людського роду через народження дітей – у дистантних сім’ях після від’їзду чоловіка або жінки
не виконується.
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5. Соціально-економічні проблеми. До них можна віднести планування сімейного бюджету, відсутність організації споживчої діяльнс‑
ті з ведення домашнього господарства та організацію побуту сім’ї.
Варто зазначити, що в більшості дистантних сімей надається перевага
одній із сімейних функцій – економічній.
6. Порушення рекреативної функції, а саме: організації вільного
часу, відпочинку, охорони здоров’я членів сім’ї, розвиток інтересів і
потреб – призводить до розпаду сімейних зв’язків, зміни ціннісних
орієнтацій, а в результаті – порушення сімейної рівноваги.
7. Психотерапевтичні проблеми, що пов’язані з відсутністю підтримки членів сім’ї в різних життєвих ситуаціях, а також створення
доброзичливого емоційного клімату.
8. Соціально-психологічні проблеми, що детермінуються міжособистісними стосунками в сім’ї, у тому числі конфліктами, емоційними розладами між членами родини. Не задовольняються їхні потреби у психологічному комфорті й емоційній підтримці, почутті безпеки, родинних цінностях та значущості свого “Я”, емоційному теплі та любові [5, с. 150, 151].
Дискомфортність психологічного клімату сім’ї може стати причиною нервово-психічних розладів та формування неадекватної самооцінки у її членів. Основними ознаками паталогічної дистантної сім’ї є:
невиконання членами подружжя своїх родинних обов’язків, небажання працювати, допомагати, прагнення жити за рахунок інших;
зовнішнє благополуччя за умов психологічного сирітства дітей і
відчуженості подружжя, превалювання матеріальних цінностей усупереч усяким моральним принципам;
фрустрація та депривація членів подружжя, критичний стан
крайнього відчаю, безпорадності у разі безробіття, нереалізованості,
матеріальної незабезпеченості;
безпорадність старшого покоління у вихованні підлітків чи педагогічно занедбаних дітей в умовах тривалої відсутності одного чи двох батьків;
подружні зради, атмосфера обману;
небажання та невміння організовувати змістовне дозвілля, здоровий і корисний відпочинок [6, с. 57, 58].
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До основних напрямів та форм роботи з дистантними сім’ями
можна віднести:
а) формування власної моделі сімейного виховання й коригування моделі сімейного життя, залучення дітей до культурно-дозвіллєвої
діяльності (форми роботи: вечори запитань і відповідей, тематичні передачі з проблем родинного виховання й сімейних конфліктів, виставки
соціально-педагогічної літератури, організація предметного дозвілля);
б) просвітництво з проблем родинного виховання, профілактика
сімейних конфліктів, стабілізація і корекція внутрішньосімейних стосунків, організація груп взаємопідтримки та самодопомоги (форми
роботи: лекції, відеолекторії, консультування);
в) допомога в адаптації сім’ї до нової структури проживання, а
також до нових зустрічей і розлучень, допомога в організації спілкування на відстані (форми роботи: презентація соціальних програм,
тренінгові та корекційні заняття).
Висновки. Феномен дистантної сім’ї виступає, безсумнівно, як соціально значуща проблема сучасності. Зважаючи на з характер функціонування такої сім’ї та її склад, можна стверджувати, що вона схожа
на неповну сім’ю через неспроможність виконувати свої функції. Характерними психологічними ознаками дистантної сім’ї є: відсутність
або значне порушення функціонування принаймні одного елемента в
системі сімейних взаємин; низька якість функціонування родини аж до
повної нездатності виконувати сімейні обов’язки, відповідно, незадоволення основних потреб членів родини. Основними соціально-психологічними проблемами дистантної сім’ї можна вважати: зміни у поведінці дітей з дистантних сімей; дезорганізацію сімейних зв’язків; дефіцит
реального спілкування подружжя; порушення репродуктивної функції;
соціально-економічні проблеми; порушення рекреативної функції; психотерапевтичні та соціально-психологічні проблеми. Напрями роботи з
дистантними сім’ями можна поділити на три етапи: формування власної моделі сімейного виховання й коригування моделі сімейного життя,
залучення дітей до культурно-дозвіллєвої діяльності; просвітництво
з проблем родинного виховання, профілактика сімейних конфліктів,
стабілізація і корекція внутрішньосімейних стосунків, організація груп
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взаємопідтримки та самодопомоги; допомога в адаптації сім’ї до нової
структури проживання, а також до нових зустрічей та розлучень, допомога в організації спілкування на відстані.
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Голова Н. И. Социально-психологические проблемы дистантных
семей в Украине
В статье охарактеризованы основные понятия дистантной семьи с
социальной, педагогической и психологической точки зрения. Согласно с
жизнедеятельностью таких семей определена их классификация и установлена иерархия мотивов, обусловливающих миграцию родителей за границу. Проанализированы психологические признаки дистантной семьи и их
актуальные проблемы, а также причины переезда за границу. Предложены
направления и формы работы со взрослыми и детьми из таких семей.
Ключевые слова: дистантная семья, миграция, функции, социально-психологические проблемы, дезорганизация, дискомфорт.
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Golova N. Social and psychological problems of distant families in
Ukraine
At each stage of the modern state of Ukraine, as well as the economic
and social variables, the interest of scientists to the problems of the establishment and functioning of the family is increasing. A very common phenomenon is “distant” family. These are potentially unfortunate families; they
have wrong family ties, as a result, the ability of families to fulfill their duties
and responsibilities is reduced.
The problem of distant families, its causes, education of the younger
generation, in general, the existence of these families has not studied to the
full and is not highlighted in the scientific socio - psychological and pedagogical literature. Some aspects of this problem are studied in the works of
F.Mustayeva, A. Penishkevych, Ya.Rayevska (concept and typology of distant families, and the reasons for their formation are offered); N. Gordienko
, N. Kub’yak consider distant family as an object of social and educational
work; T. Doroshok, L. Kovalchuk give analysis of changes in the behavior of
children with distant families.
The typical psychological characteristics of a distant family are:
1) the absence or substantial disruption of at least one element in the
system of family relationships, discrepancy of educational goals of adult
family members; disruption of family ties which is manifested in the absence of adequate distribution of family roles;
2) low quality of family functioning up to a total inability to fulfill family responsibilities, accordingly, dissatisfaction of the basic needs of family
members.
Having analyzed the features of a distant family one can characterize
the problems taking into account its main features: variable behavior of children with distant families; disruption of family ties; shortage of real communication between spouses; reproductive disorders; social and economic
problems; breach of recreational function; psychotherapeutic problems, social and psychological problems.
The phenomenon of a distant family stands undoubtedly as a significant
social problem of our time. Considering the functioning of this family and its
composition, it can be argued that it is similar to a single-parent family due to
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the inability to perform its functions. Describing the variety of distant families, an important feature of typological classification is the cause of a distant
family formation. The main social and psychological problems of distant family may include violation of its basic functions (educational, communicative,
reproductive, economic and recreational, economic, social, etc.).
Keywords: distant family, migration, features, social and psychological
problems, disruption, discomfort.
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ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
Для одержання високої ефективності навчання й якісного формування валеологічної компетентності майбутнього педагога необхідно
цілеспрямовано забезпечити використання студентами інформаційно-комунікаційних технологій. Це суттєво впливатиме на їхню мотиваційну сферу та забезпечить успішність оволодіння професійними
знаннями й уміннями. Для викладача використання інформаційних
технологій дає можливість вивести на якісно новий рівень навчання
вивчення дисциплін циклу професійної і практичної підготовки та забезпечити формування професійно-педагогічної культури студентів,
важливим складником якої є валеологічна компетентність. У статті
розкрито значення інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні валеологічної компетентності майбутніх педагогів.
Ключові слова: майбутні педагоги, інформаційно-комунікаційні
технології, валеологічна компетентність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Здоровий спосіб
життя є найефективнішою профілактикою більшості захворювань.
Сучасні проблеми гігієни праці та відпочинку, нечисте повітря i шум
© Олена Гомонюк
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міст, забруднені ріки, підвищений темп i порушений природний ритм
життя, нікотин, алкоголь, переїдання, вторгнення хімії, мала рухливість у побуті і на виробництві, поширення різноманітних хвороб
перебувають нині у центрі уваги світової спільноти, оскільки всі ці
чинники негативно впливають на здоров’я кожної людини. Інтерес до
індивідуального здоров’я кожної людини викликаний не тільки проблемою загального погіршення здоров’я людей, а й ідеєю духовного
відродження українців як нації. Усе це зумовлює необхідність формування валеологічної компетентності майбутніх педагогів засобами
інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема програмно-методичними і телекомунікаційними засобами, що дають можливість
значно підвищити рівень фахової підготовки студентів у ВНЗ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблемам використання інформаційних технологій у навчальній діяльності присвячені роботи Г. Бордовського, Р. Гуревича, А. Довгялло,
І. Горбунової, В. Ізвозчикова, М. Кадемії, В. Клочка, В. Кондратюка,
Л. Коношевського, С. Панюкової, І. Роберт, А. Смірнова, В. Сумського
та ін. До питань формування валеологічної культури та валеологічної
компетентності зверталися О. Бондаренко, В. Колбанов, В. Лободін,
О. Дворнікова, Н. Панова, Н. П’ясецька, С. Симоненко та ін.
Метою статті є розкриття значення інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні валеологічної компетентності майбутніх
педагогів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нині особливо актуальною є проблема впровадження програмно-методичних і телекомунікаційних засобів у навчальний процес вищої школи, зокрема у процес вивчення дисциплін циклу професійної та практичної підготовки.
Адже оволодіння сучасними інформаційними технологіями стає одним із основних компонентів професійної підготовки будь-якого фахівця, у тому числі і педагога.
Формування культури здорового способу життя стрімко входить
у життя закладів освіти та у буття школярів, студентської молоді, тому
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має своїх прихильників та опонентів. Але все більше батьків, педагогів, учнівської молоді переконуються у тому, що здоров’я – фізичне,
моральне, духовне, психічне – це не просто відсутність хвороб, це
якість найдорожчого, що має людина – її життя. Тому потрібно навчати молодь берегти і зміцнювати здоров’я.
Термінами, що широко використовують у Європі замість або як
розширення терміна “інформаційні технології”, є поняття “інформаційні й комунікаційні технології” або “інформаційно-комунікаційні
технології” (ІКТ) [1, с. 257].
Інформаційно-комунікаційні технології можна застосовувати як:
засоби навчання; засоби, що вдосконалюють процес викладання; інструмент пізнання навколишньої дійсності та самопізнання; засоби
розвитку особистості того, кого навчають; об’єкт вивчення в межах
засвоєння курсу інформатики; інформаційно-методичне забезпечення й управління навчально-виховним процесом; засоби комунікації;
засоби автоматизації процесу оброблення результатів експерименту
й управління; засіб автоматизації процесів контролю і коригування
результатів навчальної діяльності, тестування та психодіагностики;
засоби організації інтелектуального дозвілля [6].
Використання інформаційно-комунікативних технологій приводить до суттєвих змін у методах і організаційних формах навчання.
На теоретичному рівні виявлено чотири групи умов ефективності використання комп’ютера в навчально-виховному процесі: умови, що
забезпечують формування соціальної і пізнавальної активності як
ключових особистісних характеристик студента в умовах широкого
використання ІКТ; варіативність програм, доступ до баз даних (інформації), вибір програм, вибір видів діяльності на рівні школи; умови, що забезпечують розвиток самостійності молодої людини: діалоговий характер програм, наявність кінцевого результату (у предметній формі), результати на проміжних стадіях навчання, варіативність
мов і виконавців програм; умови, що забезпечують розвиток здатності до самореалізації: інтелектуальна продуктивна праця, визначення
адресата навчальних програм (користувач або програміст); умови,
що забезпечують гармонійну індивідуальність особистості студен54
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та; співвідношення образного і логічного компонентів у програмах,
співвідношення емоційного і раціонального в педагогічній організації комп’ютеризованого навчання, співвідношення рівня пізнавальної
потреби та можливостей її реалізації [6].
Сучасні мультимедійні комп’ютерні програми й ІКТ відкривають
майбутнім педагогам доступ до електронних підручників, освітніх
Web-сайтів, систем дистанційного навчання та ін. Це дає можливість
підвищити ефективність розвитку пізнавальної самостійної діяльності й дати нові можливості для творчого зростання студентів.
Серед ІКТ, що знайшли широке розповсюдження у ВНЗ, викладачі найчастіше застосовують технології мультимедіа. Мультимедіа є
інформаційними технологіями, тобто сукупністю прийомів, методів,
способів продукування, обробки, зберігання, передавання аудіовізуальної інформації, заснованої на використанні компакт-дисків. Це дає
нам змогу поєднати в одному програмному продукті текст, графіку,
аудіо- та відеоінформацію, анімацію [2, с. 255–257].
Для розвитку валеологічної компетентності майбутніх педагогів мультимедійні технології мають важливе значення, адже вони
забезпечують візуальне сприйняття інформації, зменшують непродуктивні втрати сил та часу на її пошук, оброблення, сприймання
і засвоєння.
У вищих навчальних закладах України розширюються функції
нового структурного підрозділу, що називається медіатекою. Цей термін застосовують насамперед для того, щоб підкреслити нові форми
послуг з використанням засобів інформації та сучасної апаратури.
Медіатека є не лише пристроєм, а й носієм інформації, самою інформацією, засобом віддаленого доступу до неї.
На базі медіатеки викладач може проводити заняття, що мають
груповий або індивідуальний характер. Також він може організовувати самостійну роботу студента (учня) у вигляді індивідуальних
занять та завдань самопідготовки. У результаті такої роботи студент
(учень) набуває не тільки предметну або професійну підготовку, а й
навички самостійної роботи з новими інформаційними засобами на
базі комп’ютерних технологій. Він вчиться працювати з електронни№ 3 (5)
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ми каталогами літератури, базами даних, довідниками, електронними
енциклопедіями. Використовуючи тренувальні та навчальні програми, учень самостійно регулює навчальний процес [3, с. 21, 22].
Важливим складником валеологічної компетентності є валеологічні знання, опанування яких можуть забезпечити ІКТ.
Педагог – це професія, пов’язана із збереженням здоров’я та забезпеченням духовного, психічного, фізичного і морального розвитку вихованців. Саме вчитель має враховувати особливості кожного учня, здійснювати індивідуальний підхід для зміцнення і збереження здоров’я.
Сучасні реалії детермінують необхідність розглядати підготовку
студентів до формування основ здорового способу життя школярів як
важливий складник їх професійної компетентності. І саме в цьому можуть допомогти ІКТ. Адже їх можливості необмежені, зокрема: негайний зворотний зв’язок між користувачем та ІКТ; комп’ютерна візуалізація навчальної інформації про об’єкти або закономірності процесів,
явищ, що протікають реально, так і віртуальних; архівне зберігання
достатньо значних обсягів інформації з можливістю її передачі, а також легкого доступу і звернення користувача до центрального банку
даних; автоматизація процесів обчислювальної, інформаційно-пошукової діяльності, а також обробки результатів навчального експерименту з можливістю багатократного повторення фрагмента або самого експерименту; автоматизація процесів інформаційно-методичного
забезпечення, організаційного управління навчальною діяльністю і
контролем за результатами засвоєння знань [5, с. 13].
Валеологічна компетентність учителя є інтегрованою характеристикою його професійних та особистісних якостей, що відбиває
рівень сформованості професійних знань, умінь і практичного досвіду, які дають змогу йому успішно здійснювати професійну діяльність,
спрямовану на формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя та життєвими навичками, безпечної щодо здоров’я поведінки. Процес формування валеологічної компетентності студентів має здійснюватися
системно, зокрема через валеологічну освіту, валеологічне виховання
та практичну діяльність.
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У Хмельницькому національному університеті навчається багато
діючих спортсменів. Здобуття вищої освіти для них досить складне
внаслідок специфіки їхньої професійної діяльності. Розвиток системи
дистанційного навчання, одним із основоположних принципів якого
є відкритий освітній простір, дає змогу вирішити завдання залучення
спортсменів в освітній процес і тим самим відповісти на другий принцип: освіта як відповідальність перед суспільством, освіта для розвитку особистості і навчання протягом усього життя; громадянськість як
короткострокова, так і довгострокова соціальна доцільність.
Дистанційне навчання може забезпечуватися різними способами:
електронною поштою, телеконференціями, навчальними форумами
і чатами, проте найважливішими сучасними напрямами розвитку
дистанційного навчання є розміщення на спеціальних серверах навчальних мультимедійних курсів, дистанційних уроків, у тому числі
інтерактивних, анімацій із навчальної тематики, наукових пошукових
машин для пошуку навчальної інформації на спеціальних серверах.
Серед можливостей застосування ІКТ науковці називають насамперед можливість залучення кожного студента (учня) в активний пізнавальний процес, причому процес не пасивного оволодіння
знаннями, а активної пізнавальної самостійної діяльності кожного
студента (учня), застосування ними на практиці цих знань і чіткого
усвідомлення, де, яким чином і з якою метою ці знання можуть бути
застосовані. Це можливість працювати спільно, у співпраці, у процесі
розв’язування різноманітних проблем, виявляючи під час цього певні комунікативні уміння, можливість широкого спілкування зі своїми
ровесниками з інших шкіл (ВНЗ) свого регіону, інших регіонів країни
й навіть інших країн світу, можливість вільного доступу до необхідної інформації не лише в інформаційних центрах свого навчального
закладу, а й у наукових, культурних, інформаційних центрах усього
світу з метою формування власної незалежної, проте аргументованої
думки з тієї або іншої проблеми, можливості її всебічного дослідження (вивчення) [4, с. 55].
Проте комп’ютерне навчання в умовах вищої освіти до цього
часу ще не здійснюється на належному рівні. На це є свої причини.
№ 3 (5)
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Це, у першу чергу, причини організаційно-економічні: недостатня
оснащеність навчальних закладів комп’ютерною технікою в потрібній
кількості й на належному рівні; відсутність педагогічних програмних
засобів; недостатня увага до проблеми використання комп’ютера в
навчальному процесі, але це причини й організаційно-методичні. Неможливо освоювати комп’ютерні технології навчання, не маючи певного запасу психолого-педагогічних знань [8, с. 14–20].
Водночас практично відсутнє педагогічно обґрунтоване методичне
забезпечення навчального процесу, зорієнтоване на системне використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Недостатньо навчально-методичної літератури для вчителів, навчальних
посібників для студентів вищих педагогічних закладів, що розкривали б
напрями і можливості використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій під час вивчення навчальних предметів [9, с. 458].
Створення інформаційно-навчального середовища ВНЗ дає змогу інтенсифікувати й оптимізувати навчально-виховний процес майбутнього вчителя. Адже оволодіння системою знань, умінь і навичок з
формування, збереження та зміцнення свого власного здоров’я і здоров’я своїх вихованців складає основний зміст навчальної діяльності
студентів та є специфічною формою включення через цю діяльність у
структуру суспільних відносин.
Висновки. Можливості інформаційно-навчального середовища
дають змогу розвинути адекватне ставлення особистості до свого здоров’я, позитивно сприймати просвітницькі, оздоровчі, профілактичні
заходи, адже знання з валеології необхідні як для професійної діяльності, так і в особистому житті майбутніх педагогів.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Перспективою подальших досліджень є вивчення таких питань, як зарубіжний
досвід формування валеологічної компетентності майбутніх педагогів.
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Гомонюк Е. М. Значение информационно-коммуникационных
технологий в формировании валеологической компетентности будущих педагогов
Для получения высокой эффективности обучения и качественного формирования валеологической компетентности будущего педагога
необходимо целенаправленно обеспечить использование студентами
информационно-коммуникационных технологий. Это существенно будет влиять на их мотивационную сферу и обеспечит успешность овладения профессиональными знаниями и умениями. Для преподавателя
использование информационных технологий дает возможность вывес№ 3 (5)
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ти на качественно новый уровень обучения изучение дисциплин цикла
профессиональной и практической подготовки и обеспечить формирование профессионально-педагогической культуры студентов, важной
составляющей которой является валеологическая компетентность.
В статье раскрыто значение информационно-коммуникационных
технологий в формировании валеологической компетентности будущих педагогов.
Ключевые слова: будущие педагоги, информационно-коммуникационные технологии, валеологическая компетентность.
Gomonyuk О. Value of information communication technologies in
forming of the valeological competence of future teachers is discovered
A healthy way of life is the most effective prophylaxis of the most diseases. The current problems of the hygiene of labour and rest, polluted air
and noise of cities, the pollution of rivers, the increased tempo and the
broken natural rhythm of life, nicotine, alcohol, overeating, encroachment
of chemistry, small mobility in the way of life and in production, dissemination of various illnesses are enjoying the attention of world community
nowadays, as all these factors influence on an everybody’s health negatively.
The attention to the individual health of each person is caused not only by
the problem of general worsening of people’s health, but also by the idea of
the spiritual revival of the Ukrainians as the nation.
The forming of culture of the healthy way of life rapidly enters into the life
of educational establishments and into the life of pupils, students, that’s why has
its supporters and opponents. But more parents, teachers, students make sure
that the physical, moral, spiritual, psychical health is not just the absence of illnesses, it is a quality of the dearest which a person has, of his life. Therefore it is
necessary to teach young people to save and make their health stronger.
All of this determines the necessity of the forming of the valeological competence of the future teachers with the facilities of information and
communication technologies, in particular with program-methodical and
telecommunication facilities which make it possible to raise the level of professional preparation of students in the higher educational establishment
considerably.
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The problem of introduction of the program-methodical and telecommunication facilities into the educational process of higher school and in
particular, into the process of studding disciplines of the cycle of professional and practical preparation is very actual now. In fact, knowledge of
modern information technologies becomes one of the basic components of
professional preparation of any specialist, including teacher.
For the obtaining of the high efficiency of studies and for the qualified
forming of the valeological competence of a future teacher it is necessary
to provide the use of information communication technologies by students
purposefully. In fact, this influences on their motivational sphere significantly and provides the success of mastering of professional knowledge and
abilities. The use of information technologies gives to a teacher the possibility to bring out the study of disciplines of the cycle of professional and
practical preparation on a high-quality new level and to provide forming of
professional pedagogical culture of students, and the important component
of this culture is the valeological competence.
The modern multimedia computer programs and ICT open for the future teachers the access to electronic textbooks, educational web-sites, systems of the remote learning and others. It enables to raise the efficiency of
the development of the cognitive independent activity and to give new possibilities for creative growth of students.
In the article a value of information communication technologies in
forming of the valeological competence of future teachers is discovered.
Keywords: future teachers, information communication technologies,
valeological competence.
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Вадим ЖУЛКОВСЬКИЙ,
Хмельницьке училище підвищення кваліфікації та перепідготовки
персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України,
м. Хмельницький

РОЛЬ МОЛОДІЖНОЇ СКАУТСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
“ПЛАСТ” У НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОМУ
ВИХОВАННІ ПІДРОСТАЮЧИХ ПОКОЛІНЬ
У статті розкрито роль української скаутської організації
“Пласт” у національно-патріотичному вихованні підростаючих поколінь, розглянуто актуальність національного виховання дітей та
молоді. Проаналізована структура, напрями діяльності, виховні положення та основні етапи історичного розвитку організації.
“Пласт” – українська скаутська організація. Метою “Пласту” є
сприяння всебічному патріотичному вихованню та самовихованню
української молоді на засадах християнської моралі. Утворившись під
час великих соціальних і політичних потрясінь в Європі, український
“Пласт” формувався для виконання конкретної національної мети, на
відміну від інших скаутських організацій.
Ключові слова: національно-патріотичне виховання, скаутська
організація “Пласт”.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Актуальність національно-патріотичного виховання на сучасному етапі зумовлена процесом формування в Україні єдиної нації. Патріотичне виховання населення
спрямоване на забезпечення цілісності, соборності України, що є основою
© Вадим Жулковський
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української національної ідеї. Важливо, щоб об’єднання різних регіонів
України, різних поглядів і думок для національного відродження, розбудови й удосконалення держави здійснювалось на базі демократичних цінностей, які повинні бути в основі національно-патріотичного виховання.
Рівень розвитку суспільства певною мірою залежить від стану і діяльності молодіжних організацій. Молодіжний рух надзвичайно важливий для функціонування держави. На сьогодні день для української
молоді почуття патріотизму та національної гордості є надзвичайно
важливим. Патріотами не народжуються. Патріотизм прищеплюється
змалечку як невід’ємна риса людського характеру.
Яскравим прикладом національно-патріотичного виховання підростаючих поколінь є діяльність молодіжних організацій західної
української діаспори. У патріотичному вихованні важливо правильно
пов’язувати минуле і сучасне нашої країни, утверджуючи наступність
кращих традицій попередніх поколінь.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Теоретичну
основу діяльності молодіжних організацій західної української діаспори становлять ідеї, положення і рекомендації, викладені у працях
І. Бондарчука, Г. Ващенка, Е. Жарського, І. Огієнка, І. Петрів, І. Вінницької, І. Головінського, А. Горохович, К. Кисілевського, М. Ломацького, В. Мацьківа, В. Янівата та ін.
Систему виховної роботи з молоддю у діяльності організацій національного спрямування висвітлено у працях Т. Алексєєнко, І. Андрухіва, В. Бугаєнка, М. Василик, І. Марчука, Н. Мисака, Т. Михайленко, О. Палійчук, І. Піц, І. Патриляка, Ю. Руденка, І. Руснака, Б. Савчука, М. Стельмаховича та інших українських учених.
Метою статті є виявлення позитивного досвіду виховної діяльності національно-патріотичного спрямування скаутської організації
“Пласт” у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття.
Виклад основного матеріалу дослідження. Молодіжна громадська організація – це об’єднання молодих людей, створене
для задоволення власних потреб у спілкуванні з однодумцями,
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а також для успішної реалізації своїх інтересів у всіх сферах життєдіяльності [3].
Перша дитяча українська молодіжна організація під назвою
“Пласт” була створена 1911 року завдяки О. Тисовському. У цій організації було виховано десятки тисяч молодих патріотів. У літніх таборах, під час екскурсій, у повсякденній діяльності і спілкуванні вони з
дитинства пізнавали історію України, вивчали і практикували українську мову, гартували себе фізично і духовно.
Утворившись під час великих соціальних і політичних потрясінь
в Європі, український “Пласт” формувався для виконання конкретної
національної мети, на відміну від інших скаутських організацій [7].
Після Другої світової війни сотні тисяч українців залишилися
поза межами України. Найсвідоміші з них організовують пластові
гуртки в багатьох місцевостях з Головною пластовою старшиною та
Радою в Мюнхені.
Завдяки цьому з 1950 року український “Пласт” розвинув активну
діяльність на нових місцях поселення в таких державах, як Австралія,
Аргентина, Канада, Великобританія, Німеччина, США. Проводяться
пластові заняття та вишколи. Для виховників видаються журнали
“Вогонь орлиної ради”, “В дорогу з юнацтвом”, для новацтва – місячник “Готуйсь”, для юнацтва – “Юнак”, а для старшопластунів і пластунів-сеньйорів — “Пластовий шлях”.
Мета “Пласту” – сприяти всебічному патріотичному самовихованню української молоді на засадах християнської моралі.
Самовиховання – це процес постійної праці над собою. Самовиховання означає, що пластова молодь остаточно відповідає за свій
всебічний розвиток та вироблення власного характеру. Це поняття
включає добровільне прийняття присяги про суворе дотримання
пластових обов’язків. Праця в групі є невід’ємною частиною самовиховання і включає вміння спільно діяти, організовувати й проводити пластові заняття, дбаючи один про одного та про досягнення
спільної мети [2].
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За задумом О. Тисовського, виховання в “Пласті” повинно бути безперервним від восьми років і до самої старості для тих, хто пов’язав з ним
свою долю. Організація поділялась на такі чотири вікові категорії [5]:
пластовий доріст – діти 8–12 років, з якими проводили заняття
індивідуально, готуючи їх до вступу в організацію;
пластуни – підлітки 12–18 років, з яких і формувався сильний духом і тілом українець;
старші почесні пластуни – юнаки і дівчата, які після закінчення
середніх навчальних закладів вступали в самостійне життя, не пориваючи зв’язків з “Пластом”. Вони пропагували пластову ідею серед
населення, ставали опікунами пластових осередків, надавали їм практичну допомогу;
пластовий сеньоріат – люди похилого віку, які мали великий практичний досвід пластової роботи, допомагали “Пласту” матеріально.
Така структурна побудова створювала сприятливі можливості
для планомірної виховної роботи.
Головними завданнями “Пласту” є [4]:
усебічне патріотичне виховання української молоді;
розвиток її моральних, духовних і фізичних здібностей;
вишкіл молоді на свідомих, відповідальних та повноправних громадян з допомогою виховних методик та на ідейних основах “Пласту”,
які базуються на пластовій присязі, пластовому законі і трьох головних обов’язках пластуна;
плекання серед молоді традиції предків, розуміння їх історії, культури, ідей.
Три головних обов’язки пластуна — зобов’язання, які бере на себе
пластун, складаючи пластову присягу. Ці обов’язки, наче три дороговкази, мають закарбуватись пластунам у пам’яті, показувати пластовий
шлях у щоденному житті [6]:
бути вірним Богові та Україні;
допомагати іншим;
жити за пластовим законом і дослухатись пластового проводу.
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Вірність Богу вимагає від пластуна не лише віри в Бога, але й ведення морального особистого життя. Вірність Богові пластуни виявляють справами, поводячись згідно з моральними правилами та виявляючи любов до ближнього. Вони відчувають обов’язок дбати про
інших у родині, школі, гуртку, шанують усе створене Богом, визнають
гідність людини, піклуються про природу. Пластуни розвивають відчуття краси і дотримуються естетичних норм у своїй поведінці, мові,
зовнішньому вигляді, нікого не принижують.
Пластуни шанують Бога згідно зі своїм віросповіданням і одночасно шанують право кожного на своє віросповідання.
Бути вірними Україні означає вважати себе частиною української
громади, патріотом держави. Вірність Україні символізована у пластовому гербі, де пластова лілея нерозлучно переплетена з українським
тризубом. Україна – ціла українська спільнота, поселена на прадідівській землі та поза її межами; це, зокрема, культура, мова, церква та
інші матеріальні і духовні надбання, здобуті впродовж століть українським народом.
Обов’язок допомагати іншим окреслює ставлення пластуна до
свого оточення, до людей і до природи. Це означає не лише виконувати
громадські обов’язки, але і творити добрі вчинки з власної ініціативи.
Пластуни намагаються розвиватись та ставати щораз кращими не
лише заради власного успіху, але й заради суспільства, народу, держави. Українські пластуни плекають любов до української спільноти й
готові працювати заради її добра. Вони є також корисними громадянами держави, в якій проживають.
Пластуни ставлять собі високі вимоги у підтриманні пластових
ідеалів і в розвитку своїх здібностей. Вони постійно працюють над
удосконаленням свого характеру в школі, у “Пласті” й поза “Пластом”, стараються здобути різні вміння та глибокі знання. Поставлені вимоги заохочують їх до подальшого розвитку, до постійної
роботи над собою. Кожний вимірює свої успіхи не тільки мірилом
інших, а й своїм власним, кожний змагається з собою, аби наблизитися до міри своїх здібностей або природної обдарованості (до
свого потенціалу). У “Пласті” молодь засвоює всезагальні ідеали
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правди, добра й краси, використовує їх у процесі самовиховання та
розвиває свої здібності. “Пласт” формує справжніх громадян, які
відповідально виконують громадські обов’язки та вчить своїх членів брати ініціативу в удосконаленні спільноти, спонукає їх ставати
провідниками у суспільстві й державі.
Потреби українського народу змінюються з історичними обставинами. Дорослі пластуни завжди працювали в українській громаді,
українських установах, школах і захищали інтереси українського
народу. Свого часу вступали до лав Українських Січових Стрільців,
пізніше – Української Повстанської Армії. У діаспорі організували
українське громадське життя, зокрема українську освіту.
Сьогодні в українській державі “Пласт” готує молодь для участі в різних сферах життя. Кожна професія потребує компетентних, відданих фахівців з ініціативою та гуманним ставленням до інших людей, які одночасно
готові брати до уваги благополуччя та процвітання держави, суспільства,
народу, які використовують пластові закони життя у своєму середовищі.
Пластуни почувають себе частиною скаутського руху й разом з іншими скаутами намагаються поширювати в світі скаутські ідеали: розвивати повноцінну людину, корисного для суспільства громадянина.
Пластун повинен жити за пластовим законом. Він має не лише
знати його, але свідомо прагнути до ідеалу, який окреслений у законі.
“Пласт” має дещо спільне з військом. Використання впоряду (спеціальних команд) допомагає підтримувати порядок під час мандрівок,
святкувань, таборів та інших акцій. Однострій та відзнаки свідчать
про досягнення пластуна, відбуті ним табори, обов’язки в організації.
За одностроєм пластуни впізнають скаутів інших країн.
“Пласт” був заснований у період відсутності української державності. Слово “Україна” означало ідею – ідею, що повинна існувати
українська держава. Це поняття містило в собі твердження, що існує
український народ, українські землі, українське суспільство, українська спадщина та мова [2].
Але де б вони не жили, пластуни вважають себе частиною української спільноти і дбають про її добробут. Українська спільнота включає громадян з України та українців, які живуть поза межами України.
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Для юнаків і юнок це значить передусім, що вони [2]:
вивчають українську мову та спілкуються нею;
вивчають літературу, історію, географію і культуру українського
народу;
пізнають українську спадщину.
Загалом пластуни плекають українські звичаї, знають і шанують українську національну символіку та гімн, дбають про українське суспільство.
Кожний пластун обирає свій спосіб дбати про добробут української спільноти. Ось кілька можливих прикладів:
пластун працює добровільно в українській організації;
у громаді вносить позитивний дух злагоди й компромісу, щоб будувати й удосконалювати, а не руйнувати;
здобуває освіту з українознавства та навчає інших;
стає провідником на різних щаблях громадського життя;
виконує роль “амбасадора України” у своїй державі (для тих, хто
живе поза межами України).
Важливе значення в системі виховання “Пласту” у західній українській діаспорі посідає родинне виховання, вивчення рідної мови,
виховний ідеал українця.
На сьогодні “Пласт” – це потужна скаутська організація, учасниками якої є приблизно 10 тисяч осіб з усієї Україні та близько 3 тисяч членів за кордоном. “Пласт” організовує численні табори, кожен
з яких має свою спеціалізацію (летунський, морський, військовий,
спортивний, мандрівний, виховно-вишкільний та ін.).
Висновки. Діяльність скаутської організації “Пласт” спрямована на
національне виховання та етнокультурну ідентифікацію молодого покоління зарубіжних українців, а також відіграє важливу роль у розвитку
системи національно-патріотичного виховання в сучасній Україні.
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Жулковский В. В. Роль молодежной скаутской организации
“Пласт” в национально-патриотическом воспитании подрастающих поколений
В данной статье раскрыта роль украинской скаутской организации “Пласт” в национально-патриотическом воспитании подрастающих поколений, рассмотрена актуальность национального воспитания детей и молодежи. Проанализированы структура, направления
деятельности, методы воспитания и основные этапы исторического
развития организации.
“Пласт” – украинская скаутская организация. Целью “Пласта”
является содействие всестороннему патриотическому воспитанию и
самовоспитанию украинской молодежи на принципах христианской
морали. Образовавшись во время больших социальных и политических потрясений в Европе, украинский “Пласт” формировался для
выполнения конкретных национальных целей, в отличие от других
скаутских организаций.
Ключевые слова: национально-патриотическое воспитание, скаутская организация “Пласт”.
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Zhulkovskyi V. V. The role of youth scout organization “Plast” in the
national-patriotic education of younger generations
The article highlighted the role of the Ukrainian Scouting Organization Plast in the national-patriotic education of the younger generations,
considered the relevance of national education of children and youth. The
structure activities, educational provision and the main stages of historical
development organization.
Plast was founded in Lviv, Austro-Hungarian Galicia in 1911 as
the Ukrainian Scout Organization. The founder of Ukrainian Scouting,
Dr. Oleksander Tysovsky adapted the universal Scout principles to the
needs and interests of Ukrainian youth.
Born during great social and political upheavals in Europe, Ukrainian
Plast came into being to fulfill specific national aims, unlike other Scout
organizations.
After the mass resettlement of Ukrainians between 1948 and 1950,
Plast was reorganized and branches permanently established in a number
of western countries with large Ukrainian communities, such as the United
States, Canada, Australia, France, Austria, the United Kingdom, Germany
and Argentina, where it continues to flourish and expand.
As of 2016, Plast has over 10,000 members in Ukraine, and an additional 3,000 members in other countries.
Keywords: education, younger generations, children, youth, nationalpatriotic, Plast, scouting, diaspora, organization, self education.
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спеціалізована середня загальноосвітня школа
І ступеня № 312,
м. Київ

ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ВЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ ЗАСОБАМИ
УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ
Стаття пpисвячeна дoслiджeнню пpoблeми фopмування етичної
компетентності майбутніх учителів-філологів засобами української
фразеології у процесі професійної підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах.
Ключові слова: етична компетентність учителя, педагогічне
спілкування, професійна діяльність, ідіоматична різноманітність, синонімічні групи, мовна картина світу, комунікативна ситуація, розмовний стиль мовлення, професійна мовна підготовка.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасне реформування в системі вищої професійної освіти вимагає нових підходів до визначення суспільного ідеалу освіченості, у зв’язку з чим навчання мови
має відбуватися з орієнтацією на “систему індивідуальних національних
і загальнолюдських цінностей, для розроблення й реалізації стратегій і
моделей поведінки та кар’єри”[1, с. 273]. Іншими словами, освіта повинна
стати тією життєво необхідною ланкою, що, на думку Н. В. Шульжук, має
орієнтуватися на задоволення інтересів і культурних потреб особистості,
які існують у межах її практичної діяльності [2].
© Світлана Клименко
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Багатогранність мовних засобів зумовлена різними життєвими
реаліями, тому необхідно продемонструвати їх студентам, які є не
тільки носіями мови, а й безпосередніми учасниками комунікативного процесу. На цьому наголошує і Л. Ф. Щербачук, зазначаючи, що “вивчення фразеології з погляду виконуваних фразеологічним складом
основних функцій мови (комунікативної, естетичної, культуроносної,
впливової та ін.) в конкретних мовленнєвих умовах дозволяє повніше
розкрити особливості самих фразеологічних зворотів і того середовища, в яке вони потрапляють”[3, с. 3]. Адже “продукуючи мовлення”,
“ми рідко помічаємо мовні засоби його вираження і майже ніколи –
форми, у яких ці засоби виражені”[4, с. 7]. На це звертає нашу увагу й
Е. В. Тюменцева, зазначаючи, що в основі формування оказіальної семантики фразеологізмів “лежить зміна семантики фразеологізму, що
обумовлюється, перш за все, вимогами самої комунікативної ситуації
та інтенціями автора й користувача”[5, с. 6].
Беручи до уваги те, що комунікативної компетенції не може бути
досягнено без цілковитого оволодіння мовою та її фразеологічним
складом, комунікативний підхід має на меті забезпечити оволодіння
усіма чотирма видами мовленнєвої діяльності, де ситуація розмови
підпорядкована вирішенню тих чи інших професійних завдань, як таких, що охоплюють певні інтереси студентів і виявляються в системі
взаємозв’язків учасників розмови. Отож, було б доцільно розширити
знання майбутніх фахівців про зооідіоми, щоб вони могли самостійно використовувати їх у практиці як побутової, так і ділової розмовної мови, вдало вписуючи в той чи інший комунікативний контекст.
Адже, услід за Л. Паламар, “мовна діяльність завжди була включена
до структури відносин соціальної системи”[6, с. 20]. Зважаючи на той
факт, що в нашій мові відбуваються постійні трансформації, вважатимемо за необхідне створити сприятливі умови для подальших комунікативних ситуацій за рахунок дослідження динаміки фразеологічного
складу мови та вивчення нових виражальних ознак.
Не можна не погодитись із думкою А. М. Архангельської, яка пов’язує появу таких новотворень із “необхідністю номінації нових реалій
та актуалізацією вже наявних мовних засобів з їхнім подальшим пере72
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осмисленням та семантичною переорієнтацією”[7, с. 218]; із думкою
В. Н. Вакурова, який, говорячи про деформацію семантики та структури, наголошує на виразності та новому звучанні виразу, додаючи при
цьому, що однією із таких видозмін може бути “конкретизація їхнього
значення, намагання пов’язати семантику, емоційне і стильове значення з конкретними, неповторними умовами контексту”[8. с. 112].
Важливою для нас є також думка Л. Ф Щербачук, яка теж наголошує на тому, що фразеологізм – “це один із тих”індивідуальних засобів,
що “використовуються для підвищення експресивності й емоційності
висловлювання”[3, с. 12]. Н. П. Волкова з цього приводу вважає, що
мовець, який використовує у спілкуванні фразеологізм, має “продемонструвати творче мислення”особистості, її здатність “застосовувати різні види спілкування у різноманітних ситуаціях”з метою кращого
розуміння “сенсу належності до певних спільнот”у співвідношенні з
різними життєвими обставинами [1, с. 271].
Актуальність зазначеної теми зумовлена особливістю сприймання та використання зооідіом, що містять різні значеннєві відтінки.
Мета статті полягає в тому, щоб розглянути фразеологічні одиниці
з компонентом зоонімом, основні теоретичні положення формування
навичок педагогічного спілкування як необхідної складової забезпечення ефективності педагогічного процесу в освітньому закладі; з’ясувати
роль фразеологізмів у професійній діяльності вчителя-словесника; навчити студентів користуватися багатством українського фразеологічного словника, формувати вміння та навички доречно й етично вживати зооніми, добирати синоніми до них. Така здатність буде виявляється
в комбінації постійних словесних знаків у межах їхньої майбутньої професійної діяльності, щоб засвідчити їх розумовий рівень разом з національними пріоритетами щодо сприйняття мовної картини світу. Крім
того, визначено зміст, етапи, компонентний склад професійно-педагогічної підготовки та запропоновано різні моделі її реалізації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Учителю-словеснику,
на думку М. Н. Джаграєвої [9], прагнучи змінити загальні стереотипи
щодо сприймання фразеологізмів, слід провести пряму паралель між
синонімами та їх варіантами задля кращого розуміння студентами
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різниці між ними, з одного боку, та умінням їх правильно застосовувати, з іншого, що допоможе розширити хід їхньої думки й уникнути
загальноприйнятих мовних штампів. Важливо орієнтуватися на бачення І. О. Синиці: “Мовна поведінка – частина загальної поведінки
людей, вона свідчить як про рівень розумового розвитку, так і про рівень їх виховання. Вона репрезентує людину в цілому”[10, с. 201]. Тож,
налаштовуючись на дослідження оновленої семантики та структури
зооідіом у межах практичних занять з фразеології, викладачу-словеснику більше уваги варто приділити явищу синонімії з усіма можливими його варіантами, що має на меті допомогти “редагувати власні та
чужі висловлювання, збагачуючи їх національно орієнтованими мовними одиницями”[11, с. 8].
Зважаючи на те, що синонімія демонструє невичерпне багатство
мови, вживання її засобів допоможе майбутнім фахівцям яскраво й
точно передати думки мовця і створити різні комунікативні ситуації,
що відповідатимуть стилю розмовної мови та його обізнаності. Тут
доречно згадати слова М. Рильського, який зазначав, що багатство
синонімів – одна з питомих ознак багатства мови взагалі, а їх уміле
використання – тобто вміння поставити саме те слово і саме на тому
місці – невід’ємна прикмета доброго стилю, риса справжнього майстра. І, навпаки, незнання синонімічного матеріалу в тій чи іншій ситуації вказує на бідність словника мовця, безбарвність та неточність
його мовлення.
Відомий мовознавець Л. А. Булаховський був переконаний у тому,
що “вміння розповідати так, щоб мова містила різноманітність схожих
елементів думки, потрібних для спеціального посилення враження, і
таких, які неодмінно виникають як опорні моменти думки, що розгортається, передбачає високу мовну культуру …”[12, с. 45], що охоплює
всі сфери мовленнєвої діяльності. Цілком погодимося із тим, що саме
в синонімах можна знайти найбільш приховані як комунікативні, так
і увиразнювальні засоби, недооцінка яких може призвести до повного
занедбання та знебарвлення мови, що утруднюватиме висловлювання
думки та не відповідатиме найвибагливішим засобам комунікації. Для
прикладу візьмемо слова відомого мовознавця Г. Винокура, який на74
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голошує на тому, що “… в контексті живого мовлення не можна знайти жодного становища, в якому було б все одно, як сказати …”.
Фразеологічні синоніми покликані задовольняти вимоги красномовства і задля піднесення культури мовлення майбутніх учителів-словесників слід залучити їх до використання словника фразеологічних синонімів, що, на думку М. П. Муравицької, допоможе “з вибором найдоцільнішого варіанта”з позицій діалектики форми та змісту
[13, с. 31] та упорядкуванням багатства мовних засобів.
Наприклад, в українській мові існує цілий ряд фразеологізмів
розмовного фонду на означення поняття “людина невизначеного характеру, невизначених здібностей”: “ні риба – ні м’ясо”; “ні ґава – ні
пава”; “ні грач – ні помагач”. Сюди ж можна віднести синонімічні фразеологізми, що визначають:
людську байдужість: “Хай вовк траву їсть”; “Наше діло півняче:
проспівати, а там хоч не розвидняйся”;
лінь: “горобців лічити”; “собак ганяти”;
нікчемність, людську порочність: “паршива вівця”; “темна конячка”; “хитрий лис”; “заяча душа”;
хитрість, лицемірство та підступність: “Вовк змінює шкуру, але ніколи свою натуру”; “У вічі, як лис, а поза очі – як біс”; “Дивиться лисичкою,
а думає вовком”; “Знає кобила, що віз поломила”; “Знає кіт, чиє сало з’їв”.
Про питання моралі, довіри й добропорядності говорять і такі
синонімічні пари: “Не давай зайцеві моркву берегти, а лисиці курей
стерегти”; “Занадився журавель до бабиних конопель”; “Занадився
вовк до кошари” – серед яких чимало й таких, що викривають людську тупість, необізнаність і незграбність: “Не будь бараном, то й вовк
не з’їсть”; “Був би послом, якби не вдався ослом”; “Послухав цапа – і
сам у барани попав”. “Із нього користі, як із цапа молока”; “Від козла
ні шерсті, ні молока”; а також “Захотів молока від бика”; “як баран в
аптеці”; “як свиня в апельсинах”; “як сорока в сливах” тощо.
Оскільки довгий ряд фразеологізмів характеризує необмежену людську владу, викладачу слід звернути увагу студентів на такі синоніми, як:
“Гладкий кіт мишей не ловить” (бізнесмен; людина, що живе у
розкоші);
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“Птах високого польоту” (дуже впливова людина); “Велика рибка
в маленькій воді” (найповажніша особа в маленькій організації); “бик
забув, як телятком був” (бути хазяїном становища).
До названих можна віднести цілу низку зооідіом, що визначають
соціальний статус людини: “Знайся кінь з конем, а віл з волом”; “Далеко куцому до зайця”; “Гусак свині не товариш”; “Осла пізнають по
вухах, ведмедя – по лапах”; “Видно зайця по вухах”; “Знати лисицю по
хвості”; “З вола дві шкури не деруть”; “Голу вівцю не стрижуть” тощо.
Щодо інших синонімічних рядів, то значну кількість становлять іменні фразеологізми, що означають людський досвід: “стріляний горобець”;
“морський вовк”; “собаками підшитий”; “собаку з’їв”; “У ту пастку двічі лисицю не загониш”; “Старого горобця на м’якуші не проведеш”, що можуть
допомогти майбутньому фахівцю пізнати істинну людську сутність.
Щодо поняття ворожнечі, то його добре розкриває група синонімів на зразок: “Жити як кіт із собакою” або “Жити як кіт з мишею”
(демонструють часту сварку та непримириму боротьбу); “У вічі – як
лис, а поза очі – як біс”; “Дивиться лисичкою, а думає вовком” (що
означають затаїти на когось злість); “Не вір собаці, бо вкусить”; “Гадюка як не вкусить, то засичить”; “Заснула щука, а зуби не сплять”
(є свідченням неприязні до когось).
Дещо рідше зустрічаються фразеологічні синоніми, що розкривають людину в скрутних обставинах: “як риба без води”; “як пташка в
клітці” тощо.
Викликають певні занепокоєння й синоніми на зразок: “пустити
червоного півня” – про пожежу; “у свинячий голос” – кричати про небезпеку; “хоч вовком вий“; “Свині не до поросят, коли її смалять” –
відчувати щось погане.
Якщо ми говоримо про етичну компетентність майбутніх фахівців, то тут варто звернути увагу ще на одну групу синонімів: “ловити
рибу в каламутній воді”; “Робити ведмежу послугу”, – що означають
займатися марною справою.
Безумовно, таке використання синонімічних фразеологізмів покликане допомогти мовцю не тільки показати свою манеру мовлення,
а й, уникаючи тих чи інших повторів, створити певний відповідний
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настрій задля більш точної передачі інформації опоненту розмови.
З урахуванням того, що кожна із фразеологічних одиниць синонімічного ряду відрізняється власним ступенем ознаки, її пряма функція покликана нести емоційне навантаження задля донесення думки мовця.
На розширенні “можливостей передачі думки шляхом активного засвоєння носіями мови синонімічних засобів”наголошує й
М. П. Муравицька [13, с. 31], зважаючи на те, що стилістичні синоніми трапляються значно частіше, аніж семантичні, відрізняються своїм
емоційним забарвленням і сферою їх вживання у мовному потоці, що
повинно допомогти відтворити живе народне мовлення та особливості людей того чи іншого роду занять.
Тож проведена робота ще раз показала, що фразеологічні синоніми (у даному випадку мова йде про зооідіоми) не тільки конкретизують те чи інше поняття, а й допомагають сконцентрувати
увагу студентів на багатстві семантичних відтінків задля кращого
досягнення колориту й експресії мовного звучання, що, на думку
О. Д. Пономаріва, пов’язане із людським пізнанням навколишньої
дійсності та “дедалі глибшим осягненням ознак, властивостей,
рис”речей, які нас оточують [14, с. 55]. Таким чином, при вивченні сполучуваності зооідіом ми матимемо такі семантичні варіанти, що значною мірою збільшать зону семантичного простору, в
якому всі близькі за значенням слова зможуть вступати в різні
синонімічні ряди.
Одними з таких прикладів можуть служити фразеологізми, що
позначають людські недоліки. Майбутнім педагогам-філологам слід
звернути увагу на такі варіанти:
“личить як корові сідло” – “личить як волові сідло” – “личить як
свині сідло“ – “личить як свині хомут” – “личить як свині наритник“;
“гарна як свиня під лопухом” – “гарна як свиня в коралах” – “гарно як свині в намисті”;
безкультур’я: “Свиня не з’їсть, не покачавши” – “Свиня не з’їсть,
як не обваляє”;
невдячності: “Вовка як не годуй, а він усе в ліс дивиться” – “Скільки вовка не годуй, а він у ліс дивиться”;
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байдужості: “холодний, як змія” – “холодний, як жаба”;
тупості: “дивиться як баран на нові ворота” – “дивиться як козел
на нові ворота” – “дивиться як корова на нові ворота” – “дивиться як
теля на нові ворота”;
“Кобила за вовком ганялась, та вовкові в зуби попалась” – “Кобила з вовком тягалась – хвіст та грива осталась”;
“пропав ні за собаку” – “пропав ні за цапову душу”; “як курка в
борщ” – “як муха в сметану”; “Не права коза, що в ліс пішла“ – “Не
права корова, що в ліс пішла”; “Не прав вовк, що козу з’їв” – “Не прав
ведмідь, що корову з’їв”;
упертості: “впертий як баран” – “впертий як осел” – “впертий як
козел”;
ліні та неробства: “Кіт з хати, а миші на стіл” – “Кіт з хати, а миші
танцюють”;
хвальковитості: “Кожна жаба своє болото хвалить” – “Кожна лисиця свій хвостик хвалить”;
гордості: “півником ходити” – “гоголем ходити” – “журавлем ходити”;
інтриг і пліткарства: “Собака бреше, а вітер несе” – “Собака бреше, а кінь іде”; “з комара робити вола” – “з комара робити слона” –
“робити з мухи слона” – “робити з мухи бугая”;
хитрості: “витися лисом” – “викручуватися в’юном”; “леститься,
як кішка” – “леститься, як собака”;
підступності: “ведмежа натура” – “вовча натура”;
віроломства: “Повадиться вовк до кошари, то все стадо перебере” – “Знадиться лис у курник, то всі кури поносить” та ін.
Щодо інших фразеологізмів, то тут слід відзначити і такі варіанти:
“Вовка не треба кликати з лісу, він сам прийде”; “Про вовка промовка, а вовк іде”; “Ми про вовка, а вовк суне” – про когось небажаного;
“аби вовк ситий і баран цілий” – “аби вовк ситий і коза ціла” – “і
кози ситі, і сіно ціле” – “і коза сита, і капуста ціла” – про неврівноважену людину;
“минулася котові масниця” – “не все коту масниця” – про особу,
яку буде покарано;
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“коти шкребуть на серці” – “миші шкребуть на серці” – про психічний стан людини;
“великій череді вовк не страшний” – “дружній череді вовк не
страшний” – про почуття єдності та дружби;
“Два коти в одному мішку не помиряться” – “Два ведмеді в одному барлозі не живуть” – про людську ворожнечу;
“Знай, козо, своє стійло” – “Знай, кобило, своє стійло”;
“бикам хвости крутити” – “волам хвости крутити” – про соціальний статус;
“стріляний горобець” – “стріляний заєць”; “з’їсти собаку” – “з’їсти вовка” – “Старий віл борозди не псує” – “Старий кінь борозди
не псує” – “Старий собака дурно не гавкає” – “Старий пес дарма не
бреше” – про людський досвід;
“старий кінь” – “старий лис” – “старий горобець” – про вікові категорії.
На останньому етапі з практики мовлення викладачу варто звернути увагу майбутніх учителів-словесників на те, що варіації фразеологічних синонімічних прикладів не лише не змінюють остаточний
зміст зооідіом, а ще й підсилюють їх стилістичне й емоційне забарвлення, що в умовах комунікативного підходу до навчання створює неабиякий увиразнювальний ефект. Оскільки кінцевою метою будь-якої
роботи повинно стати практичне завдання, що має допомогти перевірити рівень розуміння засвоєного матеріалу відповідно до заданої
ситуації, ми пропонуємо використати таку вправу на засвоєння фразеологічних синонімів та їх варіантів, в основі яких є назви тварин. На
прикладі запропонованого завдання студентам дається можливість
переконатися, що засобами синонімії можна користуватися в усіх ділянках мовного життя. У запропонованому випадку мова йде про розмовне професійне мовлення майбутніх фахівців.
“Виберіть і запишіть один із запропонованих варіантів.
Уявіть, що у вашому колективі з’явилась нова людина і ви як …
(старий лис; морський вовк; стріляний горобець) маєте ввести її в курс
усіх справ, аби та не почувалась … (як баран в аптеці; як слон в ювелірній лавці; як свиня в апельсинах). З усіх сил ви намагаєтесь пояснити
їй, що не всі люди в нашому суспільстві дотримуються правових норм,
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більшість з них є … (підступними зміями; хитрими лисами; сущими
вовками), що живуть (за вовчими законами). Що доведеться мати справу з колегами, які поводяться ... (як кіт із собакою; як кіт з мишею; як
два коти в мішку), а ще гірше із людьми, що асоціюються з … (паршивими вівцями; темними конячками; вовками в овечій шкурі)”.
Згадаймо відомий вислів: “Вночі всі коти чорні”. Тож, аби на новому місці почуватись … (як заєць у моркві; як риба у воді; як кіт у
маслі), треба ... (не горобців лічити; не ґав ловити; не собак ганяти),
а старанно … (працювати як віл; бігати як солоний заєць; крутитись
як муха в окропі) аби не … ( червоніти як індик, як рак, як півень) за
проведену роботу.
Висновки. Синонімія представляє невичерпне багатство мови.
Вживання її засобів допоможе майбутнім фахівцям яскраво й точно
передати думки мовця та створити різні комунікативні ситуації, що
відповідатимуть стилю розмовної мови та його етичній компетентності. Тому, посилюючи емоційність мовлення майбутніх учителів-словесників за допомогою зоонімів та їх синонімічних варіантів, ми не
тільки зможемо збагатити їх фразеологічний словник новими зооідіомами, але й надамо можливість обирати більш точний, правильний
варіант на основі вироблених стійких навичок, що і є кінцевою метою
нашого навчання.
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Клименко С. И. Формирование этической компетентности учителей-словесников средствами украинской фразеологии
Статья посвящена исследованию проблемы формирования этической компетентности будущих учителей-филологов средствами
украинской фразеологии в процессе профессиональной подготовки в
высших педагогических учебных заведениях.
№ 3 (5)
2016

81

Цель статьи состоит в том, чтобы рассмотреть фразеологические
единицы с компонентом – зоонимом; выяснить роль фразеологизмов
в профессиональной деятельности учителя-словесника; научить студентов пользоваться богатством украинского фразеологического словаря, формировать умения и навыки уместно и этично употреблять
зоонимы, подбирать синонимы к ним. Такая способность будет проявляться в комбинации постоянных словесных знаков в пределах их
будущей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: этическая компетентность учителя, педагогическое общение, профессиональная деятельность, идиоматическое
разнообразие, синонимические группы, языковая картина мира, коммуникативная ситуация, разговорный стиль речи, профессиональная
языковая подготовка.
Klymenko S. I. Forming of ethically competence of filologists by help
of phraseology of ukrainian language
Annotation. The problem of forming ethically teacher’s competence
is considered in this article. By help of Ukrainian phraseology decided
question of professional preparation of teachers of the institution of higher education. The aim of article to investigate a question of the status of
phraseological units (PHU) – with idiomatic component; To find the basis
theoretical principles to forming pedagogical communication of educational institution; To define the role of phraseology of professional activity of
philologist; To teach of students to using idiomatic richness; To form of the
skills and trains to the appropriate ethically using of zoo idioms, selection of
different synonymous groups.
Throuch a combination of constant verbal signs witness the mental
level and national priorities; perception of the linguistic world picture. In
addition, defined the content, stages, component of the vocational teacher’s
training. Offered different models to their implementation. Synonyms – inexhaustible wealth of the language. It’s the way to transmissing of bright,
exact thoughts; creation of communication situation, conversational style
of speech and ethical competence of the future philologists. In other words,
by help of zoo idioms and their synonymous options, enriched the phra82
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seological dictionary of teachers, choosed more exact, correct version. The
ultimate goal of our teaching made of the stable skills. Realized professional
language preparation. As it is known, synonymy in phraseology has been
greatly enriched by various process of the meaning shift.
Keywords: ethically teachers competence, pedagogical communication,
professional activity, idiomatic richness, synonymous groups, linguistic world
picture, communication situation, conversational style of speech, stable skills,
professional language preparation.
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РОЛЬ І МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРІВ
ПРИКОРДОННОГО ВІДОМСТВА
Сучасна система освіти потребує постійного удосконалення майстерності викладання викладачами професійно орієнтованих дисциплін. Зважаючи на останні події в країні, роль викладача високого рівня
в ВВНЗ стає все більш актуальною. Сучасне суспільство постійно перебуває в інформаційному просторі, і цей інформаційний простір необхідно використовувати в процесі підготовки майбутніх фахівців, а
інформаційні технології в сучасному світі повинні відігравати ключову роль у формуванні висококваліфікованих офіцерів-прикордонників.
Ключові слова: інформаційні технології, пізнавальна активність,
професійна підготовка, вищій військовий навчальний заклад (ВВНЗ).
Постановка проблеми у загальному вигляді. У системі підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності все
© Артем Корєхов, Євгеній Мандрик
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більшого значення набуває застосування інформаційних технологій у
навчально-виховному процесі. Активна комп’ютеризація навчального процесу як практика позитивно сприяє розвитку пізнавальної активності курсантів. Сучасна українська держава потребує висококваліфікованих офіцерів з творчим мисленням, достатнім рівнем професійних знань, мобільністю, які здатні самостійно приймати рішення та
прагнуть до постійного розвитку й удосконалення. Офіцери-прикордонники у несенні служби постійно використовують знання, набуті в
процесі навчальної діяльності, які ґрунтуються на вмінні застосувати
набутий досвід, уміння та навички у процесі службової діяльності.
Тому інформаційні технології відіграють важливу роль в формуванні
та підвищенні професійних навиків та самооцінки офіцерів інженерів-прикордонників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Сучасний
викладач повинен чітко орієнтуватись у великій кількості сучасних
педагогічних технологій. Адже досвід, набутий викладачем у процесі професійної діяльності, дає змогу якісно покращувати навчальний
процес. У наш час важко уявити навчальний процес без використання інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ). Розвиток ІКТ є
найважливішим напрямом покращення освітнього процесу в нашій
державі. Про це йдеться в Указі Президента України “Про заходи пріоритетного розвитку освіти в Україні” від 30 вересня 2010 року. Суть
цього Указу ґрунтується на впровадженні в навчально-виховний процес навчальних закладів ІКТ. В Указі наголошується на покрашення
якості освіти, а також забезпечення навчальних закладів сучасними
технічними засобами навчання, які позитивно вплинуть на навчальний процес загалом.
Процес підготовки засобами інформаційних технологій досліджувався багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими. Інформаційні процеси в різноманітних галузях суспільного життя, у тому
числі і в освіті (“інформатизація освіти”, “інформаційні технології”,
інформаційний ресурс” тощо), розглядаються в роботах таких вче№ 3 (5)
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них, як О. Тофлер, М. Хайдеггер, Д. Белл, Д. Мартін, Л. Мемфорд
та ін. Дещо раніше цієї проблематики торкались В. Вернадський та
М. Бердяєв, П. Сорокін та Л. Гумильов, М. Глушков та інші дослідники. Інформаційні процеси в царині політичних та ідеологічних
відносин досліджували Г. Почепцов та В. Королько; у галузі економіки і культури – М. Кастельє та А. Моль. Стосовно освітньої галузі
проблему інформатизації розробляли А. Алексюк, В. Андрущенко,
С. Архангельський, В. Безпалько, В. Биков, С. Гончаренко, М. Жалдак, В. Журавський, Ю. Бабаньский, Г. Козлакова, К. Корсак, А. Кудін,
В. Кушерець, М. Левшин, О. Мінцер, М. Михальченко, В. Михалевич,
М. Нікондров, І. Надольний, В. Огневюк, А. Стогній, Н. Тализіна,
Л. Товажнянський, М. Ядренко.
Мета статті – визначити проблеми питань, пов’язаних з розвитком пізнавальної активності майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників у використанням засобів інформаційних технологій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Освіта є одною з найважливіших сфер людської діяльності. Адже саме освіта впливає на
розвиток людини загалом, а також визначає місце та роль людини в
своїй професійній діяльності. Тому для покращення процесу навчання
в підготовці майбутніх інженерів-прикордонників є доцільність постійно удосконалювати навчальний процес. У системі вищої освіти вплив
інформаційних технологій є найбільш істотним і принциповим. Саме
інформаційні технології в наш час здатні підвищити пізнавальну активність курсантів та якісно вплинути на засвоєння навчального матеріалу.
Поняття “інформаційна технологія” з’явилась із виникненням інформаційного суспільства. Саме знання, наука, організаційні чинники та інтелектуальні здібності людей вплинули на стрімкий розвиток
інформаційних технологій. З аналізу літературних джерел та наукових
праць можна визначити поняття інформаційної технології.
Інформаційна технологія — це сукупність методів і програмно- технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збирання, оброблення, зберігання, поширення та відображення інформації з
метою зменшення трудомісткості процесів використання інформаційного
ресурсу, а також підвищення їхньої активності й оперативності.
86

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Інформаційні технології (ІТ) орієнтовані на розробку та реалізацію психолого-педагогічних цілей. Також ІТ спрямовані на розробку
й аналіз методичних цілей навчально-виховного процесу. Виділяють
такі напрями:
удосконалення механізмів управління системою професійно- технічної освіти на основі використання автоматизованих банків даних
науково-педагогічної інформації, інформаційно-методичних матеріалів, а також комунікаційних мереж;
удосконалення методології та стратегії відбору змісту, методів і
організаційних форм навчання, виховання, адекватних завданням
розвитку особистості учня в умовах інформатизації суспільства;
створення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу курсантів, формування вміння
самостійно здобувати знання, здійснювати інформаційно-навчальну,
експериментально-дослідницьку діяльність, різноманітні види самостійної діяльності й обробки інформації;
створення та використання комп’ютерних діагностувальних методик на основі тестового контролю рівня знань курсантів;
розробка та використання програмних засобів [1, с. 155].
Очевидно, що як на етапі складання навчальних програм, так і в
аналізі навчального матеріалу необхідно диференціювати навчальний
матеріал за ступенем складності. У цьому випадку викладач зможе
визначити навчальний матеріал, щодо якого курсанти мали складнощі, та спрямувати зусилля на розробку й упровадження в навчальний
процес інформаційних технологій, які б покращили ступінь засвоєння цього матеріалу.
Головна доцільність застосування ІТ, зокрема в підготовці майбутніх офіцерів-інженерів, визначається можливостями їх використання як засобу візуалізації навчальної інформації, засобу формалізації знань про предметний світ, інструменту вимірювання, відбиття
та впливу на предметний навколишній світ. Практика показує, що
складність інженерних процесів у роботі спряжених деталей і механізмів без застосування ІТ не дає курсантам чітко засвоїти навчальний матеріал з інженерних дисциплін. Тому саме ІТ, на нашу думку,
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досить суттєво підвищить пізнавальну активність курсантів і позитивно вплине на засвоєння навчального матеріалу.
Отже, упровадження інформаційних технологій у навчальний
процес дає можливість удосконалювати методику навчання, підвищувати якість підготовки фахівців, створювати інформаційний освітній
процес, упроваджувати комп’ютерні інструментальні середовища,
орієнтовані на прискорення вивчення та засвоєння навчального матеріалу, набування курсантами стійких знань, умінь та навичок, а також
позитивно сприяють індивідуалізації навчання [2, с. 161].
У процесі професійної підготовки майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників викладач повинен розуміти мотиви застосування
інформаційних технологій у процесі навчання, їх значення у майбутній професійній діяльності. Адже саме застосування інформаційних
технологій повинно бути спрямовано на найскладніші ділянки навчального матеріалу, за допомогою яких курсанти можуть опанувати
знання, які складно засвоїти в навчальному процесі із застосуванням
традиційних технологій. Викладач має усвідомлювати необхідність
вивчення нових інформаційних технологій з метою подальшого самостійного поглибленого вивчення навчального матеріалу та можливість постійно вдосконалювати навчальний процес, правильно визначити мотив, заради якого має бути досягнутий кінцевий результат
діяльності.
Саме пізнавальна активність є тією рушійною силою, за допомогою якої курсанти набувають глибокі систематичні знання з професійно орієнтованих дисциплін.
Необхідною умовою інформатизації освіти є готовність педагогів до використання нових технологій навчання в процесі підготовки
майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників, що означає постійну,
неперервну самоосвіту та пошук необхідної інформації для якісного
проведення занять. Вибираючи комп’ютер для навчання, слід добре
усвідомлювати цілі, які до того ж змінюються із розвитком самого
суспільства.
Сучасний викладач повинен чітко орієнтуватись у сучасному
комп’ютерному просторі, тому підготовка викладача відіграє найваж88
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ливішу роль в процесі навчання, адже саме викладач є тією рушійною
силою, яка дає можливість здійснювати навчальний процес на досить
високому рівні. Невміле використання засобів навчання ускладнює
сприймання навчальної інформації, спричинює стан некерованої напруженості уваги, унаслідок чого формуються спотворені поняття,
відмінні від тих, які викладаються. Тому інформаційні технології дають
можливість усунути ті непорозуміння, які виникають під час навчання.
Недостатнє теоретичне й практичне дослідження проблеми розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-інженерів з використанням інформаційних технологій у процесі навчання професійно-фахових
дисциплін та наявні суперечності обумовили вибір теми дослідження.
Проведений нами аналіз наукових праць і спостереження за курсантами під час навчання дозволив виявити існуючі суперечності
між використанням навчально-виховного процесу як середовища
для ефективної підготовки інженерів-прикордонників до освоєння
навчального матеріалу та наявною системою формування готовності
слухачів НАДПСУ до майбутньої службової діяльності, а також між
сучасними вимогами до кваліфікаційного рівня офіцера-прикордонника та готовністю курсантів до професійної діяльності.
Можливість розв’язання цих суперечностей обумовлює необхідність забезпечити навчальний процес засобами інформаційних
технологій і підготовки інженерів-прикордонників до професійного застосування набутих знань на практиці, а також формування
готовності курсанта до подолання професійних бар’єрів використання набутого досвіду в процесі навчання, що значною мірою,
на нашу думку, відбувається. Тому під час вивчення інженерних
дисциплін інформаційні технології можуть використовуватися як
інструментарій у процесі підготовки інженерів-прикордонників.
Необхідно відзначити, що широке використання інформаційних
технологій у процесі навчання вимагає від викладача постійного
підвищення своїх професійних знань, удосконалення педагогічної
майстерності, набуття навичок у галузі застосування навчальної
техніки, а основне – уміння правильно визначити місце конкретного технічного пристрою відповідно до мети заняття.
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Висновок. Експериментальні дослідження, які проводилися серед
курсантів-прикордонників, опитування викладачів, а також власний
педагогічний досвід показали, що більшість курсантів мають низький
рівень сформованості навичок розуміння інженерних процесів. Серед
характерних труднощів слід виокремити труднощі в розумінні окремих питань стосовно взаємодії та роботи спряжених інженерних механізмів і вузлів за допомогою традиційних методик. Занижена самооцінка курсантів під час вивчення складних процесів, які потребують
засобів наочності, покращення пізнавальної активності та можливості застосовувати набуті знання на практиці, свідчить про доцільність
проведення дослідження у цьому напрямі.
Подальшими напрямами дослідження є оптимізація навчального процесу щодо створення засобів наочності, обґрунтування педагогічних і технічних рішень з використання засобів наочності.
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Корехов А. А., Мандрик Е. В. Роль и место информационных технологий в подготовке инженеров пограничных ведомств
Современная система образования требует постоянного совершенствования педагогического мастерства преподавателями профессионально ориентированных дисциплин. Ввиду последних событий в
стране роль преподавателя высокого уровня в вузе все более актуальна. Современное общество постоянно находится в информационном
пространстве, и это информационное пространство необходимо ис90
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пользовать в процессе подготовки будущих специалистов, а информационные технологии в современном мире должны играть ключевую
роль в формировании высококвалифицированных офицеров-пограничников.
Ключевые слова: информационные технологии, познавательная
активность, профессиональная подготовка, высшее военное учебное
заведение (ввуз).
Korehov A.O. Mandryk Y.V. The role and place of information technology in the training of engineers border agencies
The modern system of education requires constant improvement of
pedagogical skills of teachers of professional-oriented disciplines. more relevant view of the recent events in the country, the role of high-level teacher
in high school. Modern society is constantly in the information space, and
this information space should be used in the preparation of the future border guard officers. Information technology in the modern world should play
a key role in the formation of highly qualified officers of border guards.
In this article the authors group focuses on educational technology
training courses that focus on the formation of professional skills in future
activities. A key aspect of this study is the concept of information technology as a means of intensifying the educational process and part of the structure of the modern problem-based learning.
The purpose of the article. Identify problems related to the development of cognitive activity of future officers-engineers guards in the use of
information technology.
There are the main factors that positively affect the learning process
in general and emphasizes that information technology partially affect the
psychological health of students. Some issues in the preparatory future officers-engineers determined the possibilities of information technology as
a means of visualization of educational information, means of formalizing
knowledge about the objective world, tool measurement, display and meaningful impact on the world.
Some issues are assigned motives of information technology that directly affect the teachers understanding the place of discipline in the class№ 3 (5)
2016
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room. Also important in the article devoted to the role of cognitive activity
which strategically affect the professional skills of future officers is the driving force to better understand the processes.
In the article the basic problems of teacher preparedness for implementation of information technology in the learning process, stating the
main problem - a teacher readiness to use information technology. Here,
attention is noted that insufficient research in this area requires a fuller and
deeper understanding of the learning process.
Keywords: information technology, cognitive activity, professional training, higher military educational institution
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ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
Актуалізація проблеми виховання гуманності до людей похилого
віку пов’язана, у першу чергу, із віковими особливостями та соціальним становищем цієї категорії населення. Емоційна вразливість людей літнього віку вимагає більш чуйного й уважного ставлення до них
з боку оточення (близьких, родичів, працівників медичних, освітніх та
соціальних закладів). Ціннісні орієнтації людей похилого віку відображають найрізноманітніші потреби, серед яких істотне місце відводиться соціальним (потреба у професійній діяльності, відпочинку),
соціально-психологічним (необхідність міжособистісного спілкування,
дбайливого ставлення оточення), потреба у збереженні здоров’я.
Ключові слова: люди похилого віку, демографічне старіння, геронтологічна допомога.
Постановка проблеми у загальному вигляді. За міжнародною
класифікацією, людина похилого (або третього) віку – це особа, яка
досягла 65 років. Нині у світі таких людей проживає понад 620 мільйонів. В економічно розвинених країнах частка людей віком 60 років
і більше складає 12–22 % від загальної кількості населення. За прогнозами ООН, у 2025 році кількість людей похилого віку у світі досягне близько 1,2 мільярда осіб. Порівняно з 1980 роком, у 2025 році
© В’ячеслав Кузьмич
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в країнах, що розвиваються, кількість людей третього віку збільшиться на 100 мільйонів, а у розвинених – на 38 мільйонів осіб. Старіння
населення прогресує в усіх розвинених країнах світу. Так, 1991 року
в країнах ЄС люди віком від 60 років становили 1/5 загальної кількості
населення (за даними статистичної служби ЄС), 2020 року кількість
60-річних мешканців подвоїться [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Похилий
вік – заключний період онтогенезу, яскравим виявом якого є процес
старіння. Старіння – біологічне явище, властиве всім формам живої
матерії. Нині існує досить багато дефініцій поняття “старість”. Зокрема, А. Богомолець розглядав старіння як поступове ослаблення активності клітин за рахунок зміни фізико-хімічної структури клітинної
речовини [2]. На думку І. Орді, О. Шейд, зміст процесу старіння полягає у зниженні поведінкової, фізіологічної та біохімічної адаптації
до внутрішнього та зовнішнього середовищ [3]. А. Комфорт визначає
процес старіння як зміну поведінки організму з віком, що призводить
до зниження життєдіяльності людини. Науковець доводить, що старіння є універсальним, поступовим і руйнівним процесом. Така думка
А. Комфорта пов’язана з тим, що старіння неминуче виникає, закономірно розвивається як руйнівний процес, про що свідчить обмеження
адаптаційних можливостей організму, збільшення ймовірності смерті, скорочення тривалості життя, що сприяє розвитку вікової патології [4]. С. Гончаренко в Українському педагогічному словнику зазначає,
що “літня людина”, “старість” – це період життя після зрілості, коли
відбувається ослаблення організму [5].
Метою статті є розкрити вікові особливості людей похилого віку.
Виклад основного матеріалу дослідження. У широкому розумінні під старінням розуміють динамічні явища, пов’язані з перевагою
темпів деструктивних процесів над реконструктивними. Причому ці
зміни відбуваються на біологічному рівні – коли організм стає більш
вразливим, зростає ймовірність смерті; на соціальному рівні – людина виходить на пенсію, змінюється соціальний статус, соціальні ролі,
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патерни поведінки; на психологічному – коли особистість усвідомлює
зміни, що відбуваються, і намагається пристосуватися до них.
Відомий американський психолог Е. Еріксон розглядав старість як
стадію розвитку особистості, на якій можливе або набуття такої якості,
як інтегративність – цілісність особистості, або переживання відчаю від
того, що життя майже скінчилося, але прожите воно не так, як хотілося
і планувалося. Таку поведінку людини науковець пов’язував з кризою,
що охоплює людину на етапі старості. На думку Е. Еріксона, основне
завдання людини похилого віку – усвідомлення і прийняття прожитого життя і особистостей, з якими вона контактувала, як внутрішньо
необхідної та єдино можливої умови існування. Мудрість полягає у
прийнятті особистістю власного життя цілком, з усіма його злетами і
падіннями, у відсутності занепокоєння з приводу неправильно прожитого життя і можливості почати його з початку [5].
Д. Бромлей розглядає людське життя як процес, що складається з
п’яти циклів: утробний, дитинство, юність, зрілість та старіння. Науковець характеризує старість досить лаконічно: повна незайнятість,
відсутність будь-яких ролей, крім сімейних, зростаюча соціальна ізоляція, поступове скорочення кола близьких людей, особливо з середовища однолітків, фізична та розумова недостатність. Однак, на думку
Д. Бромлея, процес старіння у кожної людини протікає індивідуально.
Тому не слід застосовувати до всіх людей похилого віку один і той же
критерій. Важливо усвідомити, що літні люди – це вікова група, яка має
соціально специфічні особливості та потреби. Д. Бромлей доводить, що
здорова людина похилого віку, виходячи зі своїх потреб та інтересів,
може займатися культурною, професійною, громадською, художньою
та спортивною діяльністю. При цьому оточення повинно надати допомогу людині похилого віку, не створюючи бар’єрів. Старість ні в якому
разі не повинна бути пасивною вегетацією, вона має стати подальшим
етапом реалізації прагнень людини, задоволення її потреб бути значущою і самостійною. Тобто має відбуватися пристосування організму до
різноманітних змін, що є однією з визначальних умов довголіття. Широке включення літніх людей до суспільного життя, на думку науковця,
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дозволить молоді позбутися страху від наближення похилого віку та
побачити в ній природну форму свого майбутнього життя.
Відповідно до з сучасних фізіологічних уявлень у похилому віці відбуваються зміни, що можуть бути як пов’язаними із захворюваннями
організму людини, так і незалежними від них. У першому випадку мова
йде про передчасне, або патологічне старіння, а в другому – про природне, або фізіологічне старіння. Таке розмежування, будучи досить умовним, було запропоноване І. Мечниковим. Науковець спростував погляд
на старість як хворобливий період життєдіяльності особистості, оскільки літня людина може й не бути обтяженою захворюваннями. При фізіологічному старінні в організмі спостерігається послідовне зниження
інтенсивності процесів обміну речовин, а також атрофічні зміни, що
поступово розвиваються в усіх системах (нервовій, ендокринній, імунній, серцево-судинній, дихальній, травній та інших), зумовлюючи зниження функціональних здібностей організму [6].
У похилому віці розрізняють “психічну старість” і “фізичну немічність”. Перше поняття пов’язане зі змінами структури особистості
старої людини, а друге – з протіканням біологічних процесів в організмі. Однак нерідко зустрічаються психічно передчасно постарілі молоді
люди та особистості, які, незважаючи на свій похилий вік, не мають
ознак психологічного старіння та залишаються здатними до розвитку.
Психічна старість характеризується змінами, що спостерігаються
у психології, характері та поведінці окремих людей. Інтереси стають
більш одноманітними та не пов’язаними з необхідністю залучення
значного часу, сил на м’язову або розумову роботу. Недоліками психічної старості є окремі якості поведінки людини: скупість, заздрість,
недовіра тощо, які в похилому віці посилюються. Увага літньої людини все більше загострюється на проблемах здоров’я. Вона з недовірою
сприймає ті факти та ідеї, які були їй не відомі раніше, причому значення їх, як правило, недооцінюється.
Старіння – дуже складний процес. Учені-геронтологи виділяють
кілька типів процесу старіння: хронологічну, фізіологічну, психологічну
та соціальну старість. Домінуючим фактором у визначенні хронологічної старості є кількість прожитих років; фізіологічної – стан здоров’я,
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сукупність соматичних відхилень організму; психологічної – самоусвідомлення людиною свого місця у віковій структурі; соціальна старість
визначається рівнем старіння населення в цілому (тобто, чим вищий рівень старіння населення, тим далі відсувається індивідуальна межа старості). Проаналізуємо основні ознаки кожного типу процесу старіння.
Існують дві основні біологічні теорії старіння. Відповідно до стохастичної теорії, або теорії зношування організму, людина старіє у
результаті випадкових пошкоджень, які були завдані навколишнім середовищем. За теорією генетично запрограмованого старіння, процес
старіння визначається діями особливих генів. Цей вид старіння пов’язують з ходом біологічного годинника [7].
У біологічному плані старіння – процес універсальний і неминучий. Йому піддаються всі тілесні органи та системи організму. Старіння – складний біологічний процес перебудови всього організму, який
не слід зводити лише до зовнішніх змін і зниження життєвої активності. Швидкість старіння кожного індивіда різна і залежить від багатьох факторів. Біологічний вік не завжди збігається з паспортним. Відзначимо найбільш помітні зміни. Погіршується робота органів чуття.
Після 55 років знижується гострота зору і чутливість ока. Збільшується нижній поріг світловідчуття. Відбувається підвищення порогових величин усіх видів смакової чутливості. Реакція вестибулярного
апарату слабка або взагалі відсутня. Час реакції на звук збільшується,
починаючи з 60 років. Ця особливість, на думку Дж. Біррена, є найбільш універсальною ознакою процесу старіння. Вербально-логічні
функції, які до 50 років у людини зростали, до 60 років – знижуються.
Спосіб життя, пережиті хвороби, нещасні випадки впливають на процес старіння. Їх іноді називають факторами патологічного старіння,
але деякі фахівці вважають, що вони є невід’ємною частиною життя,
а, отже, і старіння людини [8].
Біологічні зміни старіння на сьогодні є незворотними. Однак сучасний рівень розвитку медицини дозволяє їх значно сповільнити.
Завдяки цьому, наприклад в Японії, нині налічується більш ніж 20 тисяч людей, яким виповнилося більш ніж 100 років. Такий показник
неможливо було передбачити ще 20–30 років тому. Сьогодні це соці№ 3 (5)
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альна та біологічна реальність, яка висуває свої вимоги до системи
охорони здоров’я та соціального забезпечення в усьому світі.
Що стосується пізнавального розвитку людей похилого віку,
більшість науковців доводять, що основна частка розумових здібностей зберігається. Одна з головних змін когнітивних здібностей
у людей літнього віку – сповільнення темпу виконання фізичних і
розумових операцій. Зростає час реакції, сповільнюється обробка
перцептивної інформації, знижується швидкість когнітивних процесів. Частково це може бути пояснено тим, що літні люди цінують
точність. Вони дедалі частіше намагаються дати вірну відповідь на
кожне запитання і рідше – вгадати потрібну відповідь. Окрім того,
для них можуть бути незвичними деякі типи завдань, що використовуються в ситуації тестування. Літні люди можуть діяти повільніше
тому, що останнім часом не застосовували свої навички. Однак вони
можуть компенсувати недолік швидкості реакції за рахунок досвіду.
Потренувавшись, літня людина здатна майже повністю відновити
колишню швидкість реакцій [9].
Дослідження показують, що в похилому віці погіршуються функції сенсорної пам’яті. Літні люди здатні сприймати й утримувати значно менше інформації, ніж молодь. Науковці пов’язують це з тим, що
у людей похилого віку гірше працюють зорова та слухова системи.
Первинна пам’ять, яка робить можливим усвідомлене переживання
інформації, залишається без змін. У вторинній, довготривалій, пам’яті спостерігаються очевидні зміни. Літні люди схильні запам’ятати те,
що для них важливо, чи може стати в нагоді. Вони зазвичай краще
виконують завдання, якщо отримали інструкцію. Однак навіть після
тренувань людям за 70 років не завжди вдається відновити рівень пізнавальних можливостей до рівня молоді.
Зниження пізнавальної діяльності може бути спричинене як
прямими, так і непрямими причинами. До прямих причин належать
хвороба Альцгеймера і судинні ураження мозку. До непрямих причин зниження інтелектуального рівня належать психологічні очікування, психічне здоров’я, фізична форма, харчова недостатність,
вживання алкоголю протягом тривалого часу, лікарські засоби, що
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приймаються як за призначенням лікаря, так і як самолікування, інтелектуальної бездіяльності.
Хоча молодь перевершує людей похилого віку за рівнем інтелектуальних здібностей, однак, що стосується мудрості, то тут усе відбувається навпаки. Мудрість – це система знань, яка орієнтована на
практичний бік життя і дозволяє виносити зважене судження і давати
корисні поради на життєво важливі питання.
Мудрість – це когнітивна властивість, в основі якої лежить
кристалізований, культурно обумовлений інтелект і яка пов’язана з
досвідом людини. На думку П. Балтеса, існує дві причини, за яких з
віком може зростати обсяг і якість знань, пов’язаних з мудрістю людини. По-перше, потрібний багаторічний досвід поведінки в різних
ситуаціях. По-друге, коли люди старіють, у них розвивається властивість, що сприяє вияву мудрості, зокрема генеративність, пов’язана з
особистісним і когнітивним розвитком [10].
Специфіка емоційної сфери літньої людини багато в чому залежить від успішності проходження вікової кризи, ступеня вирішення
вікових завдань. М. Єрмолаєва виділяє дві основні стратегії емоційного старіння. Перша припускає можливість подальшого особистісного
росту, інша – спрямована на збереження себе, насамперед, як індивіда. Оскільки фізіологічні можливості і потреби повільно згасають,
то друга стратегія не забезпечує задоволеності життям і позитивного
емоційного фону [11].
Загалом, дослідники відзначають, що в похилому віці зменшується інтенсивність емоцій. Як правило, загострюється той фон настрою,
який переважав у людини в молоді роки. Тобто, якщо у молоді роки
індивід передусім був сумним, то в літньому віці цей настрій буде не
лише переважати в кількісному плані, а й відчуватися сильніше. У старості спостерігається залежність емоційного стану від типу соматичного захворювання. Наприклад, гіпертоніки підвищено ранимі, образливі, недовірливі. У свідомості людини старість часто відбивається
як хворобливий стан, з яким можна і потрібно боротися.
Типовим явищем для літніх людей є віково-ситуаційна депресія –
розлад настрою без наявності нервово-психічного захворювання.
№ 3 (5)
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Основним травмувальним фактором є власний вік, а змістом – неприйняття свого старіння.
Виділено три варіанти перебігу віково-ситуаційної депресії.
1. Іпохондричне акцентування уваги на старечих недугах. Людина
все більше звертає уваги на хвороби та способи лікування, при цьому
вона не пов’язує їх зі старістю і сподівається на одужання.
2. Міркування про утиск. Ставлення оточення до людини похилого віку уявляється виключно несправедливим. Їй здається, що всі
навколо морально пригноблюють її, обмежують права. Відсутність
утисків довести неможливо, оскільки людина похилого віку не здатна
до критичного ставлення.
3. Вигадки з гордовитими ідеями про власну значимість. Людина
розповідає певні обрані епізоди з власного життя [12].
На емоційний стан літньої людини багато в чому впливає наявність психосоматичних проблем. Багато з них зумовлені переживаннями протягом життя, частина з’являється вже у похилому віці, якому
властива наявність значної кількості стресогенних ситуацій і подій.
Часто в психосоматичних захворюваннях виявляється незадоволення
людини прожитим життям. Багатьом літнім людям боляче звертатися
до свого минулого, тому вони уникають осмислювання, витісняють
почуття і думки, що призводить до розпачу, апатії, а також знаходить
вираз у різних соматичних захворюваннях.
Отже, людина похилого віку стає емоційно більш вразливою, вимагає більш чуйного, уважного ставлення, особливо з боку близьких,
родичів, працівників медичних, освітніх та соціальних закладів. Незважаючи на це, при виборі життєвої стратегії, літня людина може
відчувати себе емоційно благополучною за практично будь-яких життєвих обставин. У завдання соціальних служб має входити не лише
забезпечення психоемоційного комфорту, але і надання допомоги у
виробленні позитивної стратегії емоційного старіння. Швидше за все,
найбільший вплив на цей вибір чинить осмислення життєвого шляху.
Отже, ціннісні орієнтації людей похилого віку відображають найрізноманітніші потреби, які притаманні особистостям цього віку:
1) пов’язані із соціальними потребами (у значимій діяльності, змістов100
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ному дозвіллі, спокійному відпочинку, гарних матеріальних і побутових умовах); 2) соціально-психологічні потреби (у міжособистісному
спілкуванні, престижі, незалежності, чуйному, дбайливому ставленні
оточення); 3) потреба у збереженні здоров’я.
Найважливішими психологічними завданнями розвитку людини
літнього віку є: а) узгодженість з власною ідентичністю, яка вимагає
опори на минуле і в той же час своєчасної перебудови Я-концепції, стилю поведінки відповідно до умов життя, що змінилися; б) віднаходження сенсу життя, що напряму пов’язано з оцінкою власного минулого.
Іншим маркером зміни статусу є вихід на пенсію, що є складною,
багатоплановою соціальною подією і соціальним процесом. Він складається з етапу підготовки до припинення діяльності, етапу прийняття
безпосереднього рішення про припинення трудової діяльності та етапу
адаптації до нових соціальних ролей. Вихід на пенсію – це важлива подія не лише для певної людини, але і для її оточення. Процес адаптації
людини до нового статусу протікає за двома сценаріями. З одного боку,
людина пристосовується до свого соціального мікрооточення, а з іншого – останнє теж пристосовується до її нової соціальної ролі.
Припинення роботи супроводжується у багатьох літніх людей
зміною способу життя, розірванням звичних зв’язків, звуженням
одних можливостей та розширенням і появою інших, необхідністю
по-новому структурувати власний час. Значно повільніше відбувається зміна структури особистості, що характеризується у цьому віці, як
правило, великою стійкістю. У зв’язку з цим адаптація пенсіонерів до
нових умов, засвоєння ними нових соціальних ролей ускладнюється
та вимагає значної кількості часу. Вихід на пенсію, що означає втрату
колишнього статусу та зниження активної діяльності, може призвести
до порушення сформованого динамічного стереотипу особистості.
У науковій літературі також акцентується увага на ресурсні
можливості літньої людини. Під ресурсними можливостями слід
розуміти певні особливості літніх людей, які можуть сприяти благополучному старінню і вирішенню вікових завдань. На наш погляд,
вони можуть і повинні бути актуалізовані в будь-яких соціальних
структурах, призначених саме для створення найбільш комфортних
№ 3 (5)
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умов існування літнього населення. Результати досліджень закономірностей вікового розвитку в науковій школі Б. Ананьєва дозволили ввести в геронтопсихологію поняття реституціалізації в геронтогенезі, під яким розуміються новоутворення у літньому віці, комплекс процесів відновлення, спрямованих на уповільнення старіння
[13]. Тобто існують механізми, що пом’якшують перебіг процесів
старіння. Суб’єктивний стан людини багато в чому залежить від від
того, які засоби адаптації виробив індивід у процесі своєї соціалізації. На думку А. Мудрика, соціалізація – “розвиток і трансформація
людини у процесі засвоєння і відтворення культури, що відбувається шляхом взаємодії особистості зі стихійними умовами життя на
всіх вікових етапах. Сутність соціалізації полягає у поєднанні процесів пристосування і відмежування людини від конкретних вимог
суспільства.
Іншими словами, поряд з процесами старіння в організмі людини
розвиваються пристосувальні психологічні механізми, завдяки яким
повноцінна діяльність може тривати до глибокої старості. Наприклад,
слабка мимовільна пам’ять компенсується багатою асоціативною
пам’яттю або звичкою записувати необхідні відомості, а розсіяна увага – здатністю до її швидкого переключення. Розширення соціальних
контактів або підтримка їх на досить високому рівні долають у літніх
людей категоричність і відсталість суджень. Ортодоксальні погляди
можуть суперечити обставинам життя, викликаючи важкі душевні
переживання у літніх людей. У цьому відношенні люди похилого віку
потребують здійснення психологічної корекції для зміни ставлення до
самих себе, щоб навчитися переоцінювати і включати свій внутрішній
досвід, приймати протилежну позицію.
Активізація компенсаторних механізмів особистості похилого віку
потребує глибинної перебудови ієрархії мотивів. Поради їм потрібно
давати тоді, коли вони налаштовані слухати, і пропонувати їх у непрямій формі. Особистостям із жорсткою і відсталою системою принципів
поведінки було б досить важко та часом неможливо діяти у мінливому
середовищі, якщо б захисні механізми не оберігали їх психіку. Очевид102
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но, що спосіб захисту людей літнього віку та стратегія поведінки в похилому віці залежать від життєвого шляху, стереотипів поведінки.
Висновки. Незважаючи на наявність біологічних змін, які можна
сповільнити за допомогою сучасної медицини, збереження когнітивних процесів слід пов’язувати із самооцінкою, внутрішнім настроєм
літньої людини, її бажанням до саморозвитку і тренування. При цьому досвід дозволяє компенсувати зниження швидкості пізнавальних
процесів. Незаперечною перевагою старості є мудрість.
Що стосується емоційної сфери, то людина похилого віку стає
більш вразливою, вимагає більш чуйного, уважного ставлення до
себе. До завдань соціальних служб має входити не лише забезпечення психоемоційного комфорту, але і допомога у виробленні
позитивної стратегії емоційного старіння. Швидше за все, найбільший вплив на це має осмислення життєвого шляху. Структура самосвідомості літньої людини зазнає низки змін, таких як: депривація домагання на визнання, відторгнення від імені, розмивання
статевої ідентифікації.
У літньому віці людини виникають нові завдання розвитку, при
цьому найбільш важливими психологічними завданнями є: збереження узгодженості з власною ідентичністю і віднаходження сенсу життя. Вирішення цих та інших вікових завдань може бути здійснено за
умови використання літньою людиною такого внутрішнього ресурсу,
як мудрість, реалізації потреб духовно-пізнавального, творчого характеру, бажання до змін, розвитку умінь і навичок до встановлення
соціальних контактів.
Фізична немічність та соціальна вразливість людей похилого
віку актуалізують питання щодо формування у молодого покоління,
зокрема майбутніх педагогів, гуманного ставлення до цієї соціальної
категорії населення. Визначення мети, змісту та напрямів процесу
виховання гуманності має відбуватися із врахуванням рівня вихованості гуманних почуттів у студентів педагогічних вузів. Детальний аналіз критеріїв та рівнів вихованості гуманності буде темою
подальших досліджень.
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Кузьмич В. Возрастные особенности людей пожилого возраста
Актуализация проблемы воспитания гуманности в отношении
людей пожилого возраста связана, в первую очередь, с возрастными
особенностями и социальным положением этой категории населения.
Эмоциональная уязвимость пожилых людей требует более чуткого и
внимательного отношения к ним со стороны окружающих (близких,
родственников, работников медицинских, образовательных и социальных учреждений). Ценностные ориентации пожилых людей отражают самые разнообразные потребности, среди которых существенное место отводится социальным (потребность в профессиональной
деятельности, отдыхе), социально-психологическим (необходимость
межличностного общения, бережного отношения окружающих), потребность в сохранении здоровья.
Ключевые слова: люди пожилого возраста, демографическое старение, геронтологическая помощь.
Kuzmych V. Age features of elderly people
Updating the problems of education of humanity for the elderly is associated primarily with the age characteristics and social situation of the
population. Emotional vulnerability of older people require more sensitive
and attentive to them by others (friends, relatives, employees of medical,
educational and social institutions). Values seniors reflect a variety of needs,
including essential given to social (need for professional work, recreation),
socio-psychological (the need for interpersonal communication, respect for
others), the need for maintaining health. In this regard, the most important
psychological challenges of human development elderly are agreeing with
its own identity, which requires the timely adjustment of self-concept, style
of behavior under conditions of the changed finding the meaning of life.
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From the perspective of humanistic pedagogy essential for personal
fulfillment, personal growth and mental health is a positive perception of
the individual himself, which is possible not only provided a favorable assessment of his career, but also a manifestation of respect from others. In
our view, identify the humane treatment of the elderly should be associated
with the activities of teachers who have sown grain of humanity in the soul
of the young generation. The authority of the teacher should play a significant role in the development of attitudes as individuals and humane shaping personality traits. Therefore, the primary task of the new educational
paradigm must be realization of the idea of forming a humane attitude of
students of pedagogical universities for the elderly, which is a reflection of
trends humanization of education. By professional tasks of future teachers
should enter not only the problem of emotional comfort the elderly, but also
help them to develop positive strategies emotional aging.
Keywords: elderly people, demographic aging, gerontological help.
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Ольга ЛЕМЕШКО
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького,
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ
СИТУАЦІЙ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ
ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
У статті розглядаються причини виникнення нестандартних ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон та класифікація
нестандартних ситуацій, під час виконання службових обов’язків офіцерами-прикордонниками. Уточнюється поняття конфлікту, кризової
ситуації та нестандартної ситуації. Наводяться об’єктивні та суб’єктивні фактори, що впливають на виникнення нестандартних ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон. Аналізуються підходи
науковців до проблеми конфлікту залежно від його основних ознак.
Ключові слова: нестандартна ситуація, конфлікт, кризова ситуація, офіцери-прикордонники, пункт пропуску.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У повсякденному
спілкуванні наукова категорія “конфлікт” уже давно увійшла у лексикон пересічного українця. Цей термін активно використовується не
лише для означення збройних сутичок чи військового протистояння,
але й у сфері управлінської діяльності [1, с. 3].
У зв’язку зі змінами основних ризиків і загроз національній безпеці України, через виникнення нових загроз на державному кордо© Ольга Лемешко
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ні: (міжнародна злочинність, тероризм, контрабандна діяльність) та
проведенням антитерористичної операції на сході України в прикордонній сфері виникла гостра необхідність у перегляді й удосконаленні
протидії цим факторам. Обстановка на державному кордоні постійно
ускладнюється, тому необхідно швидко реагувати на її зміни.
Основною метою підготовки є навчити персонал упевнено діяти самостійно й у взаємодії з прикордонними нарядами, а старших зміни правильно оцінювати обстановку, приймати своєчасні рішення, вірно ставити
завдання підлеглим і здійснювати керівництво силами та засобами під час
виконання завдань з локалізації нестандартних ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон. Лише знаючи причини виникнення нестандартних ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон та їх види,
можна працювати на упередження, недопущення та зменшення наслідків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Результати
аналізу наукової літератури свідчать, що сьогодні як у вітчизняній, так
і в зарубіжній науці є велика кількість досліджень, у яких розглядаються різні конфлікти, способи попередження та профілактики. Автори: А. Балендр, О. Громова, С. Калаур, М. Коростелін, Т. Матієнко,
О. Михайлишин, А. Морозова, В. Пліско, М. Савчин, М. Трухан. Проте
в сучасних умовах майже зовсім відсутні дослідження, спрямовані на
визначення причин виникнення нестандартних ситуацій у пунктах
пропуску через державний кордон та їх класифікації.
Метою статті є визначення факторів, що сприяють виникненню
нестандартних ситуацій та класифікації нестандартних ситуацій у
пунктах пропуску через державний кордон.
Виклад основного матеріалу дослідження. Унаслідок різноманіття нестандартних ситуацій та умовного їх розподілу на види чіткої межі між ними не існує, тому на практиці виникають різного роду
конфлікти. Н. Волкова класифікує конфліктні ситуації залежно від основних ознак за такими групами [2]:
за характером взаємодії: міжособистісні, міжгрупові, міжнаціональні, міждержавні, міжстатеві, внутрішньоособистісні;
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ознаками прояву: відкриті (легко визначаються завдяки зовнішнім
ознакам), приховані (визначаються лише за непрямими ознаками);
типом розв’язання: прості (що постають унаслідок зіткнення
приблизно рівних за силою, але протилежно спрямованих інтересів і
потреб однієї людини, вирішуються без труднощів), складні (вирішуються внаслідок тривалого часового діапазону);
змістом: реальні (виникають унаслідок наявного підґрунтя), нереальні (здебільшого відбуваються на основі емоційних виявів, не мають об’єктивного підґрунтя для виникнення);
результатом: продуктивні (спрямовані на розв’язання суперечки та
зміну нездорових взаємовідносин між учасниками конфлікту), непродуктивні (не забезпечують позитивного результату, є шкідливими);
характером впливу: конструктивні (зорієнтовані на підвищення
та підтримку стабільності функціонування нових зв’язків), стабілізувальні (спрямовані на зміцнення усталених норм, правил та усунення
різноманітних відхилень), деструктивні (поглиблюють конфліктну ситуацію, руйнують усталені норми і правила);
напрямами комунікацій: “горизонтальні” (відбуваються між лінійними співробітниками (підлеглий – підлеглий, підлеглий – керівник)), “вертикальні” (пролягають по вертикалі (керівник – підлеглий,
підлеглий– керівник));
кількістю осіб, включених у протиборство: діадичні “парні”
(можуть виникати як між керівником та підлеглим, так і між двома
керівниками чи підлеглими), локальні (виникають між незначною
кількістю співробітників), загальні (відбуваються майже між усіма
членами колективу);
кількістю сторін конфлікту: міжгрупові (спостерігаються між соціальними групами із несумісними цілями), особистісно-групові (відбуваються між особою і групою через невідповідність поведінки особи груповим цілям, цінностям, інтересам, нормам поведінки), міжособистісні (виникають безпосередньо між членами конкретної групи
або груп), внутрішньоособистісні (характеризуються конфліктом між
інтересами та потребами однієї людини).
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С. Чейз запропонував 18-рівневу структурну класифікацію, яка
охоплює конфліктні явища від внутрішньоособистісного і міжособистісного рівня до конфліктів між державами, націями тощо, упритул
до протистояння Сходу та Заходу [3].
Російський дослідник А. Здравосмислов [4], базуючись на працях
Н. Смелзера, надає такий ряд рівнів конфліктів:
міжіндивідуальні;
міжгрупові;
між асоціаціями;
внутрішньо- та міжінституційні.
Зупинимося детальніше на нестандартних ситуаціях, що можуть
виникнути в пунктах пропуску через державний кордон.
Прикордонний контроль здійснюється в умовах динамічної, напруженої та складної обстановки. Елементи цієї обстановки (фактори) сприяють виникненню нестандартних ситуацій, які впливають на
організацію та здійснення прикордонного контролю, у тому числі і на
пропуск осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна в пунктах пропуску через державний кордон.
Є. Матусяк під нестандартною ситуацією розуміє сукупність умов
та обставин, які в тією чи іншою мірою впливають на процес здійснення прикордонного контролю та, відповідно, і на стан функціонування
пункту пропуску [5].
Необхідно виявити причини нестандартних ситуацій, які призводять до нестабільного функціонування пунктів пропуску, завчасно
вживати заходів щодо недопущення та зменшення їх впливу й уміло
припиняти їх.
Суб’єктивні фактори:
провокаційні дії з боку контрольних служб;
недостатнє облаштування пункту пропуску;
неукомплектованість персоналом і невідповідність штату підрозділів прикордонного контролю;
недостатні правові знання, інформованість осіб, що перетинають
державний кордон;
непрофесійні дії посадових осіб контрольних служб;
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неузгодженість дій під час проведення спільних операцій (локальних дій);
невідповідність пропускної спроможності пункту пропуску наявному пасажиро-транспортно-вантажному потоку та визначеному
часу на оформлення пасажирів і транспортних засобів.
Об’єктивні фактори:
зміни порядку та правил перетинання ДКУ;
загострення воєнно-політичної та криміногенної обстановки;
надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру;
виявлення порушень порядку та правил перетинання ДКУ;
різке збільшення пасажиро-транспортно-вантажного потоку;
помилки в оформленні документів на право перетинання ДКУ;
провокаційні дії з боку осіб, які перетинають ДКУ;
поширення із суміжних держав епідемій (епізоотій), особливо небезпечних хвороб людей і тварин;
підбурювальна провокаційна діяльність екстремістський налаштованих осіб, груп, засобів масової інформації.
Залежно від впливу на стабільність функціонування пункту пропуску нестандартні ситуації можна розділити на такі категорії:
1) не впливають на стабільність функціонування пункту пропуску (пропуск здійснюється);
2) впливають на стабільність функціонування пункту пропуску
(пропуск може уповільнюватися або частково припинитися);
3) дестабілізують функціонування пункту пропуску (унеможливлюють пропуск і він припиняється).
Основні види нестандартних ситуацій у пунктах пропуску залежно від категорії:
– не впливають на стабільність функціонування пункту пропуску
(пропуск здійснюється):
виявлення наркотиків;
виявлення товарів, прихованих від прикордонно-митного контролю;
виявлення особи, яка проходить за обліками ДПО, або осіб, яким
заборонено в’їзд в Україну;
погроза або шантаж прикордонного наряду;
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проведення правоохоронними органами оперативних заходів у
пункті пропуску;
спроба дачі хабара;
спроба уникнути контролю або здійснення незаконного перевезення вантажів;
виявлення викраденого автотранспорту;
необхідність надання особі, що перетинає ДК, термінової медичної допомоги;
– впливають на стабільність функціонування пункту пропуску
(пропуск може уповільнюватися або частково припинитися):
виявлення зброї (вибухівки, боєприпасів) у транспортному засобі, під одягом або в особистих речах пасажира;
різке збільшення пасажиро-транспортно-вантажного потоку;
затримання групи порушників;
спроба прориву автомобіля;
проведення правоохоронними органами заходів з протидії протиправній діяльності у пункті пропуску та біля нього;
злісна непокора законним вимогам прикордонників;
виявлення великої партії контрабанди;
виявлення особи за обліками ДПО, яку необхідно затримати та
передати (можливо озброєну);
виявлення джерела радіаційного випромінювання;
поодинокі конфлікти;
технічні несправності ПТК АПК “Гарт-1П”;
оформлення великих організованих груп населення для святкування релігійних, національних і державних свят;
оформлення високопоставлених осіб та офіційних делегацій;
пропуск через державний кордон спеціальних вантажів і вантажів військового призначення;
– дестабілізують функціонування пункту пропуску (унеможливлюють пропуск, і він припиняється):
терористичного характеру: захоплення заручників, транспортних засобів; повідомлення про вибухові пристрої у транспортних засобах або
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будівлях пункту пропуску (анонімний дзвінок); озброєний напад на прикордонний наряд; виявлення невідомого пристрою, схожого на вибуховий;
кризового (надзвичайного) характеру: масові (групові) безпорядки у пунктах пропуску; відключення електроенергії; випадки техногенного та природного характеру; спроба збройного прориву через
державний кордон у пунктах пропуску для автомобільного сполучення; загрози занесення і розповсюдження на території України або
іноземної держави особливо небезпечних (у тому числі карантинних і
небезпечних для людей) інфекційних хвороб.
Дамо визначення кризовій ситуації – це різка зміна звичайного стану, загострення становища. Кризова ситуація на державному
кордоні – це такий стан охорони кордону, коли виникла різка зміна
звичайного стану і є загроза незаконної зміни проходження лінії державного кордону України або порушення його режиму, виникнення надзвичайних ситуацій поблизу державного кордону, що можуть
спричинити порушення законодавства, призвести до людських і матеріальних втрат та створюють загрозу життю і здоров’ю громадян [6].
Кризові ситуації, які можуть виникнути на державному кордоні:
1) порушення державного кордону групами цивільного населення;
2) блокування містечок прикордонних підрозділів;
3) дестабілізація охорони державного кордону:
а) терористичного характеру:
захоплення заручників, транспортних засобів;
озброєний напад на прикордонний наряд;
виявлення засобів терору;
б) надзвичайного характеру:
масовий (груповий) безлад у пунктах пропуску;
аварія на об’єктах техногенного та природного характеру;
спроба збройного прориву через державний кордон у пунктах
пропуску для автомобільного сполучення;
загрози занесення і розповсюдження на території України або
іноземної держави особливо небезпечних (у тому числі карантинних і
небезпечних для людей) інфекційних хвороб.
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Висновки. На сьогодні важливого теоретичного та практичного значення набуває дослідження проблеми готовності майбутніх
офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій у
пунктах пропуску через державний кордон. Управлінські функції офіцерів-прикордонників постійно розширюються й ускладнюються за
змістом, зростають вимоги до їх готовності діяти в конфліктних та нестандартних ситуаціях, тому знання причин виникнення нестандартних ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон та класифікації нестандартних ситуацій, які можуть виникати під час виконання
службових обов’язків офіцерами-прикордонниками, сприятимуть
якісному несенню служби.
Перспективами подальших розвідок за цим напрямом є розробка методики прогнозу розвитку нестандартних ситуацій у пунктах
пропуску через державний кордон та рекомендації щодо дій у разі їх
виникнення.
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Лемешко О. В. Причины возникновения нестандартных ситуаций в пунктах пропуска через государственную границу и их классификация
В статье рассматриваются причины возникновения нестандартных ситуаций в пунктах пропуска через государственную границу и
классификация нестандартных ситуаций, которые могут возникать
при исполнении служебных обязанностей офицерами-пограничниками. Уточняется понятие конфликта, кризисной ситуации и нестандартной ситуации. Предоставляются объективные и субъективные
факторы, влияющие на возникновение нестандартных ситуаций в
пунктах пропуска через государственную границу. Анализируются
подходы ученых к проблеме конфликта в зависимости от его основных признаков.
Ключевые слова: нестандартная ситуация, конфликт, кризисная ситуация, офицеры-пограничники, пункт пропуска.
Lemeshko O. V. Causes of non-standard situations at checkpoints
across the state border and their classification
The article deals with the causes of non-standard situations at checkpoints across the state border and classification of non-standard situations
that may arise during the performance of official duties by border guard
officers. The author has clarified the concept of conflict, crisis and nonstandard situations. Complimentary objective and subjective factors that
influence the occurrence of non-standard situations at checkpoints across
the state border have been analysed.
In everyday communication science category “conflict” is used in lexicon
of the average Ukrainian. This term is widely used not only to describe armed
conflicts or military confrontation, but also in administrative activity.
Due to the changes of major risks and threats to the national security of
Ukraine, resulting in the emergence of new threats to the state border, international crime, terrorism, smuggling activities, conducting of anti-terrorist operation in the eastern part of Ukraine in the area of the border there was an urgent
need to review and improve methods to these factors . The situation at the state
border is increasingly complex, so officers need to respond quickly to its changes.
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The main purpose of training is to teach future officers to act independently and in cooperation with the border guard shift and border guard
leader to act correctly in order to assess the situation, to make decisions, to
order tasks to subordinates and to control personnel and means at the tasks
of localization unusual situations at checkpoints across the state border.
Only knowing the causes of non-standard situations at checkpoints across
the state border and their types border guard officer can prevent and reduce
the consequences.
Due to the variety of non-standard situations there is no a clear boundary between them, because in practice there are different kinds of conflicts.
Conflicts can be classified according to the main features: interpersonal
conflicts; intergroup conflicts; conflicts between associations; inter-institutional conflicts.
Border control is carried out in a dynamic, tense and difficult situation.
Elements of this situation (factors) contribute to the occurrence of unusual
situations, which in one way or another affect the organization and implementation of border control, including the crossing of persons, vehicles,
goods and other property at checkpoints across the state border.
Non-standard situation is a set of conditions and circumstances to some
extent affect the process of border controls and, consequently, the condition
of checkpoints. There are different types of non-standard situations: Some
of them do not affect the stability of the checkpoint; impact to the functioning of checkpoints; destabilize the functioning of the checkpoints.
Keywords: non-standard situation, conflict, crisis situation, border
guard officers, check points.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
ДО КІНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Статтю присвячено висвітленню пропозицій щодо покращення
результатів оперативно-службової діяльності прикордонних підрозділів за рахунок всебічного забезпечення кінологічної служби відповідно до
вимог керівних документів. Запропоновано заходи з підвищення рівня
підготовленості офіцерів-прикордонників до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності.
Ключові слова: кінологічне забезпечення, офіцери-прикордонники,
підвищення, рівень підготовленості, шляхи.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Серед основних напрямів діяльності та подальшого розвитку Державної прикордонної
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служби України (далі – ДПСУ) у 2016 році визначено забезпечення
ефективної реалізації політики у сфері безпеки державного кордону
України, охорони суверенних прав України в її виключній (морській)
економічній зоні та запровадження європейських стандартів інтегрованого управління кордонами. Одним з основних напрямів є підвищення рівня боєздатності органів і підрозділів ДПСУ та їх готовності
до виконання завдань із захисту державного кордону [1].
Підвищення рівня боєздатності органів ДПСУ, їх готовності до
виконання завдань із захисту державного кордону та формування й
розвиток підрозділів швидкого реагування відбуватимуться, у тому
числі, і за рахунок всебічного забезпечення прикордонних підрозділів
згідно з нормами і розрахунками.
Реалізація зазначеного напряму розвитку відомства здійснюватиметься також і шляхом розбудови кінологічної служби, що передбачає:
удосконалення нормативно-правової бази кінологічного забезпечення виконання завдань за призначенням відповідно до євроатлантичних
стандартів та системи комплектування кінологічних підрозділів прикордонного відомства України персоналом та службовими собаками;
запровадження в підрозділах прикордонної служби, оперативно-бойових прикордонних комендатурах і прикордонних комендатурах швидкого реагування дієвої та обов’язкової системи тренувань
інспекторів-кінологів зі службовими собаками до застосування у прикордонній службі, виконання завдань з інженерної розвідки та розмінування місцевості й об’єктів;
забезпечення кінологічних підрозділів спеціально обладнаними
транспортними засобами, сучасними матеріальними і технічними засобами з утримання, підготовки та використання за призначенням інспекторів-кінологів зі службовими собаками та навчальними зразками (засобами імітації) інженерних боєприпасів, наркотичних засобів, вибухових і
психотропних речовин, необхідних для тренування службових собак [1].
Керівництвом кінологічного відділу Департаменту охорони та
захисту державного кордону Адміністрації ДПСУ під час визначення
завдань кінологічної служби на 2016 рік зазначено про необхідність,
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у тому числі, упровадження тактичних прийомів і способів використання службових собак в охороні й обороні державного кордону з
урахуванням обстановки на ділянці відповідальності.
Також наголошено на необхідності підвищення результативності використання службових собак в охороні й обороні державного
кордону з урахуванням загроз і викликів у сфері безпеки державного
кордону та належної інформації шляхом більш цілевідповідного, багатоцільового й інтенсивного застосування собак у службі (шляхом
проведення локальних дій, операцій із застосуванням кінологів) [2].
Виконання всіх визначених завдань потребує їх всебічного забезпечення, у тому числі і фахової підготовки офіцерів-прикордонників
до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Зазначена
проблематика висвітлюється в наказі Адміністрації Державної прикордонної служби України від 06.12.2013 № 798 [3], оглядах результатів підготовки інспекторів-кінологів і службових собак та їх використання під час виконання завдань за призначенням [4–5]. Окремі
аспекти проблем кінологічного забезпечення розглядалися у роботах
А. О. Афанасьєва [6] та С. В. Серховця [7].
Забезпеченість кінологічних служб прикордонних загонів зразками запахів речовин, на пошук яких навчені службові собаки, з року в
рік вирішується вкрай незадовільно, а наведені статистичні дані відображають повну відсутність фінансування для вирішення зазначеного
питання [2]. Не розпочато активної роботи щодо отримання визначеним порядком наркотичних речовин для дресирування службових
собак від органів досудового розслідування у всіх органах охорони
кордону, за виключенням Чернігівського, Чернівецького, Львівського,
Могилів-Подільського, Донецького прикордонних загонів та Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України. У Луганському прикордонному загоні завдяки плідній співпраці
з волонтерами отримано для тренування службових собак замінники
наркотичних речовин [2].
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Метою статті є висвітлення шляхів підвищення рівня підготовленості майбутніх офіцерів-прикордонників до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Керівництвом кінологічного відділу Департаменту охорони та захисту державного
кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України під
час підсумовування результатів оперативно-службової діяльності за
2015 рік зазначено, що більшість офіцерів управління органів державного кордону не знають вимог нормативних документів щодо підготовки та використання інспекторів-кінологів зі службовими собаками. А, відтак, про здійснення дієвого контролю за станом кінологічного забезпечення підрозділів під час роботи в них не може бути й мови.
Офіцери підрозділів кордону планові тренування організовують
з порушеннями вимог до періодичності їх проведення, яку визначено
керівними документами про організацію підготовки персоналу Державної прикордонної служби України.
Відсоток затримань заборонених до переміщення через державний кордон та лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції предметів та матеріалів, здійснених інспекторами-кінологами зі службовими собаками, від загальної кількості усіх затримань, незважаючи на 10 % від мінімальних потреб (табл. 2) фінансування кінологічних підрозділів, дозволяє зробити таке припущення:
про які показники мова йтиме тоді, коли цілком задовольнити існуючі
потреби кінологічної служби, пов’язані з безпосереднім виконанням
завдань за призначенням.
Основою фахової підготовки офіцера-прикордонника з кінологічних питань є те, що використання інспекторів-кінологів організовується та проводиться з урахуванням особливостей ділянок відповідальності, складності завдань, що виконуються, та ступеня підготовленості інспекторів-кінологів і закріплених за ними службових собак.
Результативне використання інспекторів-кінологів під час виконання завдань за призначенням має забезпечити спеціальна підготовка
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інспекторів-кінологів із закріпленими за ними службовими собаками,
яку проводять не тільки посадові особи кінологічного відділення, але
й увесь офіцерський склад підрозділу, а також особи, які прибули з
перевіркою.
Під час планування, організації та проведення тренувань інспекторів-кінологів і закріплених за ними службових собак слід додержувати таких вимог:
умови тренування ретельно добирати й готувати завчасно. Тренування проводити переважно у різних і невідомих умовах;
тренування проводити з урахуванням напряму та рівня підготовленості інспектора-кінолога і закріпленого за ним службового собаки за принципом від простого до складного, з поступовим уведенням
ускладнень як для кінолога, так і для собаки;
досягати узгодженої роботи між інспектором-кінологом і собакою
(кінолог керує діями собаки, собака відповідає відповідними реакціями
поведінки на сигнали дресирувальника (здійснює необхідні дії);
тренування інспекторів-кінологів із службовими собаками мають
бути наближені до умов їх використання в охороні державного кордону;
не менше 50 % тренувань інспекторів-кінологів із службовими собаками проводити в темну пору доби, на напрямках зосередження основних зусиль та на майданчиках із транспортними засобами, вантажем
та іншим майном, у які сховані люди або предмети з запахом матеріалів,
на пошук яких навчені спеціальні собаки, за межами пункту пропуску;
дії інспектора-кінолога із собакою повинні оцінюватися керівником заняття безперервно від початку до кінця заняття, вибірково або
за кінцевими результатами виконаного навчального завдання;
під час кожного тренування керівник заняття повинен добиватися від інспектора-кінолога виконання навчального завдання в повному обсязі;
усі особи, які беруть участь у тренуванні, повинні знати й виконувати заходи безпеки під час пересування на різних ділянках місцевості, огляду різних транспортних засобів та поводження із собаками;
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кожне завдання має бути забезпечено належною навчально-матеріальною базою для дресирування та використання у службі службового собаки [8].
Результати затримань порушників законодавства України з прикордонних питань та заборонених до переміщення через державний
кордон та лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної
операції предметів і матеріалів інспекторами-кінологами зі службовими собаками досить високий (табл. 1), але поряд з підвищенням рівня
теоретичної підготовленості та практичних умінь і навичок офіцерів-прикордонників можна максимально ефективно використовувати
фізіологічні можливості службових собак.
За результатами огляду підсумків підготовки та використання
інспекторів-кінологів зі службовими собаками в охороні державного кордону, у 2013 році затримано: 36 % порушників законодавства України з прикордонних питань; 73 % наркотиків, 64,9 % зброї,
57,9 % вибухових речовин та 92,8 % боєприпасів від загальної кількості затримань усіма силами та засобами Державної прикордонної
служби України.
За підсумками результатів оперативно-службової діяльності, у
2014 році за допомогою службових собак найбільше затримувалося:
правопорушників (Західне регіональне управління – 67,5 %, Східне регіональне управління – 20,8 %, Чопський – 46,3 %, Сумський –
(13,8 %) та Мостиський – 10,8 % прикордонні загони);
наркотичних засобів (Східне регіональне управління – 73,5 %,
Південне регіональне управління – 15,3 %, Харківський – 34,2 %, Донецький – 32,3 %, Білгород-Дністровський – 7 % прикордонні загони);
психотропних речовин (Східне регіональне управління – 55,6 %,
Західне регіональне управління – 40,1 %, Харківський – 37 %, Сумський – 14,8 %, Чернівецького – 9,3 % прикордонні загони);
зброї (Західне регіональне управління – 48 %, Північне регіональне управління – 15 %, Львівський – 48 %, Херсонський – 11, 3%, Мостиський – 9,3 % прикордонні загони);
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боєприпасів (Західне регіональне управління – 36,8 %, Східне регіональне управління – 26,3 %, Львівський – 21, 3%, Сумський –13,9 %
і Чернігівський –10,6 % прикордонні загони) [3].
Таблиця 1

Результати діяльності кінологічної служби у 2015 році
Затримано
всіма силами
та засобами

Затримано за
допомогою
службових
собак

% від усіх
затримань за
допомогою
службових
собак

Правопорушників (осіб)

1079

346

32

Наркотичних засобів (кг)

139

83,6

60

Мед. препаратів (тис. шт.)

15,1

12,7

84

Зброї (од.)

381

183

48

Вибухових речовин (кг)

8,1

2,2

27

129777

9532

7

Затримано у 2015 році

Боєприпасів (тис. шт.)

В усіх проаналізованих оглядах результатів підготовки та
використання інспекторів-кінологів зі службовими собаками
за 2013–2015 роки відмічається таке:
1. Низький рівень організації тренувань кінологів і службових собак у відділах прикордонної служби.
2. У більшості випадків керівництво підрозділів не володіє методикою
організації підготовки та тактикою використання кінологів зі службовими
собаками, не організовує та не проводить їх професійну підготовку.
3. Практичні заняття з підготовки кінологів і службових собак
проводяться без моделювання відповідної оперативної обстановки,
у світлий час доби, за простими та заздалегідь відомими умовами,
без застосування хитрощів, які використовують правопорушники,
та всього спектра сторонніх запахів [2].
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Таблиця 2

Розрахунок потреби в бюджетних коштах на 2015 рік
за напрямом діяльності кінологічного відділу
Потреба
(тис. грн)

Виділено
(тис. грн)

Придбання інвентарю та приладів для дресирування та використання службових собак

500

20

Придбання будівельних матеріалів, обладнання,
інвентарю для ремонту приміщень для збереження
наркотичних засобів

40

Придбання будівельних матеріалів для ремонту вольєрів і обладнання навчальних майданчиків для
дресирування службових собак

560

Придбання собак

150

Оплата послуг, пов’язаних з ліцензуванням діяльності з обігу наркотичних засобів і психотропних
речовин

10

Придбання для дресирування собак вибухових речовин, медичних препаратів з вмістом наркотичних засобів і психотропних речовин

20

Придбання та виготовлення медалей для нагородження службових собак

44.5

Оплата освітніх послуг закладам освіти за підготовку провізорів кінологічних служб

9

Призначення коштів

Разом

1333,5

100

125,4

Аналіз результатів оперативно-службової діяльності інспекторів-кінологів зі службовими собаками дозволив дійти висновку про
те, що надзвичайно велике значення в системі видів забезпечення
має кінологічне забезпечення, а успіхи кінологічної служби тісно
пов’язані з якісним усебічним забезпеченням діяльності кінологічних підрозділів.
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Відтак, через підвищення вимог до офіцерів органів управління
та підрозділів кордону зі знання вимог нормативних та розпорядчих
документів з питань підготовки і використання інспекторів-кінологів
зі службовими собаками, на думку автора, є можливість оптимізації
кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності.
Для покращення результатів використання інспекторів-кінологів
зі службовими собаками пропонуємо таке:
підвищити вимоги до офіцерів органів управління та підрозділів
кордону зі знання вимог нормативних і розпорядчих документів з питань підготовки та використання інспекторів-кінологів зі службовими собаками;
систему спеціальної підготовки інспекторів-кінологів зі службовими собаками привести у відповідність до вимог керівних документів;
забезпечити підрозділи запахоносіями для тренувань службових
собак;
забезпечити інспекторів-кінологів приладами відбору і збереження запахів;
ввести систему грошової мотивації інспекторів-кінологів за випадки результативного використання службових собак;
створити парк спеціальних автомобілів для перевезення службових собак;
виділити необхідну кількість паливного і мастильних матеріалів
для забезпечення дій кінологічних підрозділів;
безперебійно постачати сухий корм для годівлі службових собак або забезпечити грошову компенсацію за їх годування інспектором-кінологом;
забезпечити інспекторів-кінологів медичними аптечками для надання невідкладної ветеринарної допомоги службовим собакам та медичними аптечками для надання допомоги особам, потерпілим унаслідок застосування собак;
забезпечити інспекторів-кінологів якісним спеціальним спорядженням та приладами для дресирування службових собак;
забезпечити підрозділи інвентарем для утримання службових собак.
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Покращення результатів використання інспекторів-кінологів зі
службовими собаками під час виконання завдань за призначенням
передбачає:
виконання посадовими особами органів охорони державного
кордону вимог керівних документів, що регламентують діяльність кінологічних служб у частині, що стосується створення умов для якісної
підготовки та результативного використання інспекторів-кінологів зі
службовими собаками під час виконання завдань оперативно-службової діяльності;
використання інспекторів-кінологів зі службовими собаками виключно за призначенням та відповідно до вимог керівних документів;
завершення забезпечення підрозділів необхідним спорядженням
та засобами і матеріалами для дресирування службових собак;
прийняття на озброєння та забезпечення підрозділів радіостанціями для дистанційного керування та відеокамерами для дистанційного спостереження за місцем перебування службових собак із засобами їх кріплення, електричними нашийниками, технічними приладами
для збереження запаху, приладами спостереження за місцем перебування собаки в умовах обмеженої видимості та вночі;
забезпечення кінологічних відділень ветеринарними аптечками
для надання першої невідкладної допомоги собаці та медичної аптечки для надання допомоги особам, потерпілим внаслідок використання собаки на затримання;
всебічне забезпечення використання мобільних кінологічних
груп для виконання завдань за призначенням;
створення в системі інженерно-технічного контролю та у смугах
тактично вигідних ділянок місцевості стежок інспекторів-кінологів з
розшуковими собаками прикордонної служби;
будівництво розкладних вольєрів для утримання службових собак у пунктах тимчасової дислокації підрозділів (довготривалих прикордонних нарядах);
забезпечення службових собак якісними збалансованими сухими
кормами та вітамінними комплексами;
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здійснення постійного моніторингу проблем, потреб і запитів,
пов’язаних із всебічним забезпеченням кінологічних підрозділів.
Висновки. Шляхами підвищення рівня підготовленості офіцерів-прикордонників до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності вважаємо:
щорічне складання офіцерами підрозділів охорони державного
кордону
начальнику кінологічної служби комплексного заліку зі знання
керівних документів з питань підготовки та використання інспекторів-кінологів зі службовими собаками, практичного проведення тренування з інспектором-кінологом та закріпленим за ним службовим
собакою за визначеною начальником кінологічної служби органу
охорони державного кордону темою, а також перевірки відповідності
службового собаки присвоєній категорії;
запровадження системного аналізу результатів практичного використання інспекторів-кінологів зі службовими собаками під час виконання завдань оперативно-службової діяльності під керівництвом
відповідної посадової особи.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямі є висвітлення умов й меж використання інспекторів-кінологів з розшуковими собаками прикордонної служби в ході виконання завдань за призначенням.
Список використаної літератури
1. Основні напрями діяльності та подальшого розвитку Державної прикордонної служби України у 2016 році : затверджені Міністром внутрішніх
справ України 2016 р. [Текст] : Адмін. Держ. прикордон. служби України. – К.
2016. – 38 с.
2. Огляд результатів підготовки та використання інспекторів-кінологів зі службовими собаками в ході виконання завдань за призначенням
у 2015 році. [Текст] : Адмін. Держ. прикордон. служби України. – К. 2016. –
15 с.
3. Про підсумки підготовки та використання в охороні державного кордону інспекторів-кінологів із службовими собаками у 2013 році : наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 06.12.2013 № 798.

№ 3 (5)
2016

127

4. Огляд результатів підготовки кінологів і службових собак та їх використання в охороні державного кордону у 2013 році. [Текст] : Адмін. Держ.
прикордон. служби України. – К. 2014. – 13 с.
5. Огляд результатів підготовки та використання інспекторів-кінологів зі службовими собаками в ході виконання завдань за призначенням у
2014 році. [Текст] : Адмін. Держ. прикордон. служби України. – К. 2015. – 15 с.
6. Афанасьєв А. О. Підготовка інспекторів-кінологів зі службовими
собаками : навчально-методичний посібник / А.О. Афанасьєв, С. В. Серховець. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2015.
7. Серховець С. В. Сутність та зміст кінологічного забезпечення оперативно–службової діяльності правоохоронних органів / С. В. Серховець // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби
України. Серія: педагогічні та психологічні науки / [гол. ред. В. В. Райко]. –
Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2014. – № 1(70). – С. 147–153.
8. Клєвцов В. В. Підготовка інспекторів-кінологів та закріплених за
ними службових собак до виконання завдань службово-бойової діяльності / В. В. Клєвцов // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України : Всеукр. наук.-практ. конф. / Нац. акад. ДПСУ. –
Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2015. – С. 154, 155.
9. Рекомендації щодо вдосконалення організації кінологічної служби та
керівництва нею : науково-дослідна робота / В. П. Матвійчук, С. В. Серховець, Д. В. Софіян. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2015. – 157 с.

Рецензент – кандидат педагогічних наук, доцент Сінкевич С. В.
Стаття надійшла до редакції 12.05.2016

Матвийчук В. П., Клєвцов В. В. Пути повышения уровня подготовленности офицеров-пограничников к кинологическому обеспечению оперативно-служебной деятельности
Статья предназначена освещению предложений по улучшению результатов оперативно-служебной деятельности пограничных подразделений за счет всестороннего обеспечения кинологической службы в соответствии с требованиями руководящих документов. Предложены мероприятия по повышению уровня подготовленности офицеров-пограничников к
кинологическому обеспечению оперативно-служебной деятельности.
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Matviichuk V. P, Klevtsov V. V. Ways of border guard officers’ preparedness level improvement within a canine support operational and service activity
The article is devoted to proposals coverage with regard to improving
the results of operational and service activity of border guard units by providing comprehensive support of canine service in according to the requirements of authorization documents. The measures to increase the level of
border guard officers’ preparedness level improvement within a canine support operational and service activity have been proposed.
The ways of border guard officers’ preparedness level improvement within a canine support operational and service activity have been considered:
annual integrated test passing by the state border guard units officers to
the head of canine service regarding the knowing of the regulations within
the preparation and use of inspectors – dog handlers with service dogs, carrying out of practical training with the inspectors and assigned service on
the defined by the of border guard units’ head of canine service theme, and
verifying the dogs assigned rating;
introduction of system analysis within the results of the inspectors with
service dog practical use during the tasks operational and service activity
carrying out led by the relevant official.
Keywords: canine support, border guard officers, raising, preparedness
level, ways.
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ПРИКЛАДНЕ ПЛАВАННЯ В СИСТЕМІ
НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ
У статті розглянуті проблеми необхідності оволодіння курсантами знаннями з навчальної дисципліни “Прикладне плавання”. Процес навчання плавання забезпечує дієве покращення фізичної та розумової працездатності курсантів, є критерієм дотримання ними здорового способу життя, сприяє максимальному розкриттю духовних
та фізичних здібностей особистості для її підготовки до ефективної
творчої праці у майбутньому.
Ключові слова: плавання, фізичне виховання, спорт, військовослужбовці, курсант.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Плавання є важливим
засобом фізичного виховання і належить до масових видів спорту. Умін© Андрій Мельніков, Віктор Шинкарук, Віталій Волошин
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ня плавати необхідне кожній людині. Велика кількість нещасних випадків
щорічно трапляється на воді саме тому, що потерпілі не вміли плавати.
У зв’язку з цим великого значення набуває оволодіння курсантами знаннями з навчальної дисципліни “Прикладне плавання”.
Курсанти повинні знати плавальну термінологію, методику навчання різних способів плавання, виховання фізичних і морально-вольових якостей плавальними засобами, основи тренування з плавання для уміння передати свої знання підпорядкованому персоналу.
Вирішення подібного завдання можливе тільки в процесі багаторічної
спортивної підготовки, у той час як для курсантів подібні методичні рекомендації не передбачені, що забезпечує актуальність обраної проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. На сьогодні маємо значну кількість наукових праць, які присвячено дослідженню військово-прикладного плавання військовослужбовців в екстремальних та особливих умовах.
Досвід педагогічної і спортивної практики (Ю. П. Коб’яков, В. А. Пасиченко, О. Ю. Фанигіна, О. В. Терещенко) свідчить, що ефективним
засобом впливу на фізичну підготовленість курсантів є фізичні вправи
у водному середовищі. Застосування засобів плавання (М. М. Булатова,
В. Васильченко, В. Левицький) дозволяє розвивати аеробні й анаеробні механізми енергозабезпечення організму, сприяє розвитку гнучкості.
О. Терещенко, І. Гончар, Р. Раєвський відмічають лікувальну дію плавання, цілющий вплив на основні показники фізичного розвитку людини:
зріст, вагу; воно є прекрасним засобом профілактики і виправлення
порушень осанки, сколіозів, плоскостопості; зміцнення серцево-судинної і нервової системи; розвитку дихального апарату і м’язової системи
(розтяжка м’язів плечового поясу, рук, тренування м’язів грудей, спини
і живота, формування м’язів ніг); сприяє зростанню і зміцненню кісткової тканини; зміцнює суглоби, надає їм гнучкість; усуває збудливість
і дратівливість, що в наш час є дуже актуальною проблемою.
Для того щоб фізичне виховання у вищому навчальному закладі,
в армії і на флоті виконувало свої функції та було дійовим засобом
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зміцнення здоров’я і підвищення фізичної підготовленості військовослужбовців, головними принципами його організації повинні бути
регулярність, достатність і гнучка варіативність, що відображає специфіку навчальної роботи і побуту молоді. Отже, велику актуальність
і соціальну значущість у процесі всебічного та гармонійного розвитку
особистості набувають дослідження, які спрямовані на вдосконалення форм і методів навчання плавання, розробки педагогічно-ефективних методик і технологій проведення занять з плавання, оволодіння
курсантами спеціальними знаннями, життєво важливими руховими
навичками та прикладними вміннями щодо плавання (М. Я. Бондарчук, М. М. Булатова, О. Ю. Фанигіна).
Мета статті – вивчення ефективності дії засобів фізичного виховання в процесі занять плаванням для поліпшення рівня розвитку фізичних здібностей та фізичної підготовленості курсантів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Історія плавання – це
частина історії фізичної культури, яка повторює загальні етапи її розвитку, розкриває особливості цього виду спорту.
З давніх часів людина завжди була пов’язана з водою. Люди селилися біля озер та річок, і вода для них була не тільки джерелом, необхідним для життя і місця здобутку їжі, але і засобом захисту від нападів ворогів.
Вода мала велике значення у житті первісної людини. Людина повинна
була вміти добре плавати, щоб освоїти це незвичайне середовище – воду.
Пізніше стали створюватися країни, і вміння плавати стало для
людини ще більш необхідним (праця людини, військова справа). Тільки у подальшому розвитку людства і цивілізації вміння людини плавати почало застосовуватися як мета фізичного виховання.
На сьогодні здоров’я і фізична підготовленість нашої молоді
перебувають не на належному рівні. Держава не приділяє належної
уваги розвитку фізичної культури і спорту, що спричиняє подальше погіршення рівня здоров’я і працездатності молодого покоління. Спортивне і масове плавання, як і інші сучасні види спорту, в
Україні стикаються з низкою проблем на шляху розвитку. Плавання – найкращий спосіб профілактики захворювань і зміцнення здо132
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ров’я. Займатися плаванням можна з самого раннього дитинства до
глибокої старості. Люди, які систематично займаються плаванням,
мають хорошу працездатність, розвинену м’язову і дихальну систему. Відсутність навичок у плаванні є істотним чинником ризику для
життя людини. Головною причиною її є недостатня кількість місць
для навчання плавання, а також нерозуміння важливості набуття
цієї життєво необхідної навички.
За даними Міністерства України у справах сім’ї, молоді і спорту,
у країні уміють плавати менше 10 % населення і тільки троє з десяти
юнаків-призовників. Нормативи державних тестів з плавання не можуть здати більше 80 % військовослужбовців. Лише 0,12 % громадян
займаються плаванням в оздоровчих групах і секціях. Для того щоб
фізичне виховання у вищому навчальному закладі, в армії і на флоті
виконувало свої функції та було дійовим засобом зміцнення здоров’я
і підвищення фізичної підготовленості курсантів і військовослужбовців, головними принципами його організації повинні бути регулярність, достатність і гнучка варіативність, що відображає специфіку
навчальної роботи і побуту. Отже, велику актуальність і соціальну
значущість у процесі всебічного та гармонійного розвитку особистості набувають дослідження, які спрямовані на вдосконалення форм і
методів навчання плавання, розробки педагогічно-ефективних методик і технологій проведення занять з плавання, оволодіння курсантами спеціальними знаннями, життєво важливими руховими навичками та прикладними вміннями щодо плавання.
У досягненні фізичної досконалості процес навчання плавання забезпечує дієве покращення фізичної та розумової працездатності курсантів, є критерієм дотримання ними здорового способу життя, сприяє
максимальному розкриттю духовних і фізичних здібностей особистості
для її підготовки до ефективної творчої праці у майбутньому.
Пошук раціональних шляхів навчання плавання набуває нині
особливої актуальності. Як відмічають М. А. Бутович, С. М Вайцеховський, В. І. Кубишкін та ін., вибір спортивного способу плавання (кролем на грудях, на спині, брасом або дельфіном) залежить від
віку, мети й умов навчання, від швидкості засвоєння, від спортивного
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і прикладного значення способу плавання, від ступеню перенесення
рухової навички на інші способи.
Однією з форм організації фізичного виховання в умовах вищого навчального закладу є заняття з плавання, на яких водне середовище виступає як багатофункціональний тренажер. Доцільність
упровадження вказаних засобів досягається тільки за умов присутності збалансованого співвідношення фізичних навантажень різної
спрямованості з урахуванням вікових особливостей контингенту й
особливостей розвитку специфічних навичок рухової діяльності.
Спрямованість занять у навчальному процесі обумовлюється підбором і методикою застосування спеціально-підготовчих та змагальних вправ. Головне завдання занять з плавання – це вдосконалення технічної підготовленості, розвиток фізичних здібностей, підвищення рівня спортивної підготовленості. У підготовці курсантів
необхідно використовувати заняття вибіркової (переважаючої) або
комплексної спрямованості, що проводяться як на воді, так і на суші.
Програма заняття вибіркової спрямованості планується таким чином, щоб основний обсяг вправ забезпечував переважне вирішення
якого-небудь одного завдання (наприклад, підвищення максимальної сили), що дозволяє сконцентрувати в певному напрямі засоби і
методи педагогічного впливу, а побудова заняття комплексної спрямованості припускає використання тренувальних засобів, що сприяють одночасному вирішенню декількох завдань за відносно невеликого сумарного навантаження. Вибір того або іншого варіанта побудови заняття залежить від багатьох чинників: кваліфікації, періоду
проведення та тривалості заняття, рівня підготовленості контингенту, завдань заняття.
Навчання і тренування нерозривно пов’язані між собою і становлять навчально-тренувальний процес. Проте умовно перший етап
цього процесу, на якому переважає початкове опанування елементарних навичок плавання, позначають терміном “навчання”, а другий, в
якому переважає підготовка до досягнення високих спортивно-технічних результатів – терміном “тренування”. Відмінність між цими
двома етапами полягає насамперед у завданнях.
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У процесі навчання плавання вирішуються такі завдання:
1. Зміцнення здоров’я, загартування, засвоєння стійких гігієнічних навичок.
2. Вивчення техніки плавання та оволодіння життєво необхідною
навичкою плавання.
3. Різнобічний фізичний розвиток, розвиток опорно-рухового
апарату й удосконалення фізичних якостей: сили, витривалості, гнучкості, швидкості, спритності, координації рухів.
4. Ознайомлення з правилами безпеки на воді та оволодіння навичками прикладного плавання.
Відповідно до теорії професора Крестовнікова А. Н., формування рухової навички у людини відбувається за етапами (фазами), кількість яких залежить від складності руху. Аналогічно у навчанні плавання виділяють окремі етапи, які відповідають етапам формування
рухової навички.
На першому етапі (етапі попереднього вивчення) засвоюються
окремі елементи рухів (метод розчленованої вправи), окремі рухи, а
також відбувається об’єднання їх у цілісний рух, тобто засвоюється
спосіб плавання у його основному варіанті. При цьому до роботи підключається велика кількість м’язів.
На другому етапі (поглибленого вивчення) утворення рухової навички усуваються зайві рухи, непотрібна м’язова напруга, що в плаванні має особливо важливе значення, удосконалюється координація.
На цьому етапі уточнюються та засвоюються деталі техніки способу
плавання. Основним завданням поглибленого вивчення є забезпечення у подальшому утворення більш досконалих навичок плавання. Для
вирішення цього завдання використовується метод цілісного вивчення вправи у природному вигляді (без використання допоміжних засобів). У результаті даного етапу в людини утворюється рухове уміння.
На третьому етапі отримане уміння вдосконалюється до автоматизму. Формується рухова навичка. Відбувається подальше закріплення
та вдосконалення способу плавання, формується індивідуальний стиль.
Навчально-тренувальний процес у плаванні здійснюється відповідно до основних принципів фізичного виховання: принцип вихов№ 3 (5)
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ного навчання; принцип різнобічного розвитку; принцип оздоровчої
спрямованості; принцип прикладної спрямованості.
Крім того, навчальний тренувальний процес базується з урахуванням основних дидактичних принципів, які відображають методичні закономірності навчання і виховання: принцип свідомості й активності, принцип систематичності, принцип доступності, принцип
наочності, принцип індивідуалізації.
Навчання плавання за цією системою доцільно проводити із військовослужбовцями, студентами вишів і середніх навчальних закладів
з 12 особами, які готуються до складань різних норм, з різним контингентом людей, які займаються для оздоровлення, з особами, які повинні оволодіти навичкою плавання. У таких випадках перед викладачем стоїть завдання в короткий термін (2–3 літніх місяці) навчити
курсантів плавати одним способом (щоб у подальшому, за можливості, вивчати інші способи). Спосіб плавання визначається завданнями
навчання та особливостями контингенту.
У разі прискореного навчання дуже важливо відразу визначити, який спосіб може бути засвоєний кожним курсантом, визначити
індивідуальні їх особливості і розділити на підгрупи за способами
плавання. Якщо військовий уміє плавати самобутнім способом, визначити основний спосіб плавання досить легко. Необхідно керуватися тим, які плавальні рухи ногами вже засвоїв новачок – за одночасних симетричних з відштовхуванням внутрішньою стороною
стопи – краще вивчати техніку брасом, за асиметричних – плавання
“на боці” тощо. Є важливим також урахування вміння дихати, особливо в навчанні способом “кроль на грудях”. Якщо курсанти зовсім
не вміють плавати, необхідно 3–5 занять приділити вправам освоєння на воді, вправам на ознайомлення з технікою роботи ніг способом
“кроль”, “брас”, “на боці”.
Висновки. Уміння плавати підвищує культуру рухів, дозволяє
більш гнучко й уміло керувати своїми рухами у воді, а це, у свою чергу, позитивно відбивається на вдосконаленні рівня розвитку фізичних
(сили м’язових груп, рухливості в суглобах тощо) та морально-вольових здібностей, на підвищенні швидкісно-силової підготовленості.
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У процесі навчання плавання активізується навчально-пізнавальна діяльність військовослужбовців, курсант опановує комплекс знань,
умінь і навичок, відбувається самореалізація особи з урахуванням дотримання принципів динамічності, послідовності, активності та відповідності фізичних навантажень можливостям курсантів.
Доцільне застосування засобів плавання гарантує емоційність занять
і різнобічний фізичний вплив на різні м’язові групи, дозволяє підвищити
рівень розвитку компонентів фізичної підготовленості, інтерес курсантів, моторну щільність заняття і реалізацію як оздоровчого завдання, так
і формування міцного фундаменту працездатності для тривалої та активної життєдіяльності. Розроблені рекомендації дозволяють забезпечити
ефективність педагогічного впливу на вирішення оздоровчого завдання
та отримання довгострокового тренувального ефекту з урахуванням вікових, статевих і професійних особливостей курсантів.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі полягають
у подальшій експериментальній перевірці ефективності розроблених
методичних рекомендацій щодо застосування засобів плавання у навчально-виховному процесі з фізичного виховання курсантів.
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Мельников А. В., Шинкарук В. А. Волошин В. В. Прикладное плавание в системе обучения курсантов
В статье рассмотрены проблемы необходимости овладения курсантами знаниями по дисциплине “Прикладное плавание”. Процесс
обучения плаванию обеспечивает эффективное улучшение физической и умственной работоспособности курсантов, является критерием соблюдения ими здорового образа жизни, способствует максимальному раскрытию духовных и физических способностей личности
для ее подготовки к эффективной творческой работе в будущем.
Ключевые слова: прикладное плавание, физическое воспитание,
спорт, военнослужащие, курсант.
Melnikov A. V., Shinkaruk V. O. Voloshyn V. V. Applied Swimming in
the Educational System of Cadets
The article deals with the problem of the necessity for cadets to acquire
knowledge of the “Applied swimming” discipline, to know the terminology
and methods of teaching different ways of swimming, physical education,
raising of moral and volitional qualities using swimming facilities, training
bases for the swimming ability to pass their knowledge to subordinate staff.
Students should know that swimming ability is necessary for each person.
Spending more time for swimming lessons gives beneficial effect on
the basic parameters of physical development. This is an excellent preventive tool for improving the level of physical abilities and physical fitness of
students. In addition, it is a necessary skill for future officers who will serve
on the sea and river areas of the State border of Ukraine.
The process swimming teaching provides effective improvement of physical and mental health of students. It is the criterion for compliance with a healthy
lifestyle and it helps to unveil mental and physical abilities to the best advantage
for the individual to prepare for an effective creative work in the future.
Keywords: applied swimming, physical education, sport, military serviceman academy man.
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ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ВИКЛАДАЧІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ДО
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ
МАГІСТРАТУРИ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
У статті визначено та науково обґрунтовано принципи підготовки майбутніх викладачів природничих дисциплін до науково-педагогічної діяльності в умовах магістратури класичного університету,
якими є: принцип науковості, генерації інновацій, інтеграції, ресурсної
орієнтованості, автономності та системності. Ці принципи є базовими для побудови функціональної моделі підготовки магістрантів.
Організація підготовки на визначених принципах забезпечить формування готовності магістрантів до майбутньої професійної діяльності
викладача природничих дисциплін у вищій школі.
Ключові слова: принципи підготовки, майбутній викладач природничих дисциплін, магістратура класичного університету, науково-педагогічна діяльність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні перед
освітянською спільнотою висуваються нові вимоги до змісту освіти у
контексті професійної підготовки науково-педагогічних кадрів вищих
навчальних закладів (ВНЗ). У зв’язку із цим випускники ВНЗ повинні бути конкурентоспроможними на ринку праці як викладачі ВНЗ.
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Майбутній викладач, зокрема природничих дисциплін, повинен уміти організовувати навчально-виховний процес з урахуванням сучасних тенденцій його організації, осмислюючи інноваційні педагогічні
технології, творчо реалізовувати їх у своїй професійній науково-педагогічній діяльності. Адже викладачам природничих дисциплін доведеться виховувати нове покоління, яке має володіти високим ступенем мобільності, великою соціальною відповідальністю, що залежить від підготовки науково-педагогічних кадрів, здатних вирішувати
завдання навчати студентів основа природничих наук, економічних,
екологічних, біологічних знань тощо.
Саме тому важливими є процес підготовки майбутніх викладачів природничих дисциплін (МВПД) до науково-педагогічної діяльності в умовах магістратури класичного університету та принципи
такої підготовки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблеми підготовки майбутніх вчителів та викладачів досліджували
такі науковці, як О. Абдуліна, І. Богданова, М. Гриньова, С. Люленко,
О. Пєхота, А. Старєва, Е. Флешар, Л. Хомич, І. Щербак, Н. Якса та
інші дослідники.
У нашому дослідженні підготовка майбутніх викладачів природничих дисциплін до науково-педагогічної діяльності в умовах магістратури класичного університету – це процес організації навчальної
та науково-педагогічної діяльності магістранта у період його навчання
в магістратурі, спрямований на формування готовності до майбутньої
професійної діяльності викладача природничих дисциплін.
Мета статті – визначити принципи підготовка майбутніх викладачів природничих дисциплін до науково-педагогічної діяльності в
умовах магістратури класичного університету.
Виклад основного матеріалу дослідження. Підготовка МВПД
до науково-педагогічної діяльності в умовах магістратури класичного університету здійснюється на певних принципах – керівних ідеях
і головних вимогах до науково-педагогічної діяльності, вихідних положеннях, науково обґрунтованих та перевірених практикою. Такими
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принципами можна вважати принципи науковості, генерації інновацій, інтеграції, ресурсної орієнтованості, автономності, системності.
1. Принцип науковості полягає у зв’язку між наукою і навчальною
дисципліною, яка вивчається у магістратурі. Організація науково-педагогічної діяльності магістратури класичного університету має спрямовуватися на те, щоб магістранти засвоювали лише глибоко обґрунтовані наукою знання, щоб науковими методами формувалися глибокі ідейні переконання, забезпечувалася єдність діяльності і свідомості.
Г. Селевко формулює принцип науковості лаконічно: помилкових
знань не може бути, можуть бути тільки неповні [1]. Принцип науковості, зазначає Л. Петренко, вважається провідним орієнтиром у приведенні змісту освіти у відповідність до рівня розвитку науки і техніки, з накопиченим світовою цивілізацією досвідом [2].
Науковість забезпечують програми, підручники, навчально-методичні комплекси дисциплін, їх зміст, вона залежить від соціального і науково-технічного прогресу, від реалізації змісту навчання науково-педагогічним складом університету, від того, наскільки набуті
знання підкріплюються практикою.
Для реалізації принципу науковості загальна структура навчальних дисциплін повинна мати концентричний характер: матеріал повинен викладатися не лінійно – один раз від початку і до кінця, а концентрично – два-три рази у вигляді відносно логічно закінчених систем
(концентрів), адаптованих до наукового рівня магістрів. Це дозволяє
посилити вихідні знання МВПД до сучасного рівня науки [1].
Майбутні викладачі мають чітко усвідомлювати, що викладання
природничих дисциплін базується, у першу чергу, на принципі науковості. Як наголошують А. Герд і Н. Малько, зміст навчання повинен
відповідати сучасному науковому рівню і виховувати науковий світогляд, а кінцева мета будь-якої природничої дисципліни у ВНЗ – привести студента до певного світогляду, відповідно до сучасного стану
природничих наук [3].
Реалізація цього принципу здійснюється наскрізно через вивчення усіх дисциплін, передбачених навчальним планом підготовки магістрів-МВПД та залученням магістрантів до участі у роботі науково-до№ 3 (5)
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слідних лабораторій, рад молодих учених ВНЗ та наукових установ, зокрема Ради молодих учених при Міністерстві освіти та науки України; до
участі у наукових конференціях, олімпіадах, наукових конкурсах тощо.
Реалізація принципу науковості передбачає виконання управлінської функції науково-педагогічним складом класичного університету: цілепокладання, планування навчально-пізнавальної та науково-педагогічної діяльності магістрантів-МВПД, організація роботи на
заняттях (вибір доцільних форм і методів роботи на кожному етапі
заняття, визначення завдань) та організація самоосвіти магістрантів,
координація дій суб’єктів діяльності; контроль за виконанням завдань, рівнем засвоєння навчального матеріалу, раціональним вибором шляхів вирішення проблем; корегування, аналіз роботи на занятті окремих магістрантів та оцінювання результатів їхньої діяльності;
орієнтація магістрантів-МВПД на подальшу наукову діяльність – аспірантуру, докторантуру.
2. Принцип генерації інновацій забезпечує проектування загальних цілей інноваційного освітнього процесу в магістратурі класичного університету. Цей принцип передбачає практико-орієнтований
підхід у формі інноваційного освітнього середовища магістратури,
що реалізує генерацію інновацій педагогами-новаторами – професорсько-викладацьким складом, який зорієнтований на інноваційність у
своїй роботі, націлений на формування у МВПД творчого мислення,
уміння нестандартно мислити і діяти, володіти аналітичними, професійними і соціальними компетенціями, моральністю і правовою
свідомістю, що в сукупності підготує випускників-магістрів до інноваційної професійної діяльності, виробить у них здатність не тільки
адаптуватися до маловивчених умов, але й активно їх перетворювати,
тобто забезпечить формування готовності до майбутньої професійної
діяльності викладача природничих дисциплін.
За В. Сластьоніним, інноваційність – це перш за все відкритість, проникність для іншого, відмінного від власного, що обґрунтовує принцип генерації інновацій, який передбачає: діалог, співробітництво і співтворчість,
активну творчу позицію, відкритість педагога культурі і суспільству [4].
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Цей принцип забезпечує:
підвищення якості навчання і виховання МВПД шляхом трансформації педагогічних інновацій, удосконалення методичної, наукової, навчальної, управлінської системи освітнього процесу магістратури класичного університету, адекватного запитам роботодавців;
формування професійної та соціальної компетентності;
створення товариства педагогів-новаторів та освітнього середовища
університету, яке здатне самоорганізовуватися, генерувати педагогічні
інновації, що формують інноваційне мислення МВПД та готовність до
майбутньої професійної діяльності викладача природничих дисциплін;
реалізацію на практиці інноваційної парадигми і концепції освіти, що забезпечують функціонування моделей професійного навчання фахівців, здатних до саморозвитку;
розвиток у всіх суб’єктів і об’єктів освітнього процесу духовно-моральних якостей, фізичного здоров’я, підвищення загальнолюдської та національної культури, формування здатності бачити складні
процеси соціальної динаміки, розвиток ініціативи, творчості, здатності до праці та інноваційної діяльності, лідерських якостей;
пошук референтів, тобто значущих зразків для наслідування,
здатних у процесі навчання задати ідеал досконалості, пробудити у
МВПД самотворення, самоорганізацію, а також допомогти зрозуміти
своє призначення, знайти професійний сенс, особистісну і соціальну
гармонію, забезпечити створення власного іміджу викладача.
3. Принцип інтеграції полягає у можливості інтеграції знань на методологічному й методичному рівнях, що призводить до формування ментальних понятійних і смислоутворювальних структур, виявляє спільність у підходах і методах, які використовуються різними науками [5].
Як зазначає Л. Козак, принцип інтеграції забезпечується шляхом
розуміння людиною процесів і явищ через призму різних наукових теорій і течій [6].
Відповідно до принципу інтеграції підготовка МВПД має здійснюватися з урахуванням основних положень філософії освіти, педагогічної майстерності, педагогічної інноватики, комплексу наук про
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творчість, загальної психології, організації наукових досліджень, освітнього менеджменту, інформаційно-комунікаційних технологій в
освіті тощо, що стосуються процесів організації МВПД майбутньої
науково-педагогічної діяльності.
Інтеграція навчання магістрів-МВПД у класичному університеті – це поєднання значно більших обсягів навчальної інформації на
ґрунті незмінності тривалості навчання та за умови дотримання відповідного рівня вимог до якості знань [5].
Принцип інтеграції забезпечує основні напрями вдосконалення
процесу навчання у магістратурі, в яких виявляється методологічна функція міжпредметних (інформаційних) зв’язків: міжпредметні
зв’язки ведуть до підвищення наукового рівня навчання; здійснення таких зв’язків сприяє залученню магістрів-МВПД до системного
методу мислення, розширює сферу пізнання, поєднуючи елементи
знань різних навчальних дисциплін; міжпредметні зв’язки забезпечують систему в організації предметного навчання у класичному університеті, спонукають МВПД до самоосвіти, творчості та взаємодії з
іншими викладачами-предметниками у майбутній професійній діяльності викладача природничих дисциплін.
Реалізація цього принципу передбачає створення інтегрованих навчальних курсів і програм, наукових проектів, міжпредметних комплексних семінарів, що сприяє інтегруванню знань і умінь МВПД з різних
галузей науки, техніки і творчості. Міжпредметний комплексний семінар – одна із продуктивних форм організації навчання, яка дає змогу
узагальнювати знання магістрантів-МВПД з різних предметів і успішно
розв’язувати в єдності питання освіти, розвитку і виховання [7].
Принцип інтеграції сформує у МВПД стійку орієнтацію на використання інтегрованого навчання у майбутній професійній діяльності
викладача природничих дисциплін у ВНЗ, що у свою чергу забезпечить: сприяння розвитку наукового стилю мислення студентів ВНЗ;
можливість широкого застосування студентами природничо-наукового методу пізнання; формування комплексного підходу до навчальних предметів, єдиного, з точки зору природничих наук, погляду на ту
або іншу проблему, що відображає об’єктивні зв’язки в навколишньо144
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му світі, формує у студентів систему інтегрованих знань; підвищення
якості знань студентів; підвищення й розвиток зацікавленості студентів предметами природничого циклу.
4. Принцип ресурсної орієнтованості базується на основі упровадження ресурсно орієнтованого навчання магістрантів, націленого на
всебічне використання у навчальному процесі різноманітних ресурсів: кадрових, техніко-технологічних, навчально-методичних, інформаційних [8].
Цей принцип реалізується цілісною та системною організацією
процесу підготовки МВПД до науково-педагогічної діяльності, яка
включає в себе: використання всіх видів ресурсів університету, факультету, кафедри; комплекс засобів, методів і форм навчання, націлених на цілісний підхід до організації навчального процесу, зорієнтований не лише на засвоєння знань та набуття умінь і навичок, але й
на тренінг здібностей самостійного й активного перетворення інформаційного середовища за допомогою пошуку та практичного застосування інформаційних ресурсів, що особливо важливо магістрантам-МВПД у наукових пошуках та майбутній педагогічній діяльності.
Крім того, принцип обумовлює необхідність використання сучасних ІКТ як у навчальній діяльності у магістратурі, так і у майбутній
діяльності викладача ВНЗ, а також необхідність формування умінь
МВПД самостійно розробляти електронні навчальні матеріали: електронні конспекти лекцій, навчально-методичні комплекси дисципліни, дистанційні курси. Як зазначає П. Шпига, у сучасній українській
освітній системі, що є взаємопов’язаною послідовністю її ланок: школа – бакалаврат – магістратура, вивчення комп’ютерних пристроїв та
ІКТ є обов’язковим компонентом кожної ланки як важлива складова
будь-якої діяльності особистості.
Фактично організація ресурсно орієнтованого навчання у магістратурі класичного університету є по суті обґрунтуванням педагогічної доцільності впровадження електронної педагогіки, що обумовлено
існуючою величезною кількістю цифрових ресурсів на сьогодні [8].
Як стверджує американська дослідниця Дж. Хілл, особливо багатими
на навчальні ресурси виявляються наукові установи, бібліотеки, вищі
№ 3 (5)
2016

145

навчальні заклади. Ці зміни відкривають перспективи та захоплюючі
можливості для отримання освіти усіх, хто бажає навчатися. Ресурсно
орієнтоване навчання у магістратурі класичного університету сприяє
створенню інформаційно-освітнього середовища навчального закладу
із залученням ресурсів бібліотек, наукових центрів, інших ВНЗ та освітніх установ України, європейської та світової освітянської спільноти [8].
5. Принцип автономності можна вважати похідним від принципу
ресурсної орієнтованості, оскільки він орієнтує МВПД на автономне
навчання у магістратурі. Під автономним навчанням, як стверджує
Н. Бесвік, слід розуміти здатність магістранта взяти на себе відповідальність за своє власне навчання. Автономне навчання у магістратурі забезпечить МВПД: підвищення інтересу до навчання; активне,
незалежне ставлення до процесу навчання та незалежне виконання
навчальних завдань, що є більш вигідним для навчання і майбутньої
професійної діяльності викладача ВНЗ, бо персональне втручання в
прийняття рішень призводить до більш ефективної навчальної та майбутньої науково-педагогічної діяльності; власну траєкторію навчання у магістратурі, оскільки плануючи та вибудовуючи її, МВПД стає
більш сконцентрованим і цілеспрямованим, а отже, навчання буде
більш ефективним як сьогодні, так і в довгостроковій перспективі –
у майбутній науково-педагогічній діяльності викладача ВНЗ; власну
відповідальність, бо коли відповідальність за процес навчання лежить
на магістрантові, то будуть долатися бар’єри, що часто існують під час
традиційних форм навчання під керівництвом викладача; трансфер
автономності поведінки магістрантів під час навчання в інші сфери
життя зробить студента більш корисним членом суспільства, готовим
до успішної професійної та суспільної діяльності [8].
Принцип автономності забезпечує свободу у навчальній, науково-дослідницькій і викладацькій діяльності і є основним принципом
університетського життя та навчально-виховного процесу у ньому.
Керівні органи й університети, кожний у рамках своєї компетентності, повинні гарантувати дотримання цієї фундаментальної вимоги.
Відкидаючи нетерпимість і будучи завжди відкритим для діалогу, наголошують Б. Клименко, М. Степко, Л. Товажнянський, класичний
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університет є ідеальним місцем зустрічі викладачів, професорів, академіків, що здатні передавати свої знання і володіють необхідними
засобами для їхнього удосконалювання за допомогою досліджень та
інновацій, і магістрантів та студентів, що мають право, здатність і бажання збагатити свій розум цими знаннями [9].
Так, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка нами був організований та проведений для науково-педагогічних кадрів і магістрантів круглий стіл “Зміни структури освітніх програм (вільний вибір студента і забезпечення якості підготовки)”.
Варто пам’ятати, що класичний університет є самостійною установою усередині суспільств із різною організацією, що є наслідком
розходжень у географічній та історичній спадщині, акцентує увагу
М. Степко. Університет створює, вивчає, оцінює і передає культуру за
допомогою наукових досліджень і навчання, а для задоволення потреб
навколишнього світу його дослідницька науково-педагогічна діяльність повинна бути морально й інтелектуально незалежною від будьякої політичної й економічної влади [9].
6. Принцип системності у підготовці МВПД до науково-педагогічної діяльності в умовах магістратури класичного університету базується на системному підході до організації такої підготовки.
Як стверджує М. Прокоф’єва, принцип системності в загальному
вигляді означає, що явище об’єктивної дійсності, яке розглядається
з позицій закономірностей системного цілого та взаємодії його складників, утворює особливу гносеологічну призму або особливе “вимірювання” реальності [10].
Цей принцип уможливлює розглядати підготовку МВПД як систему взаємозв’язаних і взаємозалежних компонентів – заходів, організовуваних та здійснюваних на різних рівнях: кафедр, факультетів,
університетів, державних установ (рівня Міністерства освіти і науки
України), міждержавних та громадських організацій, які стосуються вищої освіти, спрямованих на досягнення цілей, сформульованих
у Болонській декларації [9].
І. Костікова трактує системний підхід як перспективний напрям розвитку наукового пізнання об’єктів зі складною природою [11]. Систем№ 3 (5)
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ний підхід, за Ю. Шабановою, є напрямом методології досліджень, який
полягає в дослідженні об’єкта як цілісної множини елементів у сукупності відношень і зв’язків між ними, тобто розгляд об’єкта як системи [12].
Саме системний підхід до організації процесу підготовки МВПД
забезпечить:
цілісність (принципова незводимість властивостей системи до
суми властивостей її складників і неможливість виведення з останніх
властивостей цілого; залежність кожного елементу, властивості і відношення системи відповідно їх місця, функцій і тощо усередині цілого);
структурність (можливість опису системи через установлення її
структури, тобто мережі зв’язків системи; обумовленість поведінки
системи поведінкою її окремих елементів і властивостями її структури);
взаємозалежність системи підготовки та інформаційно-освітнього середовища класичного університету (система формує і виявляє
свої властивості в процесі взаємодії із цим середовищем);
ієрархічність (кожен компонент системи у свою чергу може розглядатися як система, а досліджувана у даному випадку система є одним з компонентів ширшої системи – підготовки магістрів в університеті у цілому тощо) [12].
Залучення магістрантів до наукової роботи кафедр, факультету
класичного університету за принципом системності має здійснюватися не на рівні самодіяльності, аматорства, а мати чітку спрямованість,
плановість, наукову координацію, бути невід´ємною частиною професійної підготовки МВПД, включатись у розклад занять та індивідуальні плани науково-педагогічних кадрів, мати належне економічне забезпечення [12]. Органічне включення творчих здобутків магістрантів-МВПД у системний підхід до організації науково-дослідної роботи
виступає запорукою інноваційних навичок майбутніх науковців, викладачів ВНЗ (тісний зв’язок із принципом генерації інновацій).
Висновки. Ми визначили та науково обґрунтували принципи
підготовки МВПД до науково-педагогічної діяльності в умовах магістратури класичного університету: науковості, генерації інновацій, інтеграції, ресурсної орієнтованості, автономності, системності.
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Ці принципи є базовими для побудови функціональної моделі підготовки МВПД до науково-педагогічної діяльності в умовах магістратури
класичного університету. Організація підготовки на визначених принципах забезпечить формування готовності МВПД до майбутньої професійної діяльності викладача природничих дисциплін у вищій школі.
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Момот О. В. Принципы подготовки будущих преподавателей
естественных наук к научно-педагогической деятельности в условиях магистратуры классического университета
В статье определены и научно обоснованы принципы подготовки
будущих преподавателей естественных дисциплин к научно-педагогической деятельности в условиях магистратуры классического университета, какими являются: принцип научности, генерации инноваций,
интеграции, ресурсной ориентированности, автономности и системности. Эти принципы есть базовыми для построения функциональной модели подготовки магистрантов. Организация подготовки на
определенных принципах обеспечит формирование готовности магистрантов к будущей профессиональной деятельности преподавателя
естественных дисциплин в высшей школе.
Ключевые слова: принципы подготовки, будущий преподаватель
естественных наук, магистратура классического университета, научно-педагогическая деятельность.
Momot O. V. Training principles of natural sciences future teachers
for scientific and educational activities during Master’s course in traditional university
The training principles of natural sciences future teachers for scientific
and educational activities during Master’s course in traditional university
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are identified and substantiated. These principles are the principle of science, innovation generation, integration, resource orientation, autonomy
and consistency. The listed principles are the basis for building a training
model of Mastrer’s students. Organization of training on defined principles
will provide a forming of students’ readiness for future career of natural sciences teacher of high school.
Today, the educational community put forward new requirements for the
content of education in the context of training of the teaching staff of higher
education institutions. In this context, graduates must be competitive in the
labour market as university teachers. Future teachers, in particular, natural
sciences teachers, must be able to organize the educational process on the basis of its current trends, interpreting innovative educational technology creatively implement them in their professional scientific and educational activities. Natural sciences teachers will educate a new generation that should have
high mobility, large social responsibility, depending on the training of the
teaching staff able to meet the challenges of teaching students the fundamentals of science, economic, environmental, biological knowledge and so on.
The principle of science is the connection between science and academic disciplines that are studied during Master’s course. The students
should study only deeply grounded scientific know ledges. Deep ideological
conviction should be formed by scientific methods.
The principle of innovation generation is aimed on developing of creative and outside the box thinking skills of students, analytical, professional
and social competence, morality and legal consciousness. It prepares graduates to innovative professional activities, produce in them the ability to
not only adapt to the new unknown conditions, but also actively transform
these conditions.
According to the principle of integration, training of Master’s students to
should take into account the fundamentals of the education philosophy, pedagogical skills, pedagogical innovation, complex of sciences of creativity, general
psychology, research management, educational management, ICT education, etc.
The principle of resource orientation is aimed to all-round use in the
learning process a variety of resources: human, technical, technological,
methodological and informational.
№ 3 (5)
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Autonomous study should be understood as the ability of students to
take responsibility for their own learning. Autonomous study provides students with: increased interest in learning; active and independent attitude to
learning and independent execution of learning tasks that is more beneficial
to study and future career of high school teacher.
Keywords: training principles, natural sciences future teacher, Master’s
course in traditional university, scientific and educational activities.
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ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ НА ОСНОВІ
КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
Статтю присвячено актуальній проблемі формування кадрового
потенціалу працівників фіскальної служби на основі компетентнісного
підходу. Дослідження носить міждисциплінарний характер і виконано
на перетині педагогічної науки та науки з державного управління. За
результатами дослідження введено в науковий обіг поняття “компетенція”, “професійна компетентність посадових осіб”. Запропоновано
нову схему формування паспорта посади державного службовця ДФС,
побудовану з урахуванням вимог законодавства про державну службу
та Державну фіскальну службу України. Саме такий підхід та використання зазначеної схеми за прикладом пазла дає можливість урахувати постійні зміни у структурі фіскальної служби.
Ключові слова: компетенція, професійна компетентність, компетентнісний підхід, фіскальна служба, кадровий потенціал.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Новітній етап
розвитку України зумовлює потребу в працівниках нової формації із позитивним світосприйняттям та стратегічним баченням
розвитку як у цілому держави, так і окремих сфер діяльності зо© Ольга Нагорічна
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крема. Таке ж питання постало і у Державній фіскальній службі
України (ДФС). Починаючи з кінця 2012 року йде невпинний процес експериментів щодо місії, завдань і функцій цієї служби. Якщо
у попередні періоди діяльності для працівників фіскальної служби
основною функцією була захисна, то сьогодні – це сервісна, а перерозподіл повноважень між працівниками податкових інспекцій
і митниць вимагає компетентних працівників уже на цьому етапі.
Звісно, що таке переорієнтування актуалізує питання формування
кадрового потенціалу, здатного виконати поставлені завдання. Пошук працівників нової генерації відбувається одночасно зі змінами
структури фіскальної служби, скорочення чисельності та нестабільної економічної ситуації в державі, тому дане питання актуалізується й ускладнюється.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблематика формування кадрового потенціалу працівників митниць досліджувалась О. В. Миропольською, О. О. Павленко, О. О. Трякіною та
іншими науковцями. Проте потребує додаткового вивчення та аналізу
можливість формування кадрового потенціалу працівників фіскальної служби на основі компетентнісного підходу у сучасних умовах.
Метою статті є формування понятійного апарату та розроблення
рекомендацій щодо впровадження компетентнісного підходу у діяльність фіскальної служби.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відомо, що важливим
фактором ефективної діяльності будь-якої організації є наявність кадрів, які здатні на належному рівні виконувати поставлені завдання.
Положення нового Закону України “Про державну службу” зумовлюють
упровадження компетентнісного підходу у систему добору персоналу
органів державної влади. Проте до сьогодні існує дилема щодо претендентів на службу: кому надати перевагу – особі, яка є досвідченим
фахівцем, але має посередній рівень управлінських якостей, чи сильному управлінцю з посереднім рівнем вузько специфічних знань. Такі
ж питання виникають і у приватному секторі. З одного боку, є бажання
отримати працівника, який відразу виконує обов’язки за посадою без
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додаткового стажування, навчання тощо, але з іншого – для розвитку
служби, компанії він не додасть нічого нового, а іноді навіть буде гальмувати впровадження нестандартних (некомфортних для виконання),
проте спрямованих на розвиток, рішень. Професор Влад Генін у своїй
науковій доповіді, окреслюючи аналогічну проблему відбору спеціалістів для компаній Кремнієвої долини, зазначив, що претендент на службу, у першу чергу, повинен відповідати таким 10 вимогам: 1) талант і навички критичного мислення, аналізу, аргументації і прийняття рішень;
2) уміння бачити тренди; 3) глибокі знання і бачення майбутнього галузі. Уміння працювати з потоками інформації; 4) уміння прогнозувати
наслідки і результати; 5) здатність діяти і приймати ефективні рішення в умовах невизначеності; 6) постійна зосередженість усього спектру
зусиль на потребах кінцевого споживача продукції, послуг, наукової
продукції; 7) мудрість і стійкість як лідера і управлінця. Знання усього
спектру місії, бізнес стратегій і посадових обов’язків керівника; 8) здатність і навички формування команд та ефективного управління ними;
9) лідерські та управлінські таланти і навички ефективних ділових і
міжкультурних комунікацій з колегами; 10) глибокі знання і навички
з кількісної та якісної оцінки результатів роботи (своєї і колективу) [1].
І лише після перевірки відповідності зазначеним вимогам перевіряється рівень його професійних компетенцій.
Під час формування кадрового потенціалу фіскальної служби необхідно брати до уваги і тенденцію до відтоку досвідчених фахівців,
пов’язаної у тому числі й із неспівставними вимогами до служби та
рівнем оплати праці й соціальним захистом. Така ж думка була висловлена у плані пріоритетних дій уряду на 2016 рік та міжнародними експертами [2; 3]. Протягом травня-вересня 2014 року Місією
Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні
(EUBAM) з ініціативи Державної фіскальної служби України проводилося дослідження процедур митного оформлення в портах Одеси та
Іллічівська. Аналіз здійснювався за шістьома стратегічними напрямами: законодавча і нормативно-правова база, інституційна структура
та розвиток кадрових ресурсів, процедури, зв’язок та обмін інформацією, інфраструктура та обладнання, корупція.
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Експерти EUBAM зазначають: “На сьогодні зарплати надзвичайно
низькі і включають значну кількість бонусів, які іноді можуть утримуватися. Новоприйнятий митний співробітник отримує зарплату,
яка не покриває витрат на життя навіть на самому базовому рівні.
У той же час існує значна за міжнародними мірками зарплатна компресія (маленька різниця між заробітними платами рядового і керівного складу). Якщо відштовхуватися виключно від заробітної плати,
то матеріальне стимулювання просування службовими сходами залишається на дуже низькому рівні” [3].
Щодо розвитку кадрових ресурсів, то експерти EUBAM рекомендують фіскальній службі через свій персонал спрямувати зусилля на
культивування принципів професіоналізму, дисципліни, професійної
чесності й етики, а також акцентувати увагу на удосконаленні сфери
управління персоналом і кадровим потенціалом; питаннях професійної чесності з метою створення професійної та ефективної організації,
орієнтованої на сервіс, гнучкою стосовно до змін і не схильною до корупції. Ці заходи повинні допомогти вибудувати такі кадрові системи, які будуть привабливими для працевлаштування, утримання та
розвитку персоналу на усіх рівнях, міститимуть механізм визнання і
заохочення за ефективну роботу та інноваційний внесок, допоможуть
виявляти лідерів і сприяти їхньому розвиткові, а також стануть основою для формування культури професійної етики, здатної викорінити
корупцію серед співробітників [3]. Ігнорування зазначеного питання
може призвести до кадрового голоду, оскільки висококваліфіковані спеціалісти не подаватимуть документів на конкурс, а спеціалісти
низького рівня не зможуть пройти конкурсне випробування.
Останньому десятиліттю притаманне посилення уваги, а тому й
збільшення вітчизняних наукових досліджень у напрямі розроблення
компетенцій для різних сфер діяльності. Так, О. В. Миропольська професійну компетентність фахівців митних органів в умовах службової
діяльності розглядає як “складний особистісно-професійний феномен, який забезпечує ефективність професійної діяльності митників,
успішне вирішення ними службових завдань відповідно до функціональних обов’язків, їхню взаємодію зі службовим середовищем і ство156
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рює засади для професійного самоствердження та самовдосконалення
їхньої особистості” [4].
О. О. Павленко розглядає компетенцію “(на предметному рівні)
як частину компетентності, за допомогою якої можна визначити ступінь готовності людини до виконання певної роботи, освітньо-кваліфікаційні вимоги та соціально закріплений у сукупності знань, умінь,
навичок і досвіду освітній результат, здатний впливати на успішність
і результативність роботи” [5].
І. О Бец, досліджуючи теоретичні основи формування дослідницької компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників, робить
висновок, що компетентність – це інтегральна характеристика особистості, яку трактують як її властивість, що характеризує прагнення та
здатність (готовність) особистості реалізувати свої знання, уміння,
досвід, особисті якості для успішної діяльності в певній галузі, а під
професійною компетентністю військового фахівця слід розуміти професійну теоретичну та практичну підготовленість, а також здатність
до вирішення виконавських і творчих завдань, виконання обов’язків
за прямим посадовим призначенням [6].
Законом України “Про державну службу” визначено, що “професійна компетентність – здатність особи в межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного
та особистісного розвитку” [7].
Зважаючи на те, що сьогодні існує велика кількість визначень, але
усталеного визначення поняття “компетенція” та “професійна компетентність посадових осіб” не існує, за результатами наукового дослідження О. С. Нагорічна, В. І. Царенко, Е. С. Молдован, С. В. Капітанець пропонують таке визначення цих понять: “Компетенція – це сукупність взаємопов’язаних якостей (знань, умінь, досвіду, способів
діяльності) особи, необхідних для належного здійснення нею професійної діяльності”, а “Професійна компетентність посадових осіб – це
система компетенцій, яка детермінує готовність і здатність особи до
реалізації наданих їй державно-владних повноважень”.
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Через з постійні зміни у структурі фіскальної служби автором
було прийнято рішення про те, що розробляти професійні компетенції варто відповідно до функцій фіскальної служби, визначених у
положенні про Державну фіскальну службу України, та функцій, зазначених у положеннях про структурні підрозділи ДФСУ. Відтак, за
якими структурними підрозділами будуть закріплені ті чи інші функції, у їхньому штаті мають працювати посадові особи з відповідними
компетенціями. Формуватиметься ж паспорт посади за принципом
пазла (рис. 1).
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»

ПРОФЕСІЙНІ
КОМПЕТЕНЦІЇ (КЛЮЧОВІ)
РІВНІ МЕНЕДЖМЕНТУ
ДФС УКРАЇНИ

ПАСПОРТ
ПОСАДИ
ПРОФЕСІЙНІ
КОМПЕТЕНЦІЇ
(СПЕЦІАЛЬНІ)

Рис. 1. Схема формування паспорта посади державного службовця ДФСУ

У зв’язку із зміною порядку прийому на державну службу, зокрема появою норми щодо працевлаштування випускників ВНЗ на загальних підставах (крім окремих категорій) через конкурсне випробування, актуалізується і питання формування науково-методичного
забезпечення навчального процесу. Випускники ВНЗ повинні бути
конкурентноспроможними на ринку праці, а для цього необхідно врахувати вимоги працедавців, які також оновлюються, та запропонувати студентам відповідні освітні послуги.
Беручи до уваги, що для ДФС розроблено професійні компетенції, їх необхідно врахувати і під час підготовки студентів, для яких пе158
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редбачено можливе працевлаштування в органах ДФС. Схематично
механізм формування майбутнього фахівця ДФС розроблено нами на
основі компетентнісного підходу (рис. 2).
ЗАМОВНИКИ ФАХІВЦЯ (ПРАЦЕДАВЦІ)
Інші

Загальні

ДФС

Професійні

Професійні
(ключові)

Професійні
(спеціальні)

ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
МОНУ
ВНЗ

Формування науковометодичного забезпечення
навчального процесу

Випускники ВНЗ із сформованими, у т. ч.
відповідно до вимог працедавців,
професійними компетенціями

Рис. 2. Механізм формування майбутнього фахівця на основі
компетентнісного підходу

Розглядаючи питання компетентнісного підходу в системі фіскальної
служби, необхідно врахувати, на нашу думку, проблемні питання впровадження компетентнісного підходу у ДФС у сучасних умовах, зокрема:
політична воля керівника щодо формування персоналу відповідно до компетенцій особи;
чіткість у визначені місії та завдань, що поставлені перед фіскальною службою;
наявність лідерських якостей керівників фіскальної служби різних рівнів;
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супротив змінам наявного персоналу;
зниження мотивації персоналу (різний рівень компетентності жодним чином не впливає ні на оплату праці, ні на кар’єрне зростання);
здатність до самовдосконалення та розвитку, оскільки рівень набутої післядипломної освіти в умовах дистанційно-очної форми підвищення кваліфікації постійно знижується та не відповідає очікуванням як слухачів, так і їх керівників та отримувачів послуг;
рух кадрів;
співпраця із вищими навчальними закладами з метою добору талановитої молоді на службу в органи ДФС.
Висновки. Питання формування кадрового потенціалу фіскальної служби є пріоритетним, але в умовах постійних реорганізаційних
змін та оновлення законодавчої бази потребує наукового супроводу
та ретельного аналізу й моніторингу. Громадські очікування від діяльності ДФС, суперечлива зміна вектора діяльності з безпекової на
сервісну зумовлюють потребу в посиленій увазі до проблемних питань, окреслених вище, і актуалізують необхідність добору персоналу
з відповідними компетенціями.
Перспективою подальших розвідок у даному напрямі є розроблення переліків фахових компетентнісних характеристик здобувачів
вищої освіти з урахуванням вимог потенційних роботодавців.
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Нагоричная О. Формирование кадрового потенциала фискальной службы на основе компетентностного подхода
Статья посвящена актуальной проблеме формирования кадрового потенциала работников фискальной службы на основе компетентностного подхода. Работа имеет междисциплинарный характер и написана на пересечении педагогической науки и науки государственного
управления. По результатам исследования введено в научный оборот
авторское понятие “компетенция”, “профессиональная компетентность
должностных лиц”. Предложена новая схема формирования паспорта
должности государственного служащего ГФСУ, построенная с учетом
требований законодательства о государственной службе и Государственной фискальной службе Украины. Именно такой подход и использование указанной схемы по примеру пазла дает возможность учесть
постоянные изменения в структуре фискальной службы.
Ключевые слова: компетенция, профессиональная компетентность,
компетентностный подход, фискальная служба, кадровый потенциал.
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Nahorichna O. Formation of personnel potential fiscal service based
competency approach
The article is devoted to burning issue of forming of staff potential of
State Fiscal Service of Ukraine by the help of competence approach. The
research is worked-out on crossing of pedagogical and state government
sciences, and as a result it has interdisciplinary features. The scientific materials on the object of researching are generalized in the article. Also the
article includes analysis of approaches to concepts of “competence” and
“professional competency”. The visions of forming and developing of staff
resources are represented by foreign experts of European Union Border Assistance to Ukraine and Moldova Mission (EUBAM) are represented in the
article. There are circumstance burning issues of implementation of competence approach into State Fiscal Service of Ukraine in modern conditions
on the base of studding of foreign experience, of analysis of statistical data
about staff moving and information on personnel support of activity of State
Fiscal Service of Ukraine. The results of researching are implementing of
concepts of “competence” and “professional competency” is developed by
author in scientific circulation. Absolutely new chart of forming of passport
of position of Civil Servants of State Fiscal Service of Ukraine is proposed.
This chart is built in order to requirements of law on Civil Service and State
Fiscal Service of Ukraine. The chart demonstrates impact of four key factors
on the requirements to position. These factors are: levels of management
of State Fiscal Service of Ukraine; general requirements of Law of Ukraine
on Civil Service; professional (key) competences; and professional (special)
competences. Exactly such approach as well as using of the named chart
like a puzzle give possibility to take into account permanent alterations of
structure of State Fiscal Service of Ukraine.
In perspective, author proposes to research a mechanism of forming
of future specialist by the help of competence approach, and the list of professional competence features of seekers of higher education to meet the
requirements of potential employers.
Keywords: competence, professional competence, competence approach,
Fiscal Services, staff resources.
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ПРОБЛЕМА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ПРИКОРДОННИКІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ
У статті досліджено проблему оцінки якості підготовки майбутніх
прикордонників-перекладачів та визначено критерії конкурентноспроможності та комунікативної компетентності. Доведено, що якість
підготовки майбутніх прикордонників-перекладачів залежить від рівня
сформованості їхньої комунікативної компетентності, яка містить
когнітивний, емоційно-оцінний та поведінковий компоненти. Уточнено критерії діагностування рівнів сформованості комунікативної компетентності. Відповідно до визначених критеріїв установлено високий,
середній та низький рівні сформованості комунікативної компетентності. Виділено чотири етапи технології формування комунікативної
компетентності: мотиваційно-цільовий, змістовно-підготовчий, комунікативно-діяльнісний та оцінювальний. Головним підсумком реалізації технології є підвищення рівня сформованості комунікативної компетентності у майбутніх прикордонників-перекладачів.
Ключові слова: якість підготовки, прикордонники-перекладачі,
критерії оцінки, критерії діагностування, етапи технології, комунікативна компетентність.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах динамічного розвитку суспільства, глобальної взаємозалежності та
конкуренції на ринку праці, необхідності широкого використання
інформаційних ресурсів особливого значення набуває підвищення
якості підготовки кваліфікованого фахівця. Нові реалії висувають
інші вимоги до якості освіти. У високій якості освітніх послуг зацікавлені як окрема особа, так і держава, яка виступає гарантом
національних інтересів.
Відповідно до Закону України “Про освіту” основною метою
державної політики в галузі освіти є створення умов для розвитку
особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України,
для виховання покоління людей, здатних ефективно працювати й
навчатися протягом життя, орієнтуватися в безперервному потоці
інформації [4]. Розвиток творчого потенціалу обдарованої особистості, розробка з цією метою відповідних технологій і методів навчання посідає одне з пріоритетних місць у загальній стратегії оновлення
всієї сучасної освіти.
У цьому контексті створення сучасної системи підготовки персоналу Державної прикордонної служби, яка б відповідала міжнародним
стандартам, стало першочерговим завданням. Тому поліпшення якості підготовки майбутніх прикордонників-перекладачів набуває особливої значущості, вимагає систематичного вдосконалення навчального процесу, активізації творчих здібностей курсантів, залучення їх
до дослідницької роботи, формування професійної компетентності,
що необхідна у їхній повсякденній діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблема якості підготовки фахівців завжди перебуває в центрі уваги
вітчизняних і зарубіжних науковців, серед яких: В. П. Андрущенко,
Г. М. Борліков, В. Г. Вікторов, Л. А. Гаєвська, І. П. Кінаш, Ю. М. Дрешер,
М. В. Кісіль, Т. М. Котенко, М. І. Мурашко, Т. І. Туркот, Ю. І. Якименко,
О. Г. Єсіна. Проте проблема оцінки якості підготовки майбутніх прикордонників-перекладачів вимагає більш детального дослідження.
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Метою статті є дослідження проблеми оцінки якості підготовки майбутніх прикордонників-перекладачів та визначення критеріїв
оцінки якості їх підготовки.
Виклад основного результату дослідження. Відповідно до закону
України “Про освіту” під “якістю вищої освіти” розуміють сукупність
певних світоглядних, поведінкових і професійно значущих властивостей та характеристик особи, що зумовлюють її здатність задовольняти
як особисті духовні та матеріальні потреби, так і потреби суспільства
[2, c. 74]. Нові реалії висувають нові вимоги до підготовки випускників вищих навчальних закладів: адаптація до соціальних умов, особистісна орієнтованість навчального процесу, інформатизація навчального процесу, забезпечення сталого розвитку особистості [4].
Проблема оцінки якості підготовки фахівців високої кваліфікації
є дуже складною. Огляд літератури свідчить, що чітких критеріїв для
відповідного оцінювання не існує. Заслуговує на увагу розроблена в Нідерландах система оцінок якості вищої освіти, що охоплює шість показників діяльності вищих навчальних закладів: індивідуальний рівень
знань випускників; рівень знань потоку в цілому; потенціал прийнятих
на перший курс; науково-педагогічний склад; організація навчального
процесу; удосконалення освіти і навчального процесу [5, c. 364].
В умовах ринкової економіки головним критерієм оцінки якості
підготовки фахівця є його професійна конкурентноспроможність, яку
слід розглядати як відносну й узагальнену характеристику. Сучасна модель конкурентноспроможності має включати такі основні властивості:
цінність цілей і ціннісних орієнтацій; працьовитість; творче ставлення
до справи; здатність до ризику; незалежність у прийнятті рішень; здатність бути лідером; здатність до безперервного саморозвитку [8].
Другим критерієм підготовки фахівця є його компетентність, що
має свою структуру, рівні, характеристики. Компетентність передбачає володіння компетенціями і містить особисте ставлення до предмета і продукту діяльності; це інтегративне утворення особистості, що
охоплює знання, уміння, навички, досвід і особистісні властивості, які
обумовлюють прагнення, здатність і готовність розв’язувати пробле№ 3 (5)
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ми і завдання в реальних життєвих ситуаціях, усвідомлюючи при цьому значущість предмета і результату діяльності [3, c. 25].
Якість підготовки майбутніх прикордонників-перекладачів залежить від рівня сформованості їхньої комунікативної компетентності.
Для своєї майбутньої кар’єри фундаментальні знання з іноземної
мови майбутні прикордонники-перекладачі можуть дістати під час
вивчення дисциплін, які формують професійну компетенцію фахового перекладача, що дозволяє майбутнім фахівцям ефективно працювати, швидко орієнтуватися в динамічному середовищі, підвищувати
свій професійний рівень. Якісна професійна підготовка перекладачів
потребує постійного оновлення, розширення та удосконалення знань
з іноземних мов і певної сфери діяльності.
У результаті проведеного нами дослідження було розроблено модель формування комунікативної компетентності у майбутніх прикордонників-перекладачів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін
з дотриманням таких вимог: чіткої визначеності обґрунтування мети
навчання; усвідомлення взаємозв’язку між усіма підсистемами, кожна з
яких сприяє досягненню загальної мети – формування комунікативної
компетентності у майбутніх прикордонників-перекладачів.
Модель формування комунікативної компетентності майбутніх
прикордонників-перекладачів – це органічна єдність когнітивного,
емоційно-оцінного та поведінкового компонентів комунікативної
компетентності; реалізація мотиваційно-цільового, змістовно-підготовчого, комунікативно-діяльнісного та оцінювального етапів технології навчання іноземної мови у поєднанні з формами організації, активними методами і засобами навчання; здійснення комунікативного,
професіографічного, системно-структурного та особистісного підходів у навчанні; дотримання педагогічних умов ефективного формування комунікативної компетентності прикордонників-перекладачів.
У структурі моделі було виділено структурно-складовий, змістовий та функціонально-діяльнісний компоненти [9].
Складниками структурно-складового компонента є учасники педагогічного процесу – курсанти та викладачі; мета і завдання, зміст
комунікативної підготовки; форми організації, методи і засоби.
166

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Змістовий компонент включає дисципліни циклу професійної та
практичної підготовки; теоретико-методологічні, методичні і практичні знання, що необхідні для створення освітнього простору системи безперервного розвитку комунікативної компетентності майбутніх прикордонників-перекладачів; робочі навчальні програми дисциплін, дидактичний матеріал занять, курси лекцій тощо [10, c. 345].
Функціонально-діяльнісний компонент відображає організацію
комунікативно-професійної або комунікативно-навчальної професійно орієнтованої діяльності прикордонників-перекладачів щодо
засвоєння та використання навчального матеріалу. Структура і зміст
навчальних одиниць кожного рівня (дисципліна, модуль, тема, окреме
заняття тощо) логічно та ієрархічно взаємодіють у системі підготовки
майбутніх прикордонників-перекладачів [6, c. 83].
Комунікативна компетентність майбутніх прикордонників-перекладачів передбачає також володіння не тільки знаннями та практичними уміннями, але й такими якостями особистості, як розкутість, бажання спілкуватись, уміння взаємодіяти із зарубіжними партнерами,
колегами. Досягнення цього, на наш погляд, можливе лише завдяки
особистісному та професіографічному підходам, якщо курсант з перших занять буде сприйматись викладачем як особистість, а дисципліни циклу професійної та практичної підготовки обумовлюють успішність здійснення різноманітних функцій професійного спілкування та
діяльності на практиці [7].
Для цього нами було створено таке середовище навчання, у якому
майбутній перекладач на заняттях з певного курсу ставав головною
дійовою особою, брав активну участь в обговоренні кожної теми заняття та вирішенні основних завдань, пов’язаних з процесом формування його комунікативної компетентності.
Намагаючись з перших занять кардинально трансформувати навчально-пізнавальну позицію майбутніх перекладачів з пасивної, що
вимагає від них бути лише слухняними виконавцями вказівок викладача, на активну, що передбачає їхню участь у створенні сценарію самого заняття, ми прагнули викликати у них бажання, інтерес і готовність до спілкування. Тому в процесі проведення навчання ми нама№ 3 (5)
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гались віддати перевагу ситуаціям живого й активного спілкування
майбутніх перекладачів між собою та з викладачем, зробивши, таким
чином, таку форму організації навчально-пізнавальної діяльності основною у майбутніх фахівців.
Характерною особливістю спілкування майбутніх перекладачів
на заняттях була атмосфера взаємної довіри між комунікантами, що
сприяло появі позитивних емоцій, почуття впевненості у своїх можливостях, радості пізнання. При цьому на заняттях пріоритетною
була гуманістична настанова учасників мовленнєвої взаємодії як рівноправних партнерів, які прагнуть до взаємної участі, переживання,
допомоги та сприйняття один одного.
Разом із фронтальною та індивідуальною роботою ми застосовували групові та колективні форми роботи майбутніх перекладачів.
Залежно від завдань спілкування ми по-різному розміщували майбутніх перекладачів в аудиторії: у формі круглого столу, у формі спарених
груп, розташованих одна навпроти іншої. Сутність такого розташування полягала в тому, щоб максимально наблизити їх один до одного, навчити через пробудження емпатії сприймати та розуміти внутрішній стан партнера по спілкуванню, помічати незначні відхилення
в міміці, жестах, артикуляції, відчувати мовні труднощі та їх причини,
знаходити шляхи їхньої компенсації та подолання.
Ми прагнули, щоб будь-який акт спілкування, що ставав предметом імітаційно-ігрового моделювання, був усвідомлений майбутнім перекладачем з точки зору його особистого мотиву й цілі як майбутнього фахівця, щоб у кожному конкретному випадку, виконуючи
будь-яку соціально-професійну роль, вони могли уявити мету своєї
мовленнєвої та немовленнєвої дії, форму її практичного втілення і
кінцевий результат. Для цього вони навчались фіксувати головне у
сюжетно-рольовій чи діловій грі.
Моделювання дидактичних цілей і завдань у вигляді рольової перспективи на основі вирішення комунікативних завдань вимагало реалізації конкретних комунікативних намірів майбутніх перекладачів.
Це було зумовлено специфікою їхнього спілкування із колегами та стимулювало розвивальний характер навчання. Крім того, дана техноло168
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гія дозволяла “бачити” кожного учасника з точки зору оволодіння ним
способами вирішення комунікативних завдань, слідкувати за динамікою розвитку майбутніх перекладачів як потенційних партнерів у спілкуванні з колегами, визначаючи у конкретній комунікативній ситуації
не тільки рівень знань та умінь, але й професійних якостей, необхідних
їм як суб’єктам спілкування у різних сферах суспільної діяльності [1].
Ще одна специфічна особливість технології формування комунікативної компетентності майбутніх прикордонників-перекладачів полягала у тому, що постійна реалізація навчально-ігрових ролей у ситуаціях майбутньої професійної діяльності активно впливала на творчий
саморозвиток особистості. Беручи участь у розігруванні діалогів, сюжетно-рольових та ділових ігор, майбутні перекладачі висловлювали
власну точку зору на проблемну ситуацію, демонстрували свою принципову позицію у вирішенні конкретного питання, виявляли самостійність мислення й активність використання засобів іноземної мови, пропонуючи варіативні моделі іншомовного висловлювання для пошуку
оптимального способу досягнення своїх комунікативних інтенцій.
Виділяємо чотири етапи технології формування комунікативної
компетентності майбутніх прикордонників-перекладачів.
Мотиваційно-цільовий етап передбачає чітку постановку дидактичних завдань щодо формування комунікативної компетентності
майбутніх перекладачів залежно від змісту конкретних типів комунікативних намірів, проектування рольової діяльності учасників експерименту з урахуванням контексту комунікативних ситуацій, прогнозування очікуваних результатів.
Змістовно-підготовчий етап спрямований на ситуативно-тематичне структурування навчальної інформації. Метою цього
етапу навчання є створення у майбутніх перекладачів орієнтирів для розумової діяльності, тобто відбувається ознайомлення і
закріплення необхідних граматичних конструкцій і професійної
лексики, на основі чого вони зможуть виконувати будь-які мовленнєві завдання. Необхідність знань з граматики і лексики стане
очевидною для майбутніх перекладачів, якщо їх засвоєння буде
комунікативно-вмотивованим. На цьому ж етапі формуються
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уміння діалогічного і монологічного мовлення. Тому основним
засобом навчання на цьому етапі технології повинні стати також
навчально-мовленнєві ситуації.
Комунікативно-діяльнісний етап передбачає актуалізацію навчально-пізнавальної позиції майбутніх перекладачів як майбутніх фахівців
через забезпечення гнучкості знань і практичних умінь у всіх видах мовленнєвої діяльності, спрямованих на вирішення комунікативних завдань.
Оцінювальний етап спрямований на виявлення досягнутого рівня
сформованості кожного з компонентів комунікативної компетентності майбутніх перекладачів на всіх етапах навчання при реалізації комунікативних намірів ролі, а також установленні причин розходження отриманого результату з передбачуваною рольовою перспективою,
подолання труднощів та помилок, постановку нових перспектив.
Це завершальний етап у технології, який реалізується через самостійну роботу над розмовними навчально-мовленнєвими ситуаціями.
На основі сформульованого завдання майбутні перекладачі самостійно
створюють навчально-мовленнєву ситуацію, імітують її, потім аналізують, добирають способи і шляхи її вирішення відповідно до поставленого завдання. На цьому етапі з метою спонукання до активності й удосконалення комунікативних умінь у навчально-професійній комунікації вони беруть участь у рольових і ділових іграх, дискусіях, тренінгах.
Для виконання цієї роботи майбутнім прикордонникам-перекладачам
необхідна вже сформована комунікативна компетентність.
На основі запропонованої структури комунікативної компетентності майбутніх прикордонників-перекладачів уточнено критерії діагностування рівнів її сформованості: володіння рідною та іноземною мовами; знання етикету, культури та психології спілкування; володіння вербальними та невербальними засобами спілкування з метою досягнення
прогнозованого ефекту; ситуативна адаптованість; використання засобів
впливу на аудиторію, прийомів формування іміджу; ставлення до подій,
фактів, явищ, людей, дійсності, до самих себе; володіння своїм емоційним
станом. Відповідно до визначених критеріїв установлено високий, середній і низький рівні сформованості комунікативної компетентності.
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Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у вказаному напрямі. Головним критерієм оцінки якості підготовки майбутніх
прикордонників-перекладачів є професійна конкурентноспроможність.
Сучасна модель конкурентноспроможності має включати такі основні
властивості: цінність цілей і ціннісних орієнтацій; працьовитість; творче
ставлення до справи; здатність до ризику; незалежність у прийнятті рішень; здатність бути лідером; здатність до безперервного саморозвитку.
Другий критерій – комунікативна компетентність, що має свою структуру, рівні, характеристики. Якість підготовки майбутніх прикордонників-перекладачів залежить від рівня сформованості їхньої комунікативної компетентності. Детальний аналіз структури комунікативної компетентності майбутніх прикордонників-перекладачів показав, що вона
містить когнітивний, емоційно-оцінний та поведінковий компоненти. На
основі запропонованої структури комунікативної компетентності майбутніх прикордонників-перекладачів уточнено критерії діагностування
рівнів її сформованості. Відповідно до визначених критеріїв установлено високий, середній та низький рівні сформованості комунікативної
компетентності. Нами виділено чотири етапи технології формування
комунікативної компетентності: мотиваційно-цільовий, змістовно-підготовчий, комунікативно-діяльнісний та оцінювальний. Визначено, що
технологія формування комунікативної компетентності у майбутніх прикордонників-перекладачів заснована на принципі рольової перспективи,
організації занять у режимі активних форм і проблемно-ситуаційних методів, що передбачені вимогами комунікативного, особистісного, професіографічного та системно-структурного підходів. Головним підсумком
реалізації цієї технології є підвищення рівня сформованості комунікативної компетентності у майбутніх фахівців.
Проведене дослідження не вичерпує всіх питань окресленої
проблеми, важливість та актуальність якої визначає необхідність її
подальшого вивчення. Спеціального дослідження потребує, зокрема, проблема розвитку комунікативної компетентності майбутніх
прикордонників-перекладачів у системі безперервної професійної
освіти.
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Назаренко Н. С. Проблема оценки качества подготовки будущих пограничников-переводчиков
В статье исследована проблема оценки качества подготовки будущих пограничников-переводчиков и определены критерии : конкурентоспособности и коммуникативной компетентности. Доказано,
что качество подготовки будущих пограничников-переводчиков зависит от уровня сформированности их коммуникативной компетентности, которая состоит из когнитивного, эмоционально-оценочного
и поведенческого компонентов. Уточнены критерии диагностирования уровней сформированности коммуникативной компетентности.
Согласно критериям определены высокий, средний и низкий уровни
сформированности коммуникативной компетентности. Выделены четыре этапа технологии формирования коммуникативной компетентности: мотивационно-целевой, содержательно-подготовительный,
коммуникативно-деятельностный и оценочный. Главный итог реализации технологии – повышение уровня сформированности коммуникативной компетентности у будущих пограничников-переводчиков.
Ключевые слова: качество подготовки, пограничники-переводчики, критерии оценки, критерии диагностирования, этапы технологии, коммуникативная компетентность.
Nazarenko N. S. The problem of evaluating quality of training to future borderguards-interpreters
The article deals with the problem of evaluating quality of training to
future borderguards-interpreters. The main criterion of evaluating quality
of training to future borderguards-interpreters is their professional competitiveness. The modern model of competitiveness includes the following
characteristics: the value of purposes and orientations, diligence, creative
attitude to work, ability to run risks, independence of taking decision, ability to be a leader, ability to nonstop selfdevelopment. The second criterion
is communicative competence, which has its own structure, levels and characteristics. The quality of training to future borderguards-interpreters depends on level of development of their communicative competence. The detailed analysis of the structure of communicative competence has revealed
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cognitive, emotional and estimating, behavioral components. The criteria
of testing levels of formed communicative competence have been specified on the basis of the suggested structure of communicative competence.
High, middle and low levels of formed communicative competence have
been determined according to certain criteria. Four stages of the technology of forming communicative competence have been picked out: motivational and goal oriented, substantial and preparatory, communicative and
activity oriented, evaluating. It has been determined that the technology of
forming communicative competence to future borderguards-interpreters is
based on the principle of role perspective, organizing lessons in the regime
of active forms and problematic and situational methods, predicted by communicative, personality oriented, professional and graphical, systematic and
structural approaches. The main result of realizing this very technology is
raising level of formed communicative competence to future borderguardsinterpreters.
Keywords: quality of training, borderguards-interpreters, criteria of
evaluating, citeria of testing, stages of technology, communicative competence.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ
У статті розкрито і проаналізовано теоретичні та практичні надбання соціальної роботи в галузі сучасних технологій. Поняття “соціальна
інновація” можна визначити як свідомо організоване нововведення або нове
явище в практиці соціальної роботи, що формується на певному етапі розвитку суспільства відповідно до соціальних умов, які змінюються, і що має
за мету ефективні позитивні перетворення в соціальній сфері.
Ключові слова: соціальна робота, технології, соціальна інновація.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Новим підходом до
організації соціальної роботи і системи надання соціальних послуг є
соціальні технології та технології соціальної роботи.
У практичній діяльності соціальних служб чітко розмежовують
такі два поняття, як “соціальні технології” та “технології соціальної
роботи”, як два взаємодоповнювальних складників, як відношення цілого і його певної частини.
Щодо самого визначення даних понять, то у науковій літературі
немає їх одностайного формулювання, а це, у свою чергу, призводить
до виникнення певних термінологічних труднощів.
Згідно зі словниковим визначенням, термін “технологія” походить від двох давньогрецьких слів: “техно” – мистецтво, майстерність
і “логос” – наука, знання, закон.
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У енциклопедіях технологія визначається як: 1) сукупність знань про
способи обробки матеріалів і виробів та методи здійснення будь-яких дій;
2) сукупність операцій, що здійснюються певним чином і у визначеній
послідовності, з яких складається процес обробки матеріалу чи виробу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Питання про
класифікацію соціальних технологій є складним і дискусійним. Як до
розробки, так і до типізації соціальних технологій є різні підходи.
Вони диктуються не лише різними поглядами вчених, що займаються дослідженнями в цій сфері, але і різними параметрами, що обираються як підстава класифікації.
Наприклад, В. Богдан і В. Іванов пропонують таку класифікацію
соціальних технологій: технології пошуку стратегії керування; технології соціального моделювання і прогнозування; інформаційні технології; навчальні інноваційні технології, технології минулого досвіду.
Академік MAI В. Банерушев, приймаючи за основу класифікації рівень соціального простору, на якому застосовуються технології, пропонує таку класифікацію: глобальні технології; демографічні; економічні;
військові; технології продовольчих криз, конфліктів, катастроф.
Метою статті є ознайомлення із теоретичними та практичними
надбаннями соціальної роботи в галузі сучасних технологій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Соціальні технології — це сукупність способів професійного впливу на соціальний
об’єкт із метою його поліпшення, забезпечення оптимізації функціонування за можливого тиражування певної системи впливу.
У соціальній роботі саме поняття соціальних технологій має на
меті соціальні інститути, завдяки яким досягається достатній рівень
як економічного, так і соціального добробуту населення.
Соціальне страхування, соціальне забезпечення, соціальна опіка
та піклування саме є тими соціальними технологіями, що забезпечують належний життєвий рівень громадян.
Як вид професійної діяльності технологія соціальної роботи
є сукупністю способів дій, які виконують функції відновлення, збере176
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ження чи покращення соціального функціонування об’єкта, а також
запобігання негативним соціальним процесам.
Технології соціальної роботи умовно поділяють на такі, що носять
стратегічний характер, та ті, що першочерговими у системі соціальної
роботи.
До першої умовної групи належать технології соціальної роботи,
які спрямовані на всі верстви населення, тобто на забезпечення таких умов, що надають можливість підвищити життєвий рівень людей
і зменшити кількість тих осіб, які перебувають на межі бідності та потребують соціальної допомоги.
Другу групу складають технології соціальної роботи з нужденними
верствами населення, тобто так звані технології тактичного спрямування.
Саме з метою успішного виконання практичної соціальної роботи
необхідно поєднати технології стратегічного характеру, що на теперішній час є першочерговими, з технологіями тактичного спрямування.
Наприклад, з метою подолання проблеми дитячої безпритульності недостатнім буде розробити та реалізувати на практиці адресні технології надання безпосередньої допомоги дітям вулиці. На практиці важливо розробити та реалізувати технології, які будуть спрямовані на подолання причин
виникнення даного явища та на профілактику проблеми безпритульності.
Соціальні технології − це єдиний тип технологічного процесу, заснований значною мірою на стосунках “суб’єкт − суб’єкт”.
У зв’язку з цим слід зазначити, що кожний індивід є соціальним технологом для себе і своїх близьких; він бере участь у здійсненні соціальних
технологій різних рівнів, сприяючи перетворенням, що проводяться, або
ухиляючись від них, розділяючи мету і засоби діяльності органів соціального управління або протиставляючи їм якусь іншу мету і засоби.
Процес розвитку людського суспільства вимагає створення передумов для формування нових нетрадиційних компонентів у соціальній сфері, інноваційних засобів соціальної діяльності, а нововведення
є формою цього суспільного розвитку. Під інноваційним прогресом
розуміють процес народження нової ідеї, її експериментальну апробацію, поширення та використання.
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Інноваційні соціальні технології являють собою методи, засоби
інноваційної діяльності, що спрямовані на створення та матеріалізацію нововведень у суспільстві, на реалізацію ініціатив, що викликають
якісні зміни в різних сферах соціального життя, призводять до раціонального використання матеріальних та інших ресурсів у суспільстві.
Поняття “соціальна інновація” можна визначити як свідомо організоване нововведення або нове явище в практиці соціальної роботи,
що формується на певному етапі розвитку суспільства відповідно до
соціальних умов, що змінюються, і що має за мету ефективні позитивні перетворення в соціальній сфері.
Соціальні інновації різноманітні. Це насамперед пов’язано з різноманіттям явищ соціального життя.
Джерелами соціальних інновацій є зміни зовнішнього середовища, соціальні проблеми, що повсякчас виникають і які неможливо
вирішити за допомогою традиційних методів, а також зміни потреб
суспільства і його членів.
Саме наявність тих або інших проблем у соціальній сфері дає поштовх до створення та розробки нових засобів та методів соціальної роботи. Для прикладу, так було створено “телефон довіри”, за допомогою
якого надається людям у стресових ситуаціях анонімна психологічна
допомога. Ще одним яскравим прикладом є створення соціальних
служб і соціальних притулків.
Застосування соціальних інноваційних методів дозволяє покращити процес соціальної мобільності, що не в змозі зробити за допомогою деяких традиційних форм і методів.
Досить популярним за останні роки є застосування у практиці
соціальної роботи нових методологічних підходів, таких як техніки
втручання та психологічні моделі.
У безпосередній роботі з клієнтами, наприклад, застосовують
клієнтоцентричний підхід, групова робота базується на аналітичному
підході, для роботи із сім’ями використовують системно-комунікативну теоретичну концепцію.
Однак не лише окремі методи та засоби можна розглядати з точки
зору соціальних інновацій, функціонування та діяльність соціальних
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служб в цілому, а також окремі види послуг, які вони надають, теж
носять інноваційний характер.
Аналіз літератури з даної проблематики, надає підстави для такої
класифікації нововведень у соціальній роботі:
винахід нових технологій;
адаптація чи зміна наявних технологій;
нові сфери використання існуючих технологій, тобто технологічне перенесення;
використання наявного методу іншою групою користувачів [1; 3].
Інноваційні технології існують у двох формах: у вигляді програм, документів і як соціальні процеси, що реально відбуваються щодо цих програм.
Розробленням інновацій для соціальної та організаційної сфер
займаються спеціалісти, які володіють інформацією про даний об’єкт
або практичними знаннями про те, що відбувається.
Створення і використання технологій дає визначену гарантію
оптимізації, раціоналізації, передбачуваності та змодельованості
процесу діяльності, гарантію одержання заданих властивостей та
якостей, заради яких сама технологія в цьому випадку і застосовується.
Досить вдалим є визначення авторів Л. Тюпті та І. Іванової про
те, що соціальні технології – це специфічний соціальний інститут інновацій і соціальної творчості, організації і самоорганізації різних
видів соціальної діяльності та соціальної взаємодії, прогнозування
і діагностики параметрів соціальних процесів.
Ними виділено такі ознаки соціальних технологій:
засоби практичного і прагматичного досягнення поставлених цілей, які є системою імперативів, що упорядковують практичну діяльність (вимог, команд, алгоритмів);
характеристика діяльності людей у реалізації поставлених ними
цілей, що здійснюються в конкретних соціальних умовах, за посередництвом специфічних соціальних інститутів і соціальних організацій;
характеристика операційного соціального мислення і самопізнання, що відображає соціальну рефлексію, пов’язану з практичним
осмисленням технологічних законів[3].
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Соціальні технології тісно пов’язані з етикою соціальної роботи,
етичними принципами соціального захисту і підтримки.
Нововведення в соціальних службах є предметом наукових досліджень, що здійснюються за різними напрямами:
дослідження програм;
експериментальні соціальні нововведення;
дослідження в галузі створення методик і моделей.
Класифікацію інновацій у соціальній роботі здійснюють за різними ознаками. Зокрема, за класифікацією Б. Усманова їх поділяють так:
за сферами громадського життя (загальний поділ передбачає соціальні, політичні, економічні інновації в культурно-духовній сфері.
Соціальні інновації, у свою чергу, класифікують за тим, у якому структурному компоненті соціальної сфери вони відбулися – пенсійному
забезпеченні, соціальному обслуговуванні, зайнятості населення, охороні праці, житловій політиці, сімейній політиці, медичному обслуговуванні, сфері освіти та ін.);
предметним змістом (продуктивні, технологічні та інновації сфери послуг);
масштабами використання (одиничні, що виконуються на одному
об’єкті соціальної роботи, та дифузні, що розповсюджені по кількох
об’єктах);
рівнем змін (індивідуальні, колективні, організаційні) [4].
Слід звернути увагу на те, що не суб’єкт інноваційної діяльності
має бути прилаштованим до організаційних форм діяльності, а самі
форми необхідно адаптувати під специфіку творчої, інноваційної діяльності, що власне і створює перехід від індивідуальних до організаційно-групових форм нововведень. Однак доволі часто інновації описуються простіше, без класифікацій, але з виділенням нових підходів
та позитивних результатів.
Нам імпонує думка І. Пригожина, який пропонує класифікувати
їх за кількома ознаками:
за типом інноваційної діяльності;
кількістю учасників;
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основною спеціальністю;
предметом інноваційної діяльності.
Дослідженням й розробкою інноваційних методів займається
інноватика – галузь, що охоплює питання методології й організації
інноваційної діяльності, значне місце серед проблем якої займає
відносно самостійна галузь – соціальна інновація. Це нові засоби
регулювання та розвитку соціальних процесів, здатних відповідати складності суспільної ситуації, вкладених у задоволення потреб
людини й суспільства на умовах високої невизначеності обставин.
У вузькому значенні слова поняття “соціальні технології” має два
значення.
По-перше, соціальні технології – це, передусім, процес цілеспрямованого впливу на соціальний об’єкт, обумовлений необхідністю і
потребою одержання заданого результату. У цьому плані технологічність впливу наповнена таким поняттям, як етапність.
З такого бачення, соціальні технології можна охарактеризувати як
певну прагматику, що пов’язує: 1) мету, 2) засіб, 3) результат.
Координація і субординація мети, засобів, результатів припускають
варіативність урахування безлічі чинників, моделювання і проектування, систему критеріїв і оцінок, змістовні версії і сценарії, діагностику і т. д.
По-друге, соціальні технології – це теорія, що досліджує процеси цілеспрямованого впливу на соціальні об’єкти, яка розробляє і обґрунтовує ефективні засоби і прийоми такого впливу. У цьому трактуванні має значення, що розуміється під соціальним об’єктом. Це можуть бути і соціальні відносини, соціальна взаємодія, соціальна група,
соціальна інституція, соціальна організація [3].
Характер впливу, його технологічність визначаються тієї системою
операцій цілеспрямованого впливу, що ґрунтується на соціальному і соціологічному знанні об’єкта – це перший рівень технологічного впливу.
Другий рівень технологічного впливу визначається тим, що даний
соціальний об’єкт перебуває у нерозривному зв’язку з іншими соціальними об’єктами, тим більше – є частиною соціальної системи, органічно інтегрований в соціальне ціле. І будь-яка зміна цього соціального об’єкта неминуче тягне ланцюжок змін інших об’єктів.
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У такому соціальному сценарії соціальна технологія повинна враховувати всі можливі зміни.
Висновки. Соціальні технології являють собою окрему сферу наукового знання та уособлюють різні іпостасі соціальної самоорганізації.
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Овод Ю. Инновационные технологии в социальной работе
В статье раскрыты и проанализированы теоретические и практические достижения социальной работы в области современных технологий. Понятие “социальная инновация” можно определить как
сознательно организованное нововведение или новое явление в практике социальной работы, формирующееся на определенном этапе
развития общества в соответствии с социальными условиями, которые меняются, и имеющее целью эффективные позитивные преобразования в социальной сфере.
Ключевые слова: социальная работа, технологии, социальная инновация.
Ovod Ju. Innovative technologies in social work
The article contains discussion and analysis of theoretical and practical
track record of social work in the field of modern technologies. The term
“social innovation” can be defined as consciously organized novelty or new
phenomenon in social work practice, which is formed at certain stage of
182

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

society development according to ever-changing social conditions and is
aimed at efficient and positive changes in social sphere.
The author emphasizes that the social technologies and technologies of
social work reflect the new approach to organization of social work.
It should also be noted that it is not the subject of innovative activity
that should be adapted to organizational forms of activity, but the forms
themselves should be aligned with specifics of creative and innovative activity; that is how the transition from individual to organizational and group
forms of novelties is triggered.
Innovative social technologies are methods and tools of innovative activity aiming to create and implement novelties within society and bring about
the initiatives that trigger qualitative changes in various spheres of social life
and lead to efficient use of physical and other resources within society.
The article specifies that social services providers in general and new
types of services within the already existing social services providers could
be deemed innovative.
The author gives the forthcoming definition of social technologies. It’s
combination of professional influences on the social object/ It is made with
the purpose of its improvement and ensuring the optimization of its function when some influential system takes place.
The social maintenance, social insurance, social guardian ship and caring refer to these methods.
The human society evolution demands the creation of new non-traditional elements in the social sphere. The innovation is the form of the social
development. The innovational progress is understood as the idea creation,
it’s experimental approbation, spreading and using.
The social innovation means the new phenomenon in social working
practice. It is formed on the stage of the society development according to
changeable social conditions. This phenomenon has the purpose of effective
positive transformation in the social sphere.
The social innovations are varied. It’s caused by variety of social phenomena.
The changes of the environment, social problems that can’t be solved
with traditional methods and changes in the society needs are sources of the
social innovation.
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The non-solution of the social problems gives the impulse for the elaboration of new standarts in the social sphere.
The social technologies are certain social institutes (of the society).
They ensure the necessary level of social and economical life.
Keywords: social work, technologies, social innovation.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ
НА ЗАНЯТТЯХ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ
У статті розглянуто проблеми травматизму та його профілактики на заняттях з легкої атлетики з метою збереження здоров’я
тих, хто навчається.
Ключові слова: легка атлетика, фізичне виховання, спорт, травматизм, профілактика, заняття.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Фізична підготовка
і спорт у житті кожної людини є надійними засобами зміцнення здоров’я,
підвищення резистентності організму до професійних захворювань і проводяться з метою забезпечення фізичної готовності людей до перенесення
фізичних навантажень, нервово-психічних навантажень в екстремальних
ситуаціях, а також сприяють вирішенню завдань навчання і виховання.
Ушкодження, які отримують слухачі під час занять фізичною
культурою і спортом на майданчиках, стадіонах, у парках і в залах, називаються спортивним травматизмом.
© Леонід Рибак, Андрій Мельніков

№ 3 (5)
2016

185

Профілактика спортивного травматизму та безпека занять фізичною культурою є одним із найважливіших питань організації навчально-виховної роботи в системі фізичного виховання. Для досягнення цієї мети потрібно правильно проводити заняття, тренування
і змагання, створювати необхідні умови для забезпечення належного
рівня фізичної досконалості. Сприяти цьому буде придбання елементарних знань і навичок, які запобігають отриманню травм, важких пошкоджень, погіршенню стану здоров’я.
“Травма” – грецьке слово. Воно означає порушення цілісності тканин
або органів тіла в результаті будь-якого впливу. Травма може виникнути
як наслідок одноразового сильного або слабкого, але часто повторюваного впливу. Спортивні травми – це отримані пошкодження або патологічний стан, що виникли в результаті занять фізичною підготовкою.
Визначено, що основними чинниками спортивного травматизму
є: недотримання навчально-тренувальної дисципліни; невідповідність спортивного обладнання умовам експлуатації; незадовільний
стан спортивної споруди; невідповідність спортивного взуття та одягу
умовам спортивних занять; передозування фізичних навантажень; невідповідність техніки виконання фізичної вправи; невміння вчителя
застосовувати прийоми страхування і допомоги. Нерідко причиною
травм може бути порушення санітарно-гігієнічних умов занять на
спортивних спорудах.
Ускладнення спортивних травм викликається відсутністю кваліфікованої допомоги в перші хвилини і навіть секунди після нещасного
випадку. Елементарні знання, навички, своєчасна допомога потерпілому може значно покращити його стан або навіть врятувати життя.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Теоретичний аналіз проблеми дослідження показав, що формуванню фізичного здоров’я людини приділяється чимало уваги як в сучасній українській педагогіці, так і в працях фахівців з фізичного виховання.
Травматизм під час занять фізичною культурою і спортом – це нещасні випадки, що виникають під час занять спортом (планових, групових чи індивідуальних, на стадіоні, у спортивній секції, на майдан186
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чику) під наглядом викладача фізичної культури або тренера. Травми
під час занять фізичною культурою і спортом виникають значно рідше,
порівняно з промисловими, побутовими, вуличними та іншими видами
травм. Вони складають близько 3 % від загальної кількості. Як правило, ці травми не загрожують життю травмованого, однак вони відбиваються на його загальній і спортивній працездатності, часто потребують
тривалого періоду на відновлення втраченої працездатності.
Найчастіше травми виникають під час занять боксом, футболом,
хокеєм, боротьбою, мотоспортом, гімнастикою. Під час занять кожним видом спорту трапляються характерні саме для цього виду спорту
травми, і легка атлетика не є виключенням. Найрозповсюдженішими
є пошкодження м’яких тканин з переважанням забоїв, переломи кісток не перевищують 3 % загальної кількості травм, вивихи складають
3–5 %. Основна частина травм припадає на кінцівки, далі йдуть травми голови і тулуба. Іноді спостерігаються випадки розвитку хронічних процесів як результату раніше отриманих пошкоджень. Унаслідок
повторних травм вони загострюються і призводять до тривалої втрати спортивної працездатності. Великі фізичні навантаження, які іноді застосовують, особливо при підготовці до різноманітних змагань,
потребують добре відлагодженої системи відновлення пошкоджених
ділянок і організму загалом.
Зведені матеріали про стан захворюваності спортсменів, які представляють різні види спорту, показують, що найчастіше трапляються
хронічні запальні та дегенеративні зміни опорно-рухового апарату, які
є наслідком попередньо завданих і не до кінця вилікуваних травм, повторних мікротравм та фізичних перенавантажень. При цьому найчастіше травмуються найбільш навантажені суглоби, зв’язки і м’язи.
Як свідчить практика, захворювання опорно-рухового апарату значно частіше трапляється у кваліфікованих спортсменів, аніж
у менш кваліфікованих, початківців. Це значною мірою пов’язано з
більшими фізичними навантаженнями на тренуваннях. Значний відсоток таких змін у знаних спортсменів пояснюється недостатньо відповідальним ставленням до лікування травм, відновлення тренувань,
а також недостатньо точної діагностики.
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Метою статті є обґрунтування чинників травматизму та значення травмопрофілактичних заходів на заняттях з легкої атлетики.
Виклад основного матеріалу дослідження. Травми розрізняють за
наявністю або відсутністю пошкоджень зовнішніх покривів (відкриті або
закриті), за обсягом пошкодження (макротравми і мікротравми), також
за тяжкістю перебігу і впливом на організм (легкі, середні і важкі).
За закритих травм шкірні покриви залишаються цілими, а за відкритих – пошкодженими, через що в організм може потрапити інфекція.
Макротравма характеризується значним руйнуванням тканин,
помітним візуально. У разі мікротравм пошкодження мінімальне і часто візуально не визначається.
Основна ознака травми − біль. При мікротравмах він з’являється
лише під час сильних напруг або великих за амплітудою рухах. Тому
спортсмен, не відчуваючи болю в звичних умовах і при виконанні тренувальних навантажень, звичайно продовжує тренуватися. У цьому
випадку загоєння не відбувається, мікротравматичні зміни накопичуються і може виникнути макротравма.
Легкими вважають травми, що не викликають значних порушень
в організмі і втрати загальної та спортивної працездатності; середніми −
травми з нерідко вираженими змінами в організмі та втратою загальної
і спортивної працездатності (протягом 1-2 тижнів); важкими − травми,
що викликають різко виражені порушення здоров’я, коли постраждалі потребують госпіталізації або тривалого лікування в амбулаторних
умовах. За тяжкістю протікання легкі травми в спортивному травматизмі складають 90 %, травми середньої тяжкості − 9 %, важкі − 1 %.
Для спортивного травматизму характерне переважання закритих
пошкоджень: ударів, розтягнень, надривів і розривів м’язів і зв’язок.
Кількість відкритих пошкоджень незначна, їх складають в основному
потертості й садна. Співвідношення вивихів і переломів у спортивному травматизмі складає, за даними різних авторів, 1:3, 1:1,8; 1:1,5.
У всіх інших видах травматизму вивихи спостерігаються у 8-10 разів
рідше, ніж переломи.
Травматизм у різних видах спорту неоднаковий. Природно, що
чим більше людей займаються тим або іншим видом спорту, тим від188
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носно більше в ньому травм. Щоб нівелювати відмінності в кількості тих, що займаються, прийнято розраховувати кількість травм на
1 000 осіб, що займаються, − це так званий інтенсивний показник
травматичності. Середнє число спортивних травм на 1 000 осіб, що
займаються складає 4,7. Частота травм під час тренувань, змагань
і на навчально-тренувальних зборах неоднакова. Під час змагань інтенсивний показник рівний 8,3, на тренуваннях − 2,1, а на навчально-тренувальних зборах − 2,0.
На заняттях, на яких з яких-небудь причин відсутній тренер
або викладач, спортивні травми зустрічаються в 4 рази частіше, ніж
у присутності викладача або тренера, що підтверджує їх активну роль
у профілактиці спортивного травматизму.
Під час занять легкою атлетикою трапляються гострі та хронічні травматичні захворювання опорно-рухового апарату, викликані в більшості випадків попередньою травмою або незначними,
однак часто повторюваними травмами: забоями (50 %), ранами
(19 %), пошкодженнями суглобів (15 %) тощо. В основному описані
травми стосуються нижніх кінцівок (70 %), а саме: – у спортсменів-бар’єристів:
забої нижніх кінцівок при ударі об бар’єр
травми сумково-зв’язкового апарату колінного і гомілкостопного
суглобів;
перелом однієї або обох кісточок з підвивихом або вивихом стопи;
– спринтерів:
травми двоголового м’яза стегна, литкового і камбаловидного м’язів гомілки; розтягнення, пошкодження ахілового сухожилля,
зв’язкового апарату гомілкостопного суглоба; розтягнення, розриви
м’язів задньої поверхні стегна;
– бігунів на середні і довгі дистанції:
запальні захворювання стопи і гомілки – тендовагініти і паратеноніти ахіллового сухожилля; міофасцити, які виникають тренуванні на твердому грунті, фізичному навантаженні литкового
і камбалоподібного м’язів; травматичні неврити, в основному, сідничного нерва;
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– стрибунів у висоту:
травми гомілкостопного суглоба, зокрема його зв’язкового апарату, іноді супроводжуються переломом щиколотки; травми колінного
суглоба з пошкодженням менісків;
– стрибунів з жердиною:
травми гомілкостопного суглоба і м’язів спини;
пошкодження голови і хребта (виникають при переломах жердини);
– стрибунів у довжину з розбігу, потрійним:
садна;
забиття;
ушкодження сумково-зв’язкового апарату суглобів, переважно
гомілкостопного;
– метальників молота – травми м’язів тулуба, сумково-зв’язкового апарату гомілкостопного суглоба;
– штовхальників ядра – пошкодження сумково-зв’язкового апарату плечового і лучезап’ястного суглобів;
– метальників диска:
пошкодження внутрішньої бокової зв’язки колінного суглоба;
пошкодження внутрішнього меніска;
травми плечового суглоба;
– метальників списа:
пошкодження сумково-зв’язкового апарату ліктьового і плечового суглобів і м’язів верхньої кінцівки і плечового пояса;
травми ліктьового суглоба, які можуть викликати розвиток
хронічних запальних процесів, – періартрит плечового суглоба.
Дидактична схема оволодіння легкоатлетичними вправами має
такі складники: демонстрація вправи в цілому (з поясненням роботи
опорно-рухового апарату); виконання підготовчих вправ (для анатомо-фізіологічного забезпечення м’язових зусиль); виконання підвідних вправ (для послідовного формування рухового вміння); виконання вправи в цілому (для формування рухової навички). Але постійно
існує проблема вивіреного підбору підготовчих та підвідних вправ,
які не тільки полегшують виконання базової вправи, а й забезпечують
профілактику травматизму.
190

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Анатомо-фізіологічні особливості росту та формування опорно-рухового апарату учнів є одним із чинників їх травматизму,
тому на заняттях з легкої атлетики необхідно це враховувати при
обранні засобів фізичного виховання та підборі методик травмопрофілактики.
Для попередження травм велике значення має розминка перед
тренуваннями або змаганнями. Її проводять за будь-яких метеорологічних умов. Значення розминки не слід розглядати спрощено,
тільки як “розігрівання м’язів” (це є лише одним боком складного
процесу підготовки рухового апарату організму спортсмена до майбутньої фізичної напруги). Розминка сприяє загальному підвищенню рівня діяльності: збудженню в нервових центрах, що координують діяльність систем організму під час вправ, підготовці рухового
апарату, збільшенню газообміну, дихання і кровообігу. Вона створює
ніби загальний робочий фон, на якому можна успішніше виконувати
спортивні вправи.
Розминка включає певний комплекс фізичних вправ, який звичайно складається із загальної і спеціальної частин. Загальна частина
має на меті створення оптимальної збудливості центральної нервової
системи і нервово-м’язового апарату, посилення діяльності серцево-судинної і дихальної систем. Спеціальна частина спрямована на створення оптимальної збудливості тих ланок нервово-м’язового апарату, які
братимуть участь у виконанні майбутнього фізичного навантаження.
З метою попередження стомлення м’язів під час розминки дається навантаження не тільки на м’язи, які повинні виконувати основну роботу
під час занять, але і на ті, які не будуть навантажені. Навантаження, під
час розминки повинне суворо індивідуалізовуватись.
Раціонально побудована розминка не викликає стомлення організму і зайвого збудження.
Одним із заходів профілактики травм також є регулярне гартування організму.
Висновки. Для усунення причин травматизму і запобігання можливим його випадкам треба застосовувати широкий комплекс організаційних заходів і методичних прийомів.
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Досвід роботи показує, що у разі приділення належної уваги попередженню спортивних пошкоджень на заняттях легкою атлетикою,
правильному виконанню методичних і організаційних вказівок, відповідній постановці лікарського контролю і виховної роботи травми,
як правило, відсутні.
Перспективи подальших досліджень. Для запобігання травматизму найважливіше значення мають методи навчання, а також дотримання методики проведення і організації занять. Вважаємо, що необхідною умовою для підвищення теоретичних знань та практичних
умінь викладачів фізичної культури, тренерів у системі попередження
травматизму на заняттях з легкої атлетики є необхідність вдосконалення програми дисципліни за рахунок розробки тем, які спрямовані
на вивчення травмопрофілактики в процесі фізичної підготовки тих,
хто навчається.
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Рыбак Л. А., Мельников А. В. Предупреждение травматизма на
занятиях по легкой атлетике
В статье рассмотрены проблемы травматизма и его профилактики
на занятиях по легкой атлетике с целью сохранения здоровья обучаемых.
Ключевые слова: легкая атлетика, физическое воспитание,
спорт, травматизм, профилактика, занятия.
Rybak L. O., Melnikov A. V. Injury prevention at the practice of the
track end field
This article reviews the problem of traumatism emerging in track-andfield practice, the reasons of injuries appearing, kinds of injuries in different
kinds of track-and-field and the recommendations for preventing injuries.
It has been already proved that physical training and sports are excellent means for improving health and increasing the rate of resisting professional diseases. They are led in order to prevent physical and psychological stress in extreme situations. Besides, they help to solve the problems of
bringing up and teaching children.
Body damages, received while being concerned with sports and physical training at sports courts, stadiums, parks and sports halls are called
sports traumatism.
The prevention of sports traumatism and the safety sports activity are
one of the most important items in the system of physical education. The right
order of leading the lessons, sports practices and competitions and creating
the conditions for high level of physical training must be created for reaching
this aim. Gaining elementary knowledge and skills that help to prevent injuries, hard damages and the worsening of the state of health might definitely
help this. The big complex of organizational means and methodical functions
should be used in order to prevent the reasons of traumatism.
The complication of sports injuries is caused by the absence of highqualified help during the first minutes or even seconds after the accident.
That is why some elementary information, skills and well-time help to the
hurt person may make person’s state better or even save the life.
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The job experience shows that if one pays enough attention to preventing sports injuries in track-and-field practice, performs all the methodical
and organizational appointments and if doctor control and educational
work are well-organized, the injuries usually don’t occur.
Keywords: track end field, physical education, sport, injuries, preventive
measures, practice.
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ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-КВЕСТІВ
НА ЗАНЯТТЯХ З ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ
У статті подано обґрунтування можливості використання вебквестів на заняттях з вогневої підготовки; розкрито їх сутнісну характеристику, описано класифікацію, структуру, особливості використання; зазначено, що веб-квест технології є потужним засобом
розвитку пізнавального інтересу курсантів, формування їх професійної компетентності, підвищення мотивації до навчання.
Ключові слова: технології веб-квест, вогнева підготовка, особливості використання, пізнавальний інтерес, професійна компетентність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Активне входження Інтернету в усі сфери життєдіяльності людини актуалізує питання
пошуку способів його використання в освітньому процесі.
© Олександр Самохвалов, Олександр Горбачов, Олексій Бурлака
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Одним
із способів інтеграції Інтернету у навчання є веб-квест. Як показує
аналіз психолого-педагогічної літератури, застосування веб-квестів
у навчальному процесі вивчала ціла низка вітчизняних і зарубіжних
дослідників: Я. С. Биковський, В. О. Вихрущ, Р. С. Гуревич, Є. І. Дударєва, М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Н. В. Ніколаєва, B. Dodge, T. March
та ін. Однак, незважаючи на певний інтерес науковців до цієї проблеми, вона залишається ще малодослідженою, а саме – потребують вивчення питання застосування веб-квестів у вищій військовій школі,
зокрема на заняттях з вогневої підготовки.
Мета статті – провести огляд можливостей використання вебквестів на заняттях з вогневої підготовки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як зазначає С. Т. Полторак та його однодумці у навчальному посібнику “Методика вогневої підготовки” [7], вогнева підготовка є одним із провідних предметів бойової підготовки військ. Її мета – навчити військовослужбовця
вмілого і повного використання високих вогневих можливостей зброї
за різних умов обстановки. З огляду на це основними формами занять
з вогневої підготовки військові педагоги вважають стрілецькі тренування, навчальні стрільби, бойові стрільби та тактичні навчання з бойовою стрільбою тощо, тобто заняття, які мають на меті практичне
відпрацювання стрілецьких умінь і навичок.
Однак, як свідчить практика, шлях до високої стрілецької майстерності лежить не лише через рухові уміння і навички, але і через
знання, тому у вогневій підготовці фахівця провідне місце повинна
посідати і його теоретична підготовка. Військовослужбовці повинні
мати уявлення про значення для стрільця фізичної, морально-вольової і психологічної підготовленості; знати історію розвитку озброєння та бойової техніки, засвоїти необхідність неухильного дотримання заходів безпеки, знання, з яких видів зброї виконуються певні
вправи; твердо засвоїти загальні основи техніки виконання пострілу,
відомості про балістику, гігієну, особливості подолання та профілактику несприятливих психічних станів. Безперечно заняття з вогневої
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підготовки містять значний обсяг теоретичного матеріалу, проте на
нього навчальною програмою виділяється досить невеликий обсяг
часу. Одним із шляхів вирішення цієї складної проблеми, на нашу
думку, є використання інформаційно-комунікаційних методів навчання, зокрема веб-квестів.
Насамперед, зазначимо, що термін “веб-квест” відносно новий:
його в науковий обіг увів 1995 року американський дослідник, професор освітніх технологій університету Сан-Дієго (США) Б. Додж.
Лінгвістичне тлумачення цього слова свідчить, що поняття “вебквест” запозичене з англійської мови. “Веб” – мережа (наприклад, Інтернет-мережа), а “квест” – цілеспрямований пошук, змагання, гра,
тобто веб-квест – це цілеспрямований пошук необхідної інформації
в деякій мережі (мережі Інтернет) [5].
Оскільки цей термін виник нещодавно, його дефініція неоднозначна.
Серед дослідників можна знайти найрізноманітніші тлумачення цього
поняття: тип навчальних інтернет-матеріалів [2]; освітній сайт, присвячений самостійній дослідницькій роботі учнів (зазвичай у групах) з певної
теми з гіперпосиланнями на різні веб-сторінки [6]; орієнтована на вирішення проблеми діяльність, причому велика частина або уся інформація
взята з Інтернету [8]; це сценарій організації проектної діяльності учнів з
будь-якої теми з використанням ресурсів мережі Інтернет [1].
Українська дослідниця М. Ю. Кадемія розуміє веб-квест як спеціальним чином організований вид дослідницької діяльності, для
виконання якої учні (студенти) здійснюють пошук інформації в мережі Інтернет за зазначеними адресами [5]. Водночас вона зазначає,
що організація веб-квестів у всесвітній мережі вимагає від викладача
(учителя) високого рівня предметної, методичної, інформаційно-комунікаційної компетентності. Веб-квест як проектна методика орієнтований на самостійну діяльність студента – індивідуальну, парну,
групову, що здійснюється у певний проміжок часу, органічно поєднану з груповим підходом до навчання. Під час його проведення студенти стають учасниками захопливої подорожі в глобальній мережі, де
протягом певного часу самостійно здійснюють пошук, аналіз, формалізацію, надання інформації.
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Методологічною основою веб-квесту є активне навчання, що
створює передумови для перетворення нової інформації, яку одержали студенти, на нові знання, які вони можуть використовувати в подальшій професійній діяльності.
Як зазначають дослідники, зокрема Р. С. Гуревич та М. Ю. Кадемія [3], використання веб-квестів сприяє:
формуванню навичок пошуку та структуруванню інформації
за обраною проблемою;
розвитку мислення студентів, аналізу, узагальненню й оцінці інформації;
розвитку навичок роботи на комп’ютері; мережних навичок спілкування;
збільшенню словникового запасу;
розвитку самостійності, незалежного навчання.
На думку російської дослідниці Н. В. Ніколаєвої, інтерактивна
методика веб-квестів навчає знаходити необхідну інформацію, здійснювати її аналіз, систематизувати і вирішувати поставлені завдання,
її використання є нескладним, не потребує завантаження додаткових
програм або отримання специфічних технічних знань і навичок – необхідним є лише комп’ютер з доступом до Інтернету [6].
Науковці, зокрема розробник веб-квестів Б. Додж, виділяють три
принципи у класифікації веб-квестів [8]:
за тривалістю виконання – короткострокові та довгострокові;
предметним змістом – монопроекти, міжпредметні веб-квести;
типом завдань – переказ, компіляція, журналістські, конструкторські, творчі, переконуючі, розв’язок спірних проблем, самопізнавальні, аналітичні, оцінні, наукові.
Завдання на переказ – це найпростіший приклад використання Інтернету як джерела інформації. Такі завдання вважаються вебквестом, за умови якщо формат і форма доповідей студентів відрізняються від оригіналів матеріалів; матеріал тексту не є простим копіюванням тексту з Інтернету в текстовий редактор; студенти вільні
у виборі того, про що розповідають і яким чином організовують знай198
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дену інформацію; студенти використовують навички збирання, систематизації та обробки інформації.
Сутність компіляційного завдання полягає в тому, що студенти
мають взяти інформацію з різних джерел і привести її до єдиного формату. Підсумкова компіляція може бути опублікована в Інтернеті або
подана у вигляді нецифрового продукту, наприклад, книги.
Веб-квест, який створений на основі завдання-загадки, потребує
синтезу інформації з набору джерел і створення головоломки, яку неможливо розв’язати простим пошуком відповіді на сторінках Інтернету. Навпаки, необхідно придумати загадку, розв’язок якої потребує:
засвоєння інформації з множини джерел; складання інформації в єдине ціле за допомогою висновків, узагальнень із різних джерел інформації; виключення хибних відповідей, які спочатку вважалися вірними, а в процесі розгляду стали хибними.
У журналістських веб-квестах студенти мають зібрати факти та
організувати їх у жанрі репортажу, новин, інтерв’ю тощо.
Конструкторський веб-квест потребує від студентів створення продукту або плану з виконання раніше визначеної мети в певних межах.
Творчий веб-квест вимагає від студентів створення продукту
в заданому форматі. Творчі проекти схожі на конструкторські, проте
є вільними і непередбачуваними у своїх результатах. У процесі оцінки
таких проектів необхідно більше уваги приділяти творчості й самовираженню студентів.
Веб-квести з вирішення спірних проблем передбачають пошук
і представлення різних, а інколи суперечливих думок з однієї проблеми і спробу привести їх до консенсусу.
Переконувальний веб-квест має на меті створення продукту,
здатного переконати будь-кого. Таке завдання виходить за межі звичного переказу і вимагає від студентів розробки аргументів на користь
будь-якого твердження, думки, варіанта розв’язку проблеми на основі
матеріалів, одержаних у процесі роботи з квестом. Кінцевим продуктом такого проекту може бути лист, стаття, постер, відеозапис, мультимедійна презентація, веб-сторінка тощо.
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Веб-квести, які орієнтовані на самопізнання, мають на меті краще пізнання самих себе, що може розвиватися через дослідження
онлайн і офлайн.
Аналітичний веб-квест досліджує взаємозв’язок речей реального світу в межах заданої теми. Такі завдання дають підґрунтя для
одержання студентами знань в умовах, за яких вони мають уважно
вивчати речі, знаходити спільне і відмінне, а також находити приховані подібні явища, розуміти зв’язок причин і наслідків, обговорюючи їх значення.
Наукові веб-квести слугують для знайомства та залучення студентів до наукових досліджень у різних галузях знань. Інтернет містить
історичну та свіжу інформацію, яка може бути корисною в будь-якій
галузі науки.
Оцінні веб-квести представляють студентам низку предметів із
запрошенням до їх оцінки або класифікації, вибору рішення з обмеженого списку або оцінки результатів проведених досліджень [5, 8].
За твердженням науковців [4–6] веб-квест повинен мати таку
структуру:
вступ (формулювання теми, опис головних ролей учасників, сценарій квесту, план роботи або огляд усного квесту);
центральне завдання (завдання, питання, на які студенти мають
знайти відповідь у межах самостійного дослідження, досягнутий результат);
список інформаційних ресурсів, які можна використати під час
досліджень, зокрема ресурси Інтернет;
опис основних етапів роботи; керівництво до дії;
висновок (підсумки дослідження, питання для подальшого розвитку теми).
На думку Т. Марча, хороший веб-квест повинен мати інтригуючий вступ, чітко сформульоване завдання, яке провокує мислення
вищого порядку, розподіл ролей, який забезпечує різні точки зору на
проблему; обґрунтоване використання Інтернет-джерел. Кращі вебквести демонструють зв’язок з реальним життям, їх можна застосовувати у різних навчальних дисциплінах або у галузях знань [9].
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Дослідники у сфері педагогіки [3–6] виділяють такі етапи роботи
над веб-квестом:
1. Початковий (командний) етап. На цьому етапі викладач проводить підготовчу роботу, знайомить студентів з темою, формулює проблему. Теми підбираються так щоб у процесі роботи над ними студент
поглибив свої знання з предмета, що вивчається, або набув нові знання.
Теми повинні бути цікаві і корисні для студентів, щоб студент мав змогу обрати собі справу до душі і працювати, усвідомлюючи необхідність
вирішення поставленої проблеми. Одну й ту ж тему можуть вибирати
декілька студентів, що робить цікавим обговорення результатів, оскільки їх роботи можуть висвітлювати тему з різних точок зору. Студенти знайомляться з основними поняттями обраної теми, матеріалами
аналогічних проектів. Розподіляються ролі в команді: по 1–4 особи на
1 роль. Усі члени команди повинні допомагати один одному, вчити роботи з комп’ютерними програмами, спілкуватися в мережі.
2. Рольовий етап – індивідуальна робота в команді на загальний
результат. На цьому етапі формуються дослідницькі навички студентів. У процесі пошуку відповідей на поставлені запитання, аналізу
наукової інформації розвивається критичне мислення, уміння порівнювати й аналізувати, класифікувати об’єкти та явища, мислити абстрактно. Студенти набувають навичок трансформувати отриману
інформацію для вирішення поставлених проблем. Накопичений досвід послідовних дій під керівництвом викладача допоможе кожному
в організації своєї подальшої індивідуальної дослідницької діяльності
у світовому інформаційному просторі.
3. На етапі оформлення результатів діяльності відбувається
осмислення проведеного дослідження. Робота передбачає відбір найбільш значущої інформації та представлення її у вигляді веб-сайта,
html-сторінки, слайд-шоу, буклета, анімації, постера або фоторепортажу. На цьому етапі важливою є роль викладача як консультанта.
4. Обговорення результатів роботи над веб-квестами можна
провести у вигляді конференції, для того щоб студенти мали можливість показати свою роботу, що дасть можливість усвідомити значущість виконаної роботи. Команда висуває студента, який захищатиме
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проект. Викладач може порекомендувати виступ студента, чий внесок
у роботу був мінімальний через низку причини. Такий студент, усвідомлюючи відповідальність перед усією командою, докладе максимум
зусиль, щоб вивчити матеріал, розібратися у проблемі, гідно представити проект, і тим самим набуде певних компетенцій. Таким чином
закладається відповідальність за виконану роботу, самокритичність,
взаємопідтримка й уміння виступати перед аудиторією. Після завершення роботи над проектом і підбиття підсумків важливо використовувати матеріальне і моральне стимулювання високих результатів.
Робота з веб-квестами може бути запропонована і як домашнє завдання для студентів, які цікавляться предметом. Позитивний результат
дає цей вид діяльності у процесі підготовки до олімпіад, оскільки розширює кругозір і ерудицію. Реальне розміщення веб-квестів у мережі
у вигляді веб-сайтів, веб-сторінок, які створені самими студентами,
дозволяє значно підвищити мотивацію до навчання студентів.
Ще одним важливим етапом розробки веб-квесту є критерії його
оцінювання. Критерії оцінки можуть бути різними (наприклад, за
часом презентації, оригінальністю, інноваційністю тощо). По суті,
в оцінці підсумовується досвід, який був набутий студентами у процесі виконання самостійної роботи за допомогою технології “веб-квест”.
Так Б. Додж за критерії оцінки веб-квесту рекомендує приймати: оригінальність роботи, її дослідницький характер, якість аргументації,
навички роботи у групі, якість письмового тексту, якість усного виступу (презентації) тощо [8].
За твердженням науковців [5] характерними особливостями вебквесту, що відрізняють його від інших технологій, зокрема від методу
проектів, є такі:
1) заздалегідь визначаються ресурси, в яких є інформація, необхідна для розв’язання проблеми;
2) веб-квест однозначно визначає порядок дій, який має виконати
студент для одержання необхідного результату;
3) обов’язковим складником цієї технології є перелік тих знань, умінь
і навичок, котрі зможуть набути студенти, які виконують цей веб-квест;
4) однозначно визначені критерії оцінки виконаних завдань.
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Безперечно, технологія веб-квест має певні труднощі використання у навчальному процесі: перш за все, для виконання завдань учні
(студенти) повинні мати доступ до мережі; по-друге, технологія потребує певного рівня комп’ютерної грамотності; по-третє, повільний
Інтернет може обмежувати тип завантажуваних ресурсів (наприклад,
відеоматеріалів). Однак, на нашу думку, наявність труднощів не повинна стати вагомою перешкодою у використанні цього методу в навчальному процесі будь-якого навчального закладу, адже він наділений величезним самоосвітнім потенціалом.
Наведемо приклад розробки веб-квесту, його деяких розділів, які використовуються у вивченні дисципліни “Вогнева підготовка, особиста безпека та застосування сили” майбутніми офіцерами-прикордонниками.
Структура веб-квесту представлена чотирма стандартними розділами: вступ, завдання, виконання, оцінювання. У вступі формулюється проблема, називається тема і мета веб-квесту.
Тема веб-квесту: “Засоби посилення прикордонних підрозділів”.
Мета веб-квесту: поглиблення знань з теми “Засоби посилення
прикордонних підрозділів”, розвиток пізнавальної активності курсантів у вивченні дисципліни “Вогнева підготовка, особиста безпека та
застосування сили”.
У завданні до веб-квесту вказуються групи і ролі учасників проекту, визначаються форми представлення кінцевого результату. Курсантам пропонується розділитися на групи, кожна з яких займається
вивченням конкретного виду зброї в контексті заданої теми.
Вибираючи ролі, курсанти можуть орієнтуватися на свої схильності, інтереси або, навпаки, “спробувати себе” у незвичній ролі. Пропонується такий набір ролей: історик, конструктор, практик. Кожній
ролі прописується завдання та пропонується перелік інформаційних
ресурсів для його виконання:
історик – вивчає історію створення зброї та біографію її розробників;
конструктор – досліджує тактико-технічні характеристики зброї;
практик – вивчає умови проведення стрільби з обраного виду зброї.
Список інформаційних ресурсів, необхідних для виконання завдань, подається курсантам у формі електронних посилань.
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Підсумковий результат самостійної роботи курсантів утілюється в оформленій презентації. Процедура самостійної роботи, яку необхідно виконати учасникам проекту, включає такі етапи: поділ на
групи, вибір ролі та лідера групи, виконання завдання, оформлення
презентації.
Важливим етапом використання технології веб-квест є оцінювання роботи курсантів. Опис критеріїв і параметрів оцінки веб-квесту
дається курсантам з моменту оголошення завдання. Це мотивує їх діяльність на конкретний результат, стимулює досягнення успіху. Оцінюється як групова, так й індивідуальна робота. Оцінка результатів
виконання веб-квесту здійснюється за п’ятьма критеріями: розуміння
завдання, виконання ролей, використання інтернет-ресурсів, обробка
інформації, оформлення результатів.
Параметри оцінювання веб-квесту наведені нижче.
1-й критерій – розуміння завдання. Робота демонструє точне розуміння завдання – 3 бали. У роботу включені матеріали, які мають як
пряме, так і опосередковане відношення до неї, – 2 бали. Робота мало
пов’язана з темою веб-квесту – 1 бал.
2-й критерій – виконання ролей. Ролі яскраво виражені, забезпечують виконання завдання – 3 бали. Ролі розподіляються, проте дії не
завжди відповідають обраній ролі – 2 бали. Ролі не виконуються – 1 бал.
3-й критерій – використання інтернет-ресурсів. Уся інформації
точна; використовується достатня кількість веб-джерел; джерела цитуються правильно – 3 бали. Не вся інформація взята з достовірних
джерел; використовується обмежена кількість веб-джерел; частина
інформації неточна або стосується теми опосередковано – 2 бали.
Випадкова підбір матеріалів; використовується одне веб-джерело; інформація неточна або не стосується теми – 1 бал.
4-й критерій – обробка інформації. Демонструється критичний аналіз і оцінка використаних матеріалів, визначена власна думка; висновки
аргументовані – 3 бали. Недостатньо виражена власна думка і критична оцінка інформації; порівняння проводяться, але висновки відсутні – 2 бали. Зібрана інформація не аналізується і не оцінюється – 1 бал.
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5-й критерій – оформлення результатів. Робота добре структурована і відредагована, вирізняється яскравою індивідуальністю – 3 бали. Логічне подання інформації, привабливе оформлення
роботи – 2 бали. Матеріал логічно не побудований і поданий зовні непривабливо; творчий підхід відсутній (має місце просте копіювання
інформації із джерел) – 1 бал.
Шкала оцінювання веб-квестів: 15–12 балів – відмінно; 11–8 балів – добре; 7–5 балів – задовільно.
Досвід показує, що на завершальному етапі технології веб-квест
доцільне проведення публічної презентації, виконаної курсантами
роботи, організація її конструктивного обговорення. Дуже важливо,
щоб в обговоренні й оцінці результатів виконання веб-квесту взяли
участь як викладач, так і самі курсанти. Відкрите оцінювання власної
роботи і роботи колег дозволяє сформулювати суб’єктивні критерії
оцінювання, коректно висловити зауваження і пропозиції, визначити
найцікавіші методичні “знахідки”.
Висновки. Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що
технології веб-квест є потужним засобом розвитку пізнавального інтересу курсантів, формування їх професійної компетентності
взагалі, самоосвітньої зокрема, підвищення мотивації до навчання.
Їх використання на заняттях з вогневої підготовки дозволяє: розвивати навички інформаційної діяльності; формувати позитивне емоційне
ставлення до процесу пізнання, підвищувати якість засвоєння знань;
розвивати творчий потенціал курсантів; формувати загальні уміння
оволодіння стратегією засвоєння навчального матеріалу. При цьому
тематика веб-квестів може бути самою різною, проблемні завдання
можуть відрізнятися складністю свого виконання. Значний самоосвітній потенціал цієї методики дозволяє використовувати веб-квести
для опрацювання тем, які навчальною програмою виносяться на самостійне опрацювання.
Подальші наукові розвідки будуть спрямовуватися на експериментальне вивчення специфіки формування тактико-технічної компетентності військового фахівця засобами технологій веб-квест.
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Самохвалов А. Б., Горбачев А. Н., Бурлака А. В. Использование
веб-квестов на занятиях по огневой подготовке
В статье представлено обоснование возможности использования
веб-квестов на занятиях по огневой подготовке; раскрыта их сущностная характеристика, описаны классификация, структура, особенности использования; указано, что технологии веб-квест являются
мощным средством развития познавательного интереса курсантов,
формирования их профессиональной компетентности, повышения
мотивации к обучению.
Ключевые слова: технологии веб-квест, огневая подготовка, особенности использования, познавательный интерес, профессиональная
компетентность.
Samohvalov O. B., Horbachov O. M., Burlaka O. V. The Use of WebQuests at Fire Training Classes
The article studies the possibility of WebQuests use at fire training
classes. It has been stated that the way to a specialist’s high shooting skills is
not only through his motor skills and abilities, but also through his knowledge, so during a serviceman’s fire training the principal place should also
be given to theoretical training. They should understand the importance
of physical, moral and volitional as well as psychological readiness for the
shooter, know the history of weapons and military equipment and master
the necessity of strict observance of safety measures, knowledge concerning
what types of weapons certain exercises are performed with. They should
also know the general basics of shot technique, information about ballistics, hygiene, special features of overcoming and prevention of unfavourable mental states thoroughly. Undoubtedly, fire training classes contain a
significant amount of theoretical material, but the curriculum provides the
fire training with a very limited amount of time.
It has been ascertained that one of the solutions of this complex problem is to use information and communication teaching methods, a WebQuest in particular – a problematic task with elements of a role-playing
game, which involves the use of Internet resources.
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Inherently the basis of WebQuests is a project technique that focuses on
self-dependent work – an individual, pair or group one, which is performed
during a certain period of time. This method is well combined with a group
teaching approach. The methodological basis of the WebQuest is active
learning, which creates conditions for the conversion of new information
into new knowledge that can be used in future professional activities.
It is indicated that the WebQuest technology is a powerful means of
cadets’ cognitive interest development, their professional competence forming and increase of their motivation for learning. Their use at fire training
classes allows you: to develop the skills of information activities; to form
positive emotional attitude to the learning process, to improve the quality of
learning; to develop creative potential of cadets; to form common skills of
mastering the educational material learning strategy. Besides the subjects of
WebQuests can be very different and problematic tasks may differ in their
degree of difficulty. The significant self-educational potential of this technique allows using WebQuests to study themes that belong to the independent study section of the curriculum.
Keywords: WebQuest technology, fire training, special features of the use,
cognitive interest, professional competence.
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ДЕЯКІ ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ
ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ МАЙБУТНІМИ
ОФІЦЕРАМИ-ПРИКОРДОННИКАМИ З ПИТАНЬ
ПЕРЕВІРКИ ПАСПОРТНИХ ДОКУМЕНТІВ
У статті запропоновано використання лекції-екскурсії як дієвого
засобу підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців Державної прикордонної служби України з питань перевірки документів.
Проаналізовано доцільність й ефективність застосування такого
виду заняття в курсі дисципліни “Перевірка документів” кафедри прикордонного контролю Національної академії Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького.
Ключові слова: інтерактивні методи навчання, інноваційні підходи в навчанні, ефективність підготовки, лекція, лекція-екскурсія,
паспортні документи, перевірка документів.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Застосування інноваційних освітніх технологій та розмаїття форм і методів організації
© Юрій Сичевський, Аркадій Дзяворук
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навчального процесу в Національній академії ДПСУ, а також пошуки
альтернативних шляхів передачі знань курсантам або слухачам (далі –
курсанти) не порушують фундаментальних позицій лекційно-семінарської форми організації занять, яка в абсолютній більшості військових
вищих навчальних закладів залишається провідною.
Водночас необхідність збільшення практичної складової в підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників з метою підвищення
ефективності навчання, особливо за окремими напрямами, потребує
відходу від класичних форм донесення інформації під час лекційних
занять у вигляді монологу викладача в статичній обстановці навчального класу. Змінити такий підхід можна, поєднавши типову лекцію з
більш динамічною формою навчання, зокрема з екскурсією.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядається дана проблема та на які спираються автори. Інноваційні, зокрема
інтерактивні, методи навчання досліджували О. І. Пометун, Л. В. Пироженко та ін. Основи екскурсійного методу навчання закладалися
І. М. Гревсом. Роль та місце екскурсії в навчально-виховному процесі
досліджували І. М. Дичківська, Б. В. Ємельянов та інші науковці. Разом
з тим, незважаючи на значну кількість досліджень щодо інноваційних
підходів у педагогіці, питання пошуку можливих шляхів покрашення
традиційних видів занять у підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників потребує окремої уваги.
Метою статті є дослідження перспективних шляхів підвищення
ефективності підготовки майбутніх фахівців Державної прикордонної служби України з питань перевірки паспортних документів.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі підготовки кваліфікованих офіцерів для Державної прикордонної
служби України, лекція виступає і як організаційна форма навчання ‑
“специфічний спосіб взаємодії викладача та курсантів, у рамках якого
реалізується різноманітний зміст і різні методи навчання”, і як метод
навчання – “монологічний виклад навчального матеріалу в систематичній і послідовній формі, сконцентрований в основному навколо
фундаментальних проблем науки”.
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Лекція (від лат. lectio – читання) – систематичний, послідовний
виклад навчального матеріалу, будь-якого питання, теми, розділу,
предмета, методів науки [1] для забезпечення свідомого сприймання й
засвоєння наукової інформації курсантами. До лекції у Національній
академії ДПСУ ставиться низка загальних дидактичних вимог.
По-перше, зміст лекції має відповідати робочій навчальній програмі, відображати найновітніші досягнення науки, висвітлювати перспективи подальшого розвитку наукових пошуків.
По-друге, у лекції мають реалізовуватись загальні вимоги до дидактичних принципів навчання: науковості, систематичності і послідовності,
свідомості, активності й самостійності, наочності, зв’язку змісту навчального матеріалу з професійною діяльністю, доступності, емоційності тощо.
По-третє, має бути забезпечена логічна структура лекції відповідно до змісту навчального матеріалу.
По-четверте, лекція має сприяти активізації розумової діяльності
курсантів з метою їх інтелектуального розвитку.
По-п’яте, у лекції доцільно виокремлювати певні компоненти змісту для самостійного опрацювання курсантами з належним методичним забезпеченням [2].
Лекція містить у собі можливості здійснення освітньої, розвивальної, виховної й організаційної функцій.
Проте на сьогодні лекція не завжди відповідає новітнім тенденціям підготовки офіцера-фахівця. Адже на практиці в підрозділах охорони кордону очікують спеціалістів з питань прикордонного контролю, які мають не тільки певні знання, але й, більшою мірою, уміння та
навички роботи, зокрема з паспортними документами.
Часом лекція перетворюється на диктант, коли не всі встигають
усвідомлювати, про що говорить викладач. Наявність затверджених
кафедрою прикордонного контролю лекцій не завжди дозволяє повною мірою реалізувати індивідуальність лектора. Викладач у своїй роботі повинен застосовувати нові педагогічні технології, шукати найбільш ефективні форми та методи навчання, націлені на підготовку
професіонала своєї справи.
№ 3 (5)
2016

211

Інноваційною педагогічною технологією називають цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів, педагогічних дій і засобів, що
охоплюють цілісний навчально-виховний процес від визначення його
мети до очікуваних результатів.
Одним із альтернативних, оригінальних і водночас ефективних
способів проведення лекційних занять з дисциплін, що викладаються
на кафедрі прикордонного контролю, може бути їх поєднання з екскурсією. Вид заняття, отриманого в результаті такого поєднання, називається лекція-екскурсія.
Екскурсії як ефективна форма навчання використовуються в педагогічному процесі. Її завданням є побудова екскурсії на основі максимальної активності і самостійної розумової діяльності екскурсантів, формування у них навичок самостійного спостереження і аналізу
візуальної інформації та зорових вражень.
Навчальна екскурсія – форма організації навчання в умовах виробництва, музею, виставки, природного ландшафту з метою спостереження та вивчення тими, хто навчається, різних об’єктів та явищ дійсності.
Вона передбачає особливу організацію взаємодії педагога та учнів [4].
На кафедрі прикордонного контролю Національної академії Державної прикордонної служби України створена та викладається навчальна дисципліна “Перевірка документів”, яка передбачає вивчення
технології виготовлення паспортних документів, їх будову, системи
захисту, які використовуються для убезпечення таких документів від
фальсифікації тощо. Метою вивчення навчальної дисципліни “Перевірка документів” є підготовка висококваліфікованих офіцерських
кадрів для служби на посадах в підрозділах Державної прикордонної
служби, з урахуванням міжнародної практики щодо перевірки документів на першій та другій лініях контролю, які повинні беззастережно виконувати вимоги міжнародних і внутрішньодержавних нормативних документів з питань перевірки документів.
Для ефективного проведення занять за цією тематикою існує
можливість використовувати матеріально-технічну базу друкарні На212
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ціональної академії ДПСУ та застосувати таку форму проведення лекційних і групових занять, як, власне, лекція-екскурсія.
Необхідність проведення таких занять з курсантами (слухачами) на
базі друкарні НАДПСУ зумовлена тим, що під час викладання навчального матеріалу, наприклад щодо видів друку та друкувальних елементів,
які використовуються в поліграфічній справі, у багатьох курсантів виникають проблеми із розумінням цих процесів і явищ.
Справа в тому, що назва виду друку, наприклад “високий друк”,
походить від форми друкувального елементу. Спосіб високого друку –
перенесення на матеріал зображення з друкарської форми, на якій
друкувальні елементи розташовані вище від пробільних елементів.
Для високого друку фарба наноситься на поверхню виступаючих друкувальних елементів. У момент контакту форми з папером фарба переходить на нього. Для повного її переходу необхідний тиск, унаслідок
чого на папері або іншому матеріалі утворюється незначне заглиблення. Як результат у курсанта іноді складається хибне уявлення: якщо це
високий друк, то надруковані літери повинні бути на папері вищі, а у
відбитку, навпаки, спостерігається заглиблення.
Спостерігаючи за роботою ливаря під час відливу друкарської
форми (літери), самим процесом друкування, курсанти мають можливість зрозуміти ці та інші складні явища. Правильне усвідомлення таких основних положень у подальшому дозволить їм навчитися розрізняти підробку захисних елементів у паспортних документах, а відповідно й припиняти спроби порушення державного кордону України.
Отож, лекція-екскурсія ‑ це досить нетрадиційний вид лекції,
оскільки проводиться не у звичній для всіх класній аудиторії, а передбачає вихід безпосередньо до виробничих об’єктів друкарні Національної академії ДПСУ. Сама обстановка друкарні стає своєрідною
наочністю, яку неможливо відтворити в умовах навчального класу.
Поєднання вивчення теоретичного матеріалу з навчальної дисципліни “Перевірка документів” та його практичне застосування під час
перевірки документів суттєво допоможе курсантам засвоїти особливості методів друку, дасть можливість виявляти різні способи фаль№ 3 (5)
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сифікації та підробок у паспортних документах. Лекція-екскурсія
є організованою формою навчання і одночасно методом навчання.
Створення нової екскурсії за будь-якою темою — складний процес,
що вимагає активної участі цілого колективу працівників. Зміст майбутньої екскурсії, її пізнавальна цінність перебувають у прямій залежності від знань викладачів та екскурсоводів, їх компетентності, ступеня
практичного володіння ними основами педагогіки і психології, уміння
вибирати найефективніші способи та прийоми впливу на аудиторію.
Підготовка нової лекції-екскурсії складається з трьох основних етапів:
попередня робота — добір матеріалів для майбутнього заняття,
їх вивчення (тобто процес накопичення знань за даною темою, визначення мети і завдань заняття). Одночасно з цим відбувається відбір
об’єктів, на яких буде побудована екскурсія (у нашому випадку – приміщення друкарні з обладнанням, друкарські форми, друковані зображення, зразки паспортних документів тощо);
безпосередня розробка самої екскурсії, яка включає: складання екскурсійного маршруту; обробку фактичного матеріалу; роботу над змістом екскурсії, її основною частиною, що складається з декількох основних
питань; написання контрольного тексту; роботу над методикою проведення екскурсії; вибір найефективніших методичних прийомів показу та
розповіді під час проведення лекції-екскурсії; підготовку методичної розробки та плану заняття; написання викладачами індивідуальних текстів;
завершальний етап – погодження нової екскурсії з керівником
екскурсійної установи, призначення екскурсоводів тощо.
Підготовка лекції-екскурсії передбачає визначення екскурсовода
на час проведення лекції-екскурсії. Ідеальною потрібно вважати ситуацію, коли лекцію-екскурсію веде сам викладач. Але на такому об’єкті,
як друкарня НАДПСУ, або іншому виробничому об’єкті знань і повноважень викладача може бути недостатньо. Тому, як правило, у таких випадках лекцію-екскурсію спільно з викладачем проводить визначений
працівник підприємства, з яким заздалегідь проведена погоджувальна
бесіда щодо мети лекції-екскурсії і рівня підготовленості курсантів.
Важливим елементом підготовки до лекції-екскурсії є проведення інструктажу з курсантами щодо дотримання заходів безпеки на
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виробничому об’єкті. Друкарня НАДПСУ містить машини, агрегати,
верстати, які можуть призвести до травмування екскурсантів під час
проведення заняття. Викладач повинен визначити маршрут руху групи, небезпечні об’єкти та вимагати від курсантів чіткого виконання
правил техніки безпеки.
Методика проведення екскурсій спрямована на те, щоб допомогти
екскурсантам легше засвоїти навчальний зміст лекції-екскурсії. Це робиться за допомогою використання певних методичних прийомів, завданням
яких є забезпечення найкращого впливу екскурсійного методу донесення
знань до слухачів. Основними з них можна виділити показ і розповідь.
Показ – це навчальний метод, що являє собою сукупність прийомів, дій і засобів, за допомогою яких в учнів створюється наочний
образ предмета [6], процес реалізації принципу наочності, наочний
спосіб ознайомлення з екскурсійним об’єктом або декількома об’єктами одночасно (наприклад, з друкарськими верстатами, друкарськими
формами тощо). Показ може розглядатися як дія (або сума дій) викладача-екскурсовода, спрямована на демонстрацію сутності предмета.
Показ об’єкта – це система цілеспрямованих дій екскурсовода й екскурсантів, огляд об’єктів під керівництвом кваліфікованого фахівця. Показ припускає аналіз об’єктів, активну самостійну роботу екскурсантів.
Показувати – означає демонструвати предмети, пояснювати, робити зрозумілим, доступним те, що бачать перед собою екскурсанти,
спрямовувати їх діяльність.
Ефективність наочності залежить від організації показу об’єктів,
правильного їх огляду екскурсантами. Людина на екскурсії вчиться
правильно дивитися і бачити, спостерігати і вивчати.
Розповідь – усна частина лекції-екскурсії, тобто повідомлення
і пояснення, які екскурсовод дає групі. Іншими словами – це лекційна
частина заняття, якою супроводжується показ. Усно також повинна
доводитися вся традиційна інформація, притаманна вступній та заключній частинам звичайного заняття (назва заняття, його мета, навчальні питання, необхідна довідкова література, завдання на самостійну підготовку тощо). У межах основної частини заняття, під час
висвітлення змісту навчальних питань, викладач розповідає, комен№ 3 (5)
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тує, пояснює, доповнює побачене, реконструює та відновлює те, що не
може в даний момент побачити курсант.
Окрім розповіді лекційного характеру словесна частина в лекції-екскурсії може знаходити своє відображення у відповідях на питання курсантів, репліках викладача і відповідях на репліки екскурсантів.
Розповідь на екскурсії в повному обсязі готується заздалегідь.
Неправильно розглядати розповідь як імпровізацію, тобто твір, зміст і
мовні особливості якого формуються виключно у момент його виконання.
У той же час це не означає, що в розповіді не може бути експромту.
Основними вимогами до розповіді можна визначити: тематичність,
конкретність, зв’язаність, логічність, стислість, переконливість, доступність викладу, закінченість думок, зв’язок з показом, науковість тощо.
Особливість розповіді на лекції-екскурсії полягає в тому, що вона
носить характер лекційного монологу. У той же час потрібно відзначити, що частина такої екскурсії може бути перетворена на відкритий і
прихований діалог. Під час діалогу між викладачем і курсантами зростає активність сприйняття матеріалу.
Важливим складником лекції-екскурсії є відповіді на запитання.
Саме наявність питань є показником того, наскільки лекція-екскурсія захопила курсантів. Чіткі і короткі відповіді на них мають велику
цінність. Вони не лише доводять та уточнюють матеріал лекції, але й
мають також самостійне значення. Не обмежені теоретичною схемою,
відповіді на запитання дають лектору можливість вийти, так би мовити, на широкий “оперативний” простір або ж значно розширити тематичні межі лекції, а також ще більше повернути її до реальних умов
професійної діяльності. Тому іноді буває, що відповіді на питання виявляються цікавішими та кориснішими за саму лекцію. Якщо, звичайно, викладач чудово володіє матеріалом. Велике виховне значення має
оцінювання курсантів, адже позитивна оцінка знань у таких умовах
піднімає їх особистий рейтинг. Підсумовуються лекції-екскурсії з дисципліни “Перевірка документів” розповіддю викладача про перспективи друкарської справи, новітні елементи захисту. Педагог відзначає
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більш активних курсантів під час лекції-екскурсії, орієнтує щодо подальших напрямів вивчення предмета.
Отже, під час лекції-екскурсії курсанти знайомляться з виробничими об’єктами, з процесами та видами друку, методами тиснення,
прошивання та брошурування документів. Тут здійснюється узагальнення вивченого матеріалу і прив’язування його до практики. Така
форма заняття дозволяє реалізувати принципи наочності, науковості,
доступності, позитивного емоційного фону, здійснювати зв’язок із
життям. Особливе значення має доступність і доказовість інформації,
що надається викладачем або екскурсоводом.
Навчальне значення лекції-екскурсії полягає в тому, що під час
екскурсії здійснюється реалізація дидактичних принципів зв’язку
з життям, політехнічного навчання, наочності тощо. Дидактична
ефективність лекції-екскурсії суттєво залежить, у першу чергу, від
правильності вибору об’єктів.
Вибір об’єктів екскурсії обумовлюється не тільки змістом теми,
але і виробничим середовищем, а в рівних умовах визначальною
є мета, яка ставиться викладачем перед заняттям.
Аналізуючи роботу викладача в цьому напрямі, ми бачимо, що його
зусилля спрямовані на активізацію процесу навчання, сприяють формуванню навичок самостійного здобуття знань, допомагають поєднувати
теоретичні знання з практичною роботою під час перевірки документів.
Висновок. Беручи до уваги зазначене вище, можемо зробити висновок, що для ефективного проведення занять, а також для покращення методики викладання навчальної дисципліни “Перевірка документів” на кафедрі прикордонного контролю Національної академії ДПСУ
необхідно запроваджувати таку форму навчання, як лекція-екскурсія.
Перспективи подальших досліджень. У статті розглянуто лише деякі інноваційні підходи до проведення лекційних занять. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на пошук нових форм і методичних
підходів щодо організації та проведення лекційно-семінарських занять,
у тому числі з інших дисциплін кафедри прикордонного контролю.
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Сычевский Ю. А., Дзяворук А. Д. Некоторые инновационные подходы к проведению лекционных занятий с будущими офицерамипограничниками по вопросам проверки паспортных документов
В статье предложено использование лекции-экскурсии как действенного средства повышения эффективности подготовки будущих специалистов Государственной пограничной службы Украины по вопросам проверки документов. Проанализирована целесообразность и эффективность
применения такого вида занятия в курсе дисциплины “Проверка документов” кафедры пограничного контроля Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, инновационные подходы в обучении, эффективность подготовки, лекция, лекцияэкскурсия, паспортные документы, проверка документов.
Sychevskyi Y., Dziavoruk A. Some innovative approaches to lectures
with future border guard officers on inspection of passport documents
The use of innovative educational technologies and a variety of forms
and methods of educational process at the National Academy of the SBGSU
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does not violate fundamental positions of lecture and seminar form of training, which in most military schools is the leading one.
Nevertheless, lecture does not always meet the latest trends of training
a high-educated officer, because the border units look forward to the professionals who have not only specific knowledge but also skills for documents’
examination. Sometimes lecture turns into a dictation when not everyone
completely understands what a lecturer is talking about. So the teacher in
his educational work must seek new and more effective methods of teaching, aimed at training the professionals.
In particular, the border control department of the National Academy
of the SBGSU has developed and implemented into training a separate discipline named “Checking documents”, which comprises the study of documents manufacturing technology, their structure and protection system
against falsification of such documents and more. To conduct the classes
on this subject effectively, it is possible to use materials and technical base
available at the printing-office of the National Academy of the SBGSU, and
implement such form of lecture as an excursion lecture.
The basis of an excursion lecture is actually an excursion itself. Excursion as an effective form of training is used in educational process. The task
is to build an excursion based on the maximum individual commitment
and mental activity of the excursionists and forming their skills of independent observation and analysis of visual information and visual impressions.
The need for such kind of training for the cadets (students) on a base of
the printing-office of the National Academy of the SBGSU is stipulated by
the fact that in the process of presenting training material, for example, on
printing techniques and printing elements used in printing industry, some
cadets (students) fail to understand these processes and phenomena.
Researches to improve methods and organization of training in the
form of excursion lecture will improve training of cadets (students) mastering the “Checking documents” discipline as well as other disciplines that
require high-quality imaging when presenting teaching material.
Keywords: interactive training methods, innovative approaches in training,
training efficiency, lecture, excursion lecture, passport documents, checking documents.
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Сергій СЕРХОВЕЦЬ,
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького,
м. Хмельницький

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНІВ ДО КІНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті на основі результатів аналізу психолого-педагогічної
літератури подано визначення,теоретичне обґрунтування, а також
результати експериментальної перевірки педагогічних умов формування готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності.
Ключові слова: кінологічне забезпечення, майбутні офіцери правоохоронних органів, оперативно-службова діяльність,педагогічні умови, формування готовності.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Низка суперечностей
та прогалин [1] у підготовці майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності, що
були виявлені на констатувальному етапі педагогічного експерименту,
обумовили необхідність пошуку педагогічних шляхів їх подолання, якими, на нашу думку, можуть бути виокремлення, обґрунтування та реалізація педагогічних умов формування готовності зазначеної категорії
військовослужбовців до окресленого виду професійної діяльності.
© Сергій Серховець
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Результати аналізу останніх досліджень і публікацій показують,
що проблемі педагогічних умов підвищення ефективності професійної підготовки, зокрема формуванню готовності до певного виду діяльності, приділяється достатньо уваги. У ракурсі нашого дослідження науковий інтерес становлять праці О. Богданюка (формування
готовності до професійної діяльності у майбутніх офіцерів-кінологів
Державної прикордонної служби України) [2], О. Винограда (педагогічні умови формування професійних якостей військовослужбовців у
процесі навчання) [3], О. Войцехівського (підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності в пунктах пропуску
через державний кордон) [4], О. Діденка (педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів; теоретико-методичні
засади формування здатності до професійної творчості в майбутніх
офіцерів Державної прикордонної служби України) [5; 6], Ю. Лісніченка (підготовка майбутніх офіцерів до професійної діяльності в процесі
вивчення фахових дисциплін) [7], С. Пойди (організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації учителів інформатики за дистанційною формою навчання) [8] та інших.
Однак досі поза увагою дослідників залишається пошук найбільш
ефективних шляхів підготовки майбутніх офіцерів правоохоронних
органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності, що підкреслює актуальність дослідження.
Мета статті – виокремити, теоретично обґрунтувати та подати
результати експериментальної перевірки педагогічних умов формування готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Результати аналізу психолого-педагогічної літератури дозволи дійти висновку, що вчені визначають педагогічні умови як сукупність зовнішніх обставин освітнього
процесу й внутрішніх особливостей особистості того, хто навчається,
від яких залежить формування професійних якостей і умінь особистості [9]; як взаємопов’язані обставини і способи організації педагогічного процесу, які утворюють певну систему та визначають ефективність
№ 3 (5)
2016

221

функціонування цього процесу [4]; як сукупність факторів, що забезпечують регулювання, взаємодію об’єктів і явищ педагогічного процесу для досягнення поставленої мети, удосконалюють міжособистісні
стосунки учасників педагогічного процесу для вирішення конкретних
дидактичних завдань, сприяють активізації навчально-пізнавальної
діяльності майбутніх фахівців, їхньої самостійності, ініціативності,
професійного інтересу [10]; як взаємопов’язаний комплекс заходів освітнього процесу, що на основі взаємодії забезпечує досягнення поставленої мети [11]; як обставини процесу навчання, що охоплюють відповідні організаційні форми, методи та прийоми навчання, які впливають
на розвиток професійної компетентності [12].
На основі результатів аналізу наукових підходів [4–12]щодо проблеми дослідження під педагогічними умовами формування готовності
майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності розуміємо сукупність взаємопов’язаних освітніх заходів, що сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців, їхньої самостійності, ініціативності та спрямовані на формування готовності зазначеної категорії
військовослужбовців до окресленого виду професійної діяльності.
З метою виокремлення педагогічних умов формування готовності
майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності проведено експертне опитування науково-педагогічних працівників кафедри кінології, тактики
прикордонної служби, прикордонного контролю Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі – НАДПСУ), офіцерів кінологічних служб штабів органів охорони державного кордону. На основі узагальнення результатів науково-педагогічних досліджень [2–13] експертам було запропоновано визначити серед 14 педагогічних умов (табл. 1) найважливіші у контексті
формування готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів
до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності, що
дозволило серед інших виокремити такі педагогічні умови: оптимізація структури та змісту освітнього процесу в контексті формування готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного
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забезпечення оперативно-службової діяльності; розробка та реалізація
в освітньому процесі авторської програми підготовки майбутніх офіцерів правоохоронних органів до окресленого виду діяльності як системи
аудиторних і поза аудиторних освітніх заходів (навчальних, виховних);
створення дидактико-інформаційного середовища; здійснення контрольно-коригувальних заходів, спрямованих на формування готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності.
Педагогічні умови, що були запропоновані
для експертного оцінювання
№
з/п

Таблиця 1

Педагогічні умови

1

2

1

Розвиток професійно-спрямованої мотивації курсантів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

2

Активізація навчально-пізнавальної діяльності курсантів під час проведення занять

3

Розробка та реалізація в освітньому процесі авторської програми підготовки майбутніх офіцерів правоохоронних органів до окресленого
виду діяльності як системи аудиторних і позааудиторних освітніх заходів (навчальних, виховних)

4

Використання міжпредметних зв’язків у процесі навчання

5

Поетапне формування готовності до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

6

Створення дидактико-інформаційного середовища

7

Моніторинг та коригування рівня професійної підготовки

8

Підвищення професійної компетентності науково-педагогічних працівників

9

Організація педагогічної взаємодії між учасниками освітнього процесу

Оптимізація структури та змісту освітнього процесу у контексті фор10 мування готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до
кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності
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Закінчення табл. 1
1

2

11

Застосування проблемних ситуацій, активних та інтерактивних методів навчання

12

Застосування авторських моделей формування готовності до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

Наближення процесу підготовки курсантів в контексті кінологічного
13 забезпечення оперативно-службової діяльності до умов майбутньої
професійної діяльності
Здійснення контрольно-коригувальних заходів, спрямованих на фор14 мування готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до
кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

Подамо характеристику обраних педагогічних умов у контексті
нашого дослідження. Першою педагогічною умовою є оптимізація
структури та змісту освітнього процесу у контексті формування
готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності. Констатуємо те, що підготовка курсантів за наявної системи включає послідовне вивчення навчальних дисциплін “Використання кінологів
і службових собак в охороні державного кордону”, “Кінологічне
забезпечення оперативно-службової діяльності підрозділів охорони державного кордону”. Однак з урахуванням основних вимог
Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII [14],
низки суперечностей та прогалин в освітньому процесі нами внесено пропозиції щодо оптимізації системи підготовки майбутніх
офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення
оперативно-службової діяльності шляхом інтеграції зазначених
дисципліни. Отже, з 2014 року підготовка курсантів визначається
вивченням навчальної дисципліни “Прикордонна кінологія”, яка
спрямована на формування професійних компетенцій щодо призначення та завдань кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності; основних вимог нормативно-правових актів, інструкцій та інших керівних документів, які визначають порядок
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підготовки та використання інспекторів-кінологів зі службовими
собаками для виконання специфічних завдань, пов’язаних з протидією незаконній міграції, незаконному переміщенню наркотичних
засобів, вибухових речовин, зброї, боєприпасів; класифікації службових собак за видами (категоріями), які використовуються в оперативно-службовій діяльності правоохоронного органу, та їх призначення; принципів, способів та порядку організації діяльності
інспекторів-кінологів зі службовими собаками під час використання їх у службі нарядів з урахуванням отриманого завдання, виду
наряду, обстановки, яка склалася на місці несення служби, та рівня
підготовленості інспектора-кінолога із закріпленим службовим собакою; порядку роботи із запаховими слідами правопорушників,
їхньої класифікації та властивості; знання умов, які впливають на
роботу службових собак під час їх використання у службі; заходів
безпеки та правил особистої гігієни під час поводження зі службовими собаками; обов’язків офіцерів щодо використання інспекторів-кінологів зі службовими собаками для виконання завдань оперативно-службової діяльності;призначення та завдань кінологічного відділення відділу прикордонної служби Державної прикордонної служби України; режиму використання інспекторів-кінологів
зі службовими собаками в охороні державного кордону; основних
принципів і факторів, які забезпечують безвідмовну роботу службових собак; особливостей використання інспекторів-кінологів зі
службовими собаками у збільшеному прикордонному наряді на
блокпосту та під час бойової і сторожової охорони підрозділів; порядку організації та проведення тренувань інспекторів-кінологів зі
службовими собаками в підрозділах охорони кордону.
Іншою педагогічною умовою є розробка та реалізація в освітньому
процесі авторської програми формування готовності до окресленого виду
діяльності як системи освітніх заходів (аудиторних, позааудиторних).
Розробка авторської програми підготовки майбутніх офіцерів
правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності передбачає таку новизну: поетапне засвоєння трьох модулів (1–3 курс); внесення пропозицій щодо розгляду
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питань кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності
під час проведення комплексних практичних занять, рольової та ділової гри у тісному взаємозв’язку з питаннями, які вивчаються під час
освоєння змісту навчальних дисциплін кафедр тактики прикордонної служби, прикордонного контролю, інженерного забезпечення та
технічних засобів охорони державного кордону (міждисциплінарний
зв’язок); внесення додаткових питань до завдань на стажування курсантів в підрозділах охорони державного кордону(після 1, 2, 3 курсів
навчання), які спрямовані на удосконалення, поглиблення та закріплення набутих знань, умінь та навичок кінологічного забезпечення
оперативно-службової діяльності, а також на ознайомлення з тими
питаннями, які вони вивчатимуть на старших курсах.
Упровадження авторської програми до освітнього процесу дозволяє здійснювати формування готовності майбутніх офіцерів
правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності через систему аудиторних та позааудиторних
освітніх заходів (навчальних, виховних). До навчальних заходів, які
спрямовані на формування когнітивного та діяльнісного компонентів
[15, с. 154], зараховано аудиторні (лекції, індивідуальні, групові та
практичні заняття, контрольні заходи) і позааудиторні (індивідуальне
завдання, підготовчі, тренувальні вправи, виконання індивідуального завдання декількома курсантами, ознайомлення з нормативними
актами, які визначають порядок підготовки та використання інспекторів-кінологів зі службовими собаками в підрозділах кордону, ознайомлення з науково-популярною літературою, довідковими виданнями) заходи. Для формування мотиваційного компонента [15, с. 154]
обрано методи виховання (формування свідомої особистості, досвіду
поведінки та діяльності, стимулювання діяльності і поведінки, методи
самовиховання) та принципи організації аудиторної та позааудиторної виховної роботи (добровільна участь курсантів у позааудиторних
заходах виховної роботи, професійна спрямованість діяльності, ініціатива курсантів, розвиток творчості, взаємодія різних форм і видів
аудиторної і позааудиторної роботи), які включають такі виховні заходи: аудиторні – роз’яснення, інформування, бесіда, приклади пози226
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тивних дій прикордонних нарядів щодо підготовки та використання
інспекторів-кінологів зі службовими собаками, оцінювання активності і результатів курсантів у самостійній і позанавчальній роботі; позааудиторні – індивідуально-консультативна робота, переконування
(виховна бесіда, диспут, педагогічна вимога), індивідуальне завдання,
доручення, особистий приклад, стимулювання навчальної діяльності,
обговорення переглянутих кінофільмів, прочитаних навчальних посібників, довідкових видань, науково-популярної літератури, зустріч з
військовослужбовцями, які мають досвід ефективного кінологічного
забезпечення оперативно-службової діяльності підрозділів охорони
кордону, участь у роботі гуртка наукового товариства кафедри.
До основи організації та проведення навчальних занять за авторською програмою підготовки покладено: практичні дії курсантів
щодо кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності
прикордонних підрозділів на фоні конкретної навчальної обстановки
з використанням адаптованих ситуаційних завдань з практики оперативно-службової діяльності підрозділів охорони державного кордону (приклади позитивних дій прикордонних нарядів, у тому числі
й у зоні проведення антитерористичної операції); доповнення позааудиторних навчальних заходів додатковими заняттями, які спрямовані на ознайомлення курсантів з науковими основами дресирування
службових собак; використання активних та інтерактивних методів
навчання, які спрямовані на розвиток у курсантів творчого самостійного мислення, активізацію навчально-пізнавальної діяльності, формування умінь і навичок нестандартного розв’язання завдань кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності.
Третьою педагогічною умовою визначено створення дидактико-інформаційного середовища. Розроблений критеріально-діагностувальний інструментарій [16] та експертне опитування дозволили
визначити низку суттєвих прогалин в освітньому процесі, серед яких
виокремлено відсутність спеціальної фахової літератури, що, у свою
чергу, зумовлює недостатньо ефективне використання сучасних засобів, форм, прийомів і методів формування готовності майбутніх
офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення опе№ 3 (5)
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ративно-службової діяльності, низький рівень мотивації курсантів до
самовдосконалення професійних якостей. Тому в подальшій роботі
за необхідне вбачаємо створення дидактико-інформаційного середовища, що полягатиме у розробці альбому схем, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій та іншого навчально-методичного забезпечення, які у вигляді спеціально розроблених схем
і таблиць систематизують інформацію щодо порядку використання
інспекторів-кінологів зі службовими собаками в оперативно-службовій діяльності; методики підготовки інспекторів-кінологів зі службовими собаками до пошуку вибухових речовин, зброї та боєприпасів;
порядку використання наркотичних засобів і психотропних речовин
у підготовці інспекторів-кінологів зі службовими собаками до пошуку
таких засобів і речовин;особливостей проведення занять із зазначеною категорією військовослужбовців.
Четверта педагогічна умова (здійснення контрольно-коригувальних заходів, спрямованих на формування готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності) передбачає забезпечення регулярного
моніторингу якості підготовки майбутніх офіцерів правоохоронних
органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності через використання відповідних форм контролю, урахування
впливу оцінювання на розвиток особистості курсантів та активне використання стимулювальної функції оцінок.
Із цією метою серед основних етапів реалізації педагогічних умов
виокремлено коригувальний етап, що передбачає коригування та планування подальшої діяльності на основі результатів аналізу системи
підготовки майбутніх офіцерів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності.
Дослідно-експериментальна перевірка ефективності педагогічних
умов формування готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності
проводилася на базі НАДПСУ. До експериментального дослідження
було залучено 175 курсантів 1–3-х курсів (напрям підготовки “Охорона та захист державного кордону”). Розподіл курсантів на контрольні
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та експериментальні групи здійснено на початковій стадії планування
експерименту. Контрольна група(далі – КГ) становила 89 курсантів,
а експериментальна група (далі – ЕГ) – 86 курсантів.
Поточний та підсумковий контроль успішності курсантів ЕГ дозволив
констатувати той факт, що кількість курсантів з низьким рівнем готовності за діяльнісним компонентом зменшилася на 20 %. Кількість курсантів з
середнім та високим рівнем готовності збільшилася на 5 та 15 % відповідно.
У свою чергу в КГ, яка навчалася за традиційною системою та чинною робочою програмою навчальної дисципліни, кількість курсантів
із середнім та високим рівнем готовності за діяльнісним компонентом
збільшилася несуттєво (за низьким рівнем зменшилася на 2 %, за середнім та високим рівнем зросла на 1 % відповідно).
Узагальнення результатів дослідно-експериментальної перевірки
ефективності педагогічних умов дозволило констатувати, що кількість
курсантів ЕГ за когнітивним компонентом з низьким рівнем готовності до кінологічного забезпечення зменшилася на 26 %, а з середнім та
високим рівнем збільшилася на 2 та 24 % відповідно.
У контрольній групі спостерігається зменшення кількості курсантів за низьким рівнем готовності когнітивного компонента на 6 % та
збільшення за середнім і високим рівнями на 1 та 5 % відповідно.
Результати впровадження до освітнього процесу виховних заходів [17, с. 221] дозволили констатувати, що в ЕГ кількість курсантів
за низьким рівнем мотиваційного компонента зменшилася на 20 %, а
за середнім та високим рівнями збільшилася на 2 та 18 %. Одночасно
у КГ не фіксувалося статистично значущих змін. Так, кількість курсантів з низьким рівнем зменшилася на 8 %, а з середнім та високим
рівнем збільшилася на 1 та 2 % відповідно.
Порівняльний аналіз готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової
діяльності в КГ та ЕГ дозволив зафіксувати суттєві позитивні зміни за
всіма критеріями окреслених компонентів, зокрема збільшення кількості курсантів з високим та середнім рівнем готовності до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності та зниження їх
кількості за низьким рівнем (табл. 2).
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Таблиця 2

Порівняльний аналіз сформованості готовності майбутніх
офіцерів-прикордонників до кінологічного забезпечення
оперативно-службової діяльності в контрольній
та експериментальній групах
(до та після формувального етапу експерименту, %)
Критерії

Когнітивний
Мотиваційний
Діяльнісний

Контрольна
група (n1=89)

Рівні

високий
середній
низький
високий
середній
низький
високий
середній
низький

Експериментальна
група (n2=86)

до

після

зміна

до

після

зміна

10
29
50
11
28
49
10
29
50

15
30
44
13
29
41
11
30
48

+5
+1
+6
+2
+1
+8
+1
+1
+2

11
27
48
10
28
48
9
30
47

35
29
22
28
30
28
24
35
27

+24
+2
+26
+18
+2
+20
+15
+5
+20

Висновки. Результати аналізу спеціальної літератури дозволили
виокремити й обґрунтувати педагогічні умови готовності майбутніх
правоохоронців. До таких педагогічних умов віднесено: оптимізацію
структури та змісту освітнього процесу в контексті формування готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності; розробку та реалізацію в освітньому процесі авторської програми підготовки майбутніх офіцерів правоохоронних органів до окресленого виду діяльності
як системи аудиторних і позааудиторних освітніх заходів (навчальних, виховних); створення дидактико-інформаційного середовища;
здійснення контрольно-коригувальних заходів, спрямованих на формування готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до
кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності.
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Узагальнені результати дослідно-експериментальної роботи з перевірки ефективності педагогічних умов формування готовності майбутніх
офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності дозволили зафіксувати динаміку кількісних
і якісних змін, що відбулися в ЕГ, за високим, середнім та низьким рівнями сформованості відповідної якості. За результатами проведеного формувального експерименту спостерігаються статистично значущі зміни у
рівнях готовності майбутніх офіцерів до зазначеного виду діяльності, що
підтверджує гіпотезу про ефективність педагогічних умов у формуванні
готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного
забезпечення оперативно-службової діяльності.
Перспективою подальших розвідок за цим напрямом є розробка
методичних рекомендацій науково-педагогічним працівникам вищих
військових навчальних закладів щодо формування готовності майбутніх
офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності за авторською програмою підготовки.
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Серховец С. В. Педагогические условия формирования готовности будущих офицеров правоохранительных органов к кинологическому обеспечению оперативно-служебной деятельности
В статье на основе результатов анализа психолого-педагогической литературы представлены определение, теоретическое обоснование, а также
результаты экспериментальной проверки педагогических условий формирования готовности будущих офицеров правоохранительных органов к
кинологическому обеспечению оперативно-служебной деятельности.
Ключевые слова: кинологическое обеспечение, будущие офицеры
правоохранительных органов, оперативно-служебная деятельность,
педагогические условия, формирование готовности.
Serkhovets S. V. Pedagogical conditions of future law enforcement officers’ readiness within canine support of operational and service activity formation
A number of contradictions and gaps (orientation of the cadets’ practical training in the context of canine support of operational and service activity
without taking into consideration the modern requirements for organization
and implementation of operational and service activity, lack of special professional literature, which in turn leads to insufficient effective use of modern
forms,technique and methods of future law enforcement officers’ readiness
within canine support of operational and service activity formation, low motivation of cadets to professional skills self-improvement) in training of future law
enforcement officers’ within canine support of operational and service activity,
which have been found on the statement stage of pedagogical experiment and
necessitated the search of pedagogical ways to overcome them, which can be
justifying and implementation of pedagogical conditions of this category of servicemen readiness formation within the stated professional activity.
Based on the analysis of scientific approaches to the research problems
the pedagogical conditions of future law enforcement officers’ readiness
within canine support of operational and service activity formation mean
a set of interrelated educational activities that contribute to enhance teaching and learning of future professionals, their autonomy, initiative and they
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are directed toward the formation of military preparedness to this category
within the professional activity.
The analysis of scientific and educational literature on the statement stage
of pedagogical experiment and expert survey have allowed to single out the
following pedagogical conditions within the future law enforcement officers’
readiness to canine support of operational and service activity formation: optimization of the structure and content of the educational process; development and implementation of the educational process the training authoring
program to future law enforcement officers within the outlined activity as a
system of classroom and extracurricular educational activities (education,
training); creation of didactic and information environment; exercise control
and corrective measures of future law enforcement officers’ readiness within
canine support of operational and service activity formation.
Summary results of the experimental work to verify the effectiveness of
pedagogical conditions of future law enforcement officers’ readiness within
canine support of operational and service activity formation have allowed
capturing the dynamics of quantitative and qualitative changes that have
occurred in the experimental group at high, medium and low levels of appropriate quality. As a result of forming experiment it has been observed the
statistically significant changes in the preparedness levels of future officers
for this type of activity that confirms the hypothesis about the effectiveness of pedagogical conditions of future law enforcement officers’ readiness
within canine support of operational and service activity formation.
Keywords: canine support, future law enforcement officers, operational
and service activity, pedagogical conditions, formation, readiness.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СПОРТИВНООЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розкрито роль педагога як важливого суб’єкта організації системи спортивно-оздоровчої діяльності з дітьми та молоддю.
Виокремлено основні недоліки, які зумовлюють труднощі в організації педагогом системи спортивно-оздоровчої діяльності з дітьми та
молоддю. Зазначено основні шляхи підготовки педагогів до організації
спортивно-оздоровчої діяльності з дітьми та молоддю.
Ключові слова: спортивно-оздоровча діяльність, здоров’я, здоровий спосіб життя, здоров’язбережувальна компетентність, відповідальне ставлення до власного здоров’я, підготовка педагогів, педагог,
готовність до спортивно-оздоровчої діяльності.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Життя і здоров’я
людини є основною цінністю, що задекларовано в основних нормативно-правових документах. Проте на сьогодні в Україні складається небезпечна ситуація із рівнем здоров’я населення, особливо дітей.
За офіційними даними, в Україні щороку збільшується кількість дітей з інвалідністю в середньому на 0,5 %. Так, 1994 року загальний по© Ірина Сопівник
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казник дитячої інвалідності становив 130 194 дитини, 1995 – 135 366,
1996 – 141 107, 1997 – 146 930, 1998 – 152 210, 2010 – 165 364, а на
початок 2014 р. – більше 167 000. У Концепції ранньої соціальної
реабілітації дітей-інвалідів виокремлено чинники, що зумовлюють
зростання кількості дітей з інвалідністю, зокрема різкий спад виробництва, розбалансування економічних відносин, зростання безробіття, зниження сукупного доходу сім’ї, руйнування інституту дитячих дошкільних закладів, зменшення доступності медичних послуг,
погіршення екологічних умов тощо.
В умовах сьогодення зростають небезпеки інвалідизації населення
у зв’язку з військовими діями на сході країни, терористичними актами та
загрозами. За таких обставин поглиблюються загрози не тільки для фізичного здоров’я населення, але й психологічного, соціального та духовного.
Зважаючи на щорічне збільшення чисельності дітей з інвалідністю, загостренням загроз для здоров’я населення, необхідно реалізувати комплексну програму щодо збереження та покращення здоров’я
населення, і в першу чергу – підростаючого покоління. Одним із важливих суб’єктів формування здорового способу життя дітей і молоді
поряд із батьками, медичними працівниками є педагогічні працівники, зокрема соціальні педагоги.
Аналіз останніх публікацій, в яких започатковано вирішення
даної проблеми та на які опирається автор. Питання турботи про
здоров’я дітей висвітлювали О. Андрєєва, М. Бердус, А. Васильчук,
Л. Іващенко, Н. Пангелова, І. Работін, В. Солодянников, В. Сухомлинський, Л. Сущенко та інші дослідники. Різноманітні аспекти організації спортивно-оздоровчої роботи з дітьми та молоддю відображено
у працях О. Бичук, А. Бондар, В. Горащук, А. Дубогай, С. Закопайло,
І. Когут, С. Лапаєнко, В. Маринич, М. Набок та ін. Проблеми професійної підготовки соціальних педагогів висвітлені у працях І. Богданович, А. Горілого, М. Євтуха, А. Капської, І. Мигович, Л. Міщик, В. Поліщук та ін. Особливості підготовки соціальних педагогів до роботи
в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку розкрито у статтях
О. Бартків, М. Здіховського, Л. Пундик, О. Пюри та ін.
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Метою статті є обґрунтування шляхів підготовки соціальних педагогів до організації спортивно-оздоровчої діяльності із дітьми та молоддю.
Виклад основного матеріалу дослідження. Однією із найважливіших функцій соціального педагога, на наше переконання, є профілактична, що повинна бути спрямована на профілактику шкідливих
звичок, захворювань, асоціальної поведінки. Значно легше попередити, не допустити розвиток певних відхилень у здоров’ї дитини, аніж
потім їх лікувати. Саме тому основну увагу соціальному педагогу необхідно спрямовувати на організацію системи профілактичної роботи
з дітьми та молоддю.
Відповідно до “Положення про психологічну службу системи
освіти України” (2009) [1] соціальні педагоги входять до єдиної системи психологічної служби системи освіти. Пріоритетними у діяльності
фахівців психологічної служби визначено питання формування здорового способу життя, відповідального ставлення за власний вибір,
профілактики негативних явищ в учнівському середовищі. У Положенні зазначено основне завдання служби, що полягає у “сприянні
повноцінному розвитку особистості вихованців, учнів, студентів на
кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку”.
Педагог навчального закладу, відповідно до Положення [1]: вивчає
й оцінює особливості діяльності та розвитку вихованців, учнів і студентів, мікроколективу (класу чи групи), шкільного, студентського колективу в цілому, молодіжних і дитячих громадських організацій; досліджує
спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного
виховання, позитивного виховного потенціалу соціального середовища
та джерела негативного впливу на вихованців, учнів і студентів; прогнозує на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості
вихованця, учня, студента чи групи; прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення
особистості; бере участь у формуванні навичок дотримання норм і правил поведінки, ведення здорового способу життя, сприяє попередженню
негативних явищ серед вихованців, учнів, студентів.
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Наказом Міністерства соціальної політики України від 25.05.2012
№ 309 затверджено нову редакцію кваліфікаційної характеристики
професії “Фахівець із соціальної роботи” [2]. У документі визначені
завдання, обов’язки та кваліфікаційні вимоги до фахівців із соціальної роботи. Зокрема: сприяє охороні і захисту різних видів здоров’я
населення; сприяє формуванню в громаді, мікрорайоні сімейних цінностей та засад відповідального батьківства; забезпечує здійснення
соціального супроводу сімей з дітьми під час перебування у складних
життєвих обставинах; установлює причини конфліктних ситуацій
і відхилень, які спричинили асоціальні явища, розробляє комплекс
заходів щодо їх усунення, зменшення негативного впливу на людське
середовище; пропагує здоровий спосіб життя, норми поведінки й використання вільного часу, ефективні методи родинного планування
і господарювання, виховання дітей, дбайливого ставлення до ветеранів та інвалідів, високі зразки етики й культури соціальних відносин.
Аналіз практики формування здорового способу життя школярів
соціальним педагогом свідчить про наявність низки проблем. Здоровий спосіб життя розглядаємо як “якість, яка виявляється в дотриманні норм поведінки, що спрямовані на збереження фізичних і психічних сил індивіда, передбачає санацію і розвиток усіх систем людського організму” [3, с. 230]. Основними недоліками, які зумовлюють
труднощі у формуванні відповідального ставлення до власного здоров’я соціальним педагогом, є такі:
1) недостатнє забезпечення фахівцями із соціальної роботи (станом на 2014 рік у містах відсоток забезпечення соціальними педагогами навчальних закладів складає в середньому по Україні 62,5 %,
а у сільській місцевості – 33 %) [4, c. 169];
2) недостатня фахова підготовка таких працівників (відсутність
соціально-педагогічної освіти);
3) неготовність (психологічна, методична) значної частини соціальних педагогів до формування здоров’язбережувальної компетентності школярів. Аналіз навчальних планів підготовки фахівців
спеціальності “Соціальна педагогіка” свідчать про відсутність у більшості із них дисциплін, що формують знання та навички організації
№ 3 (5)
2016

239

системи здоров’язбережувальної роботи із дітьми та молоддю. Метою
вивчення таких дисциплін, як “Валеологія”, “Основи медичних знань”,
є ознайомлення студентів з основними медичними маніпуляціями та
навчання правильного їх проведення, висвітлення причин виникнення, симптоматики та профілактики деяких соціально небезпечних,
у т. ч. інфекційних захворювань, а також забезпечення підготовки до
надання першої (долікарської) медичної допомоги у разі нещасних випадків і невідкладних станів. Навчальні дисципліни “Реабілітаційна
педагогіка”, “Корекційна педагогіка” спрямовані на особливості роботи з дітьми з певними психо-фізичними порушеннями;
4) недостатнє методичне забезпечення соціальних педагогів (діагностичним інструментарієм, технологіями соціально-педагогічної
роботи) щодо формування відповідального ставлення до власного
здоров’я;
5) невмотивованість соціальних педагогів до організації системи
здоров’язбережувальної роботи із школярами (результати опитування соціальних педагогів загальноосвітніх шкіл свідчать, що 69 % із них
вважають, що здійснювати здоров’язбережувальну роботу із школярами здебільшого повинні медичні працівники та батьки);
6) загальний низький рівень здоров’язбережувальної компетентності школярів та відповідального ставлення до власного здоров’я.
Беручи до уваги означені труднощі, вважаємо за доцільне виокремити основні шляхи підготовки соціальних педагогів до організації
спортивно-оздоровчої діяльності із дітьми та молоддю, зокрема:
1. Формування у майбутніх соціальних педагогів системи знань
про здоров’я (відповідно до Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя дітей і молоді необхідно формувати
такі складники знань:
– у фізичному плані: організм людини як біологічна система; фізіологічна діяльність організму; органи та системи життєзабезпечення,
їхні функції та взаємодія; гігієна тіла; генетичне здоров’я; репродуктивне здоров’я; статеве виховання; охорона здоров’я; культура харчування;
фізична гармонія тіла; профілактика венеричних хвороб і СНІДу;
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– у психологічному плані: індивід, особистість, індивідуальність;
мозок і психіка; емоції, свідомість, самосвідомість; оцінка, самооцінка;
корекція, самокорекція; психічні процеси, стани і властивості; мотивація поведінки, девіантна поведінка; унеможливлення появи шкідливих звичок, психологічна самодопомога;
– у соціальному плані: наслідки людського втручання у природне
середовище і вплив їх на здоров’я особистості; соціальні співтовариства; принципи родинних зв’язків; соціальні потреби та запити; мотивація соціальної поведінки; соціальна адаптація і запобігання асоціальній поведінці; права і обов’язки у ставленні до власного здоров’я;
запобігання інфекційним, венеричним хворобам і СНІДу.
2. Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я (увага
до власного здоров’я; профілактичні медичні огляди; заняття спортом
і фізичною працею; загартування організму; здоровий спосіб життя і
протидія згубним звичкам, дотримання правил гігієни, раціональне
збалансоване харчування, режим праці і відпочинку, дотримання правил техніки безпеки, регулювання психоемоційного стану).
3. Формування потреби займатися спортом, вести здоровий спосіб життя та пропагувати його серед дітей і молоді.
4. Формування методичної готовності до організації системи спортивно-оздоровчої діяльності із дітьми та молоддю шляхом упровадження в навчальний процес окремих факультативів, дисциплін, модулів, тем з метою
оволодіння студентами технологіями і методиками спортивно-оздоровчої
та здоров’язбережувальної діяльності, профілактики захворювань.
5. Формування практичних умінь і навичок студентів шляхом залучення до організації роботи спортивних секцій, проходження навчально-виробничих практик на базі спортивно-оздоровчих і медичних закладів.
Висновки. Соціальний педагог є важливим суб’єктом організації системи спортивно-оздоровчої діяльності із дітьми та молоддю.
Він є фахівцем, який за своїми посадовими обов’язками повинен професійно займатися профілактикою негативних виявів у соціумі, формувати здоровий спосіб життя та впроваджувати здоров’язберігаючі
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технології. Соціальний педагог повинен захищати дитину від будьяких форм фізичного чи психічного насильства, запобігати вживанню
молоддю алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагувати здоровий спосіб життя, формувати потребу займатися спортом.
Основними недоліками, які зумовлюють труднощі в організації
спортивно-оздоровчої діяльності із дітьми та молоддю є, зокрема: недостатнє забезпечення фахівцями із соціальної роботи; недостатня
фахова підготовка; неготовність (психологічна, методична) значної
частини соціальних педагогів до формування здоров’язбережувальної компетентності школярів; недостатнє методичне забезпечення
соціальних педагогів щодо формування відповідального ставлення до
власного здоров’я; невмотивованість соціальних педагогів до організації системи здоров’язбережувальної роботи із школярами; загальний низький рівень здоров’язбережувальної компетентності школярів та відповідального ставлення до власного здоров’я.
Виокремлено основні шляхи підготовки соціальних педагогів
до організації спортивно-оздоровчої діяльності із дітьми та молоддю, зокрема: формування у майбутніх соціальних педагогів системи
знань про здоров’я; формування ціннісного ставлення до власного
здоров’я; формування потреби займатися спортом та вести здоровий спосіб життя та пропагувати його серед дітей і молоді; формування методичної готовності до організації системи спортивно-оздоровчої діяльності із дітьми та молоддю шляхом упровадження
в навчальний процес окремих факультативів, дисциплін, модулів,
тем з метою оволодіння студентами технологіями та методиками
спортивно-оздоровчої та здоров’язбережувальної діяльності, профілактики захворювань; формування практичних умінь і навичок студентів шляхом залучення до організації роботи спортивних секцій,
проходження навчально-виробничих практик на базі спортивно-оздоровчих та медичних закладів.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Перспективи вбачаємо у теоретичному обґрунтуванні зарубіжного досвіду
професійної підготовки майбутніх соціальних працівників.
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Сопивник И. Особенности подготовки педагогов к организации
спортивно-оздоровительной деятельности
В статье раскрыта роль педагога как важного субъекта организации системы спортивно-оздоровительной деятельности с детьми и
молодежью. Выделены основные недостатки, которые обусловливают
трудности в организации педагогом системы спортивно-оздоровительной деятельности с детьми и молодежью. Указаны основные пути
подготовки педагогов к организации спортивно-оздоровительной деятельности с детьми и молодежью, в частности: формирование у будущих педагогов системы знаний о здоровье; формирование ценностного отношения к собственному здоровью; формирование потребности
заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и пропагандировать его среди детей и молодежи; формирование методической готовности к организации системы спортивно-оздоровительной деятельности с детьми и молодежью путем внедрения в учебный процесс от-
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дельных факультативов, дисциплин, модулей, тем с целью овладения
студентами технологиями и методиками спортивно-оздоровительной
и здоровьесберегающей деятельности, профилактики заболеваний;
формирование практических умений и навыков студентов путем привлечения к организации работы спортивных секций, прохождения
учебно-производственных практик на базе спортивно-оздоровительных и медицинских учреждений.
Ключевые слова: спортивно-оздоровительная деятельность,
здоровье, здоровый образ жизни, здоровьесберегающая компетентность, ответственное отношение к собственному здоровью, подготовка педагогов, педагог, готовность к спортивно-оздоровительной
деятельности.
Sopivnyk I. Peculiarities of teacher training for organization of sports
and recreational activities
The article deals with the role of the teacher as an important subject
of the organization of system of sports and recreational activities with children and youth. On the basis of regulations it has been determined that
the teacher is a professional who is to prevent negative social phenomena,
form a healthy lifestyle and implement health-saving technologies aimed to
protect children from all forms of physical or mental violence, prevent them
from alcohol or drug abuse, encourage to participate in sports.
The basic flaws which cause difficulties in the organization of sports
and recreational activities with children and youth are insufficient supply
of specialists in the field; inadequate training; unavailability (psychological,
methodological); inadequate methodological support of teachers to form
a responsible attitude to their own health; depleted motivation of teachers
to the organization of the system of sports and recreational activities with
children and youth; the overall low level of children’s health-competence
and responsible attitude to their own health.
The basic ways to prepare teachers to organize sports and recreational
activities with children and youth are the formation of future teachers’ system of knowledge about health; the formation of the valuable relation to
their own health; formation of the need to do sports, lead a healthy lifestyle
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and promote it among children and youth; formation of methodical readiness to organize a system of sports and recreational activities with children
and youth by introducing individual electives, courses, modules into the
educational process, especially with a view to children’s mastering the techniques and technologies of sports and recreational activities, disease prevention; the formation of students’ practical skills through their involvement into the organization of sports sections, placements based on sports
and recreational and health facilities.
Keywords: sports and recreation activities, health, healthy lifestyle,
health-saving competency, responsible attitude to one’s own health, teacher
training, teacher, readiness for sports and recreational activities.
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МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ
КОМПЛЕКСНОГО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
З МАЙБУТНІМИ ОФІЦЕРАМИ-ПРИКОРДОННИКАМИ
У статті розкрито основи методологічної підготовки та проведення комплексного практичного заняття з тилового забезпечення
охорони державного кордону з курсантами вищого навчального закладу прикордонного відомства.
Ключові слова: комплексне практичне заняття, військово-професійна гра, майбутні офіцери.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Важливим складником вітчизняної системи вищої освіти є військова освіта. Її головною
метою визначено забезпечення ефективної підготовки військових кадрів відповідно до соціально-державного замовлення; зміцнення обороноздатності держави та морально-психологічного потенціалу Збройних
Сил України [2]. Як зазначається в Концепції військової освіти, розвиток
системи військової освіти в Україні є одним із пріоритетних напрямів
у будівництві Збройних Сил та інших військових формувань України [3].
У дослідженнях військових педагогів П. Вишневського [1], М. Нещадима [4], Ю. Руденка [5] та інших зазначається, що основною
© Олександр Федик
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тенденцією розвитку військової освіти є фундаменталізація змісту
освіти. Фундаменталізація обумовлена швидкозростаючим в умовах
інформатизації обсягом знань, зміною вимог до професійної підготовки військових фахівців. Важливим стає не обсяг знань, а фундамент
знань, здатність сприймати, розуміти і засвоювати нові знання. Сьогодні українській державі потрібні професійно підготовлені офіцери,
які здатні правильно оцінювати ситуацію і приймати оптимальне рішення. Нова техніка, що надходить на забезпечення, нові інформаційні технології висувають принципово нові вимоги до фахівців з вищою
військовою освітою. У зв’язку з цим перед військовими вищими навчальними закладами стоїть завдання створити умови для розвитку
особистості майбутнього офіцера, який має певний багаж знань та
може самостійно мислити, критично оцінювати ситуацію, приймати
оптимальні, нестандартні рішення, правильно діяти в складній швидкозмінній ситуації. Цього необхідно намагатись досягти в ході навчальних занять створенням відповідних умов та шляхом тренувань.
Аналіз основних джерел і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Удосконалення
методологіі та стратегії добору змісту, методів і організаційних форм
навчання, виховання, що відповідають завданням розвитку особистості
того, кого навчають, удосконалення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу того, кого навчають,
посідає одно з провідних місць системи вищої освіти, про що свідчать
виступи на наукових конференціях, публікації наукових статей, дисертаційних досліджень, монографій, в яких досліджують цей феномен.
Результати аналізу праць О. Асмолова, Т. Байбари, Н. Буринської,
Б. Гершунського, В. Горощенко, І. Зимньої, С. Ніколаєвої, І. Степанова,
О. Митрофанової, П. Образцова, М. Пайкуш, М. Сметанського та інших
розкривають особливості методики викладання гуманітарних дисциплін
у вищій школі та загальноосвітніх навчальних закладах. Процес навчання
курсантів у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ) відрізняється від навчання студентів та учнів, тому що він відбувається в системі статусно-статутних взаємин між курсантом і науково-педагогічним складом.
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Метою статті є розкриття методологічної основи підготовки та проведення комплексного практичного заняття з тилового забезпечення охорони державного кордону з майбутніми офіцерами прикордонниками.
Виклад основного матеріалу дослідження. На завершальному
етапі навчання з курсантами випускного курсу кафедрами тактики
прикордонної служби, кінології, транспортних засобів та спеціальної техніки, інженерного та технічного забезпечення охорони державного кордону, особистої безпеки, зв’язку, автоматизації та захист
у інформатизації спільно проводяться комплексні практичні заняття (тренінги) з дисципліни “Тилове забезпечення органів охорони
державного кордону” з використанням методу ігрового імітаційного
моделювання.
Комплексне практичне заняття відбувається у формі військово-професійної гри у спеціальних навчальних аудиторіях кафедри,
обладнаних необхідними технічними засобами. Проведення комплексного практичного заняття (КПЗ) вимагає копіткої роботи щодо його
підготовки, узгодженості дій різних кафедр академії.
Керівник заняття в підготовчий період повинен:
провести спільну нараду з посередниками та керівниками навчальних підрозділів, де уточнити порядок відпрацювання кожного
етапу, зміст роботи посередників, визначити завдання щодо підготовки місця проведення гри;
визначити завдання щодо підготовки матеріального забезпечення;
за три дні до проведення заняття перевірити класи, а також можливості використання в них технічних засобів і дидактичного матеріалу;
визначити завдання начальнику лабораторії: підготувати класи,
розташувати в них засоби проводового і радіозв’язку, комп’ютери,
збільшені схеми та інші необхідні матеріальні засоби; подати заявки
у відповідні відділення забезпечення і лабораторії кафедр, що залучаються до гри, на видачу навчально-матеріальних засобів і матеріалів.
Умовно підготовка до проведення КПЗ поділяється на п’ять етапів.
Перший – особиста підготовка керівника (уточнення та визначення
вихідних даних (тема, мета, умови проведення заняття); складання первинного сценарію проведення КПЗ та його адаптація і корегування від248
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повідно до контингенту майбутніх офіцерів-прикордонників, умов проведення; моделювання предметної частини заняття відповідно до етапів
його проведення; здійснення розрахунків для оцінки наслідків варіантів
рішень; формування найбільш оптимальних рішень за кожним фрагментом ігрового заняття; підготовка критеріальної основи для оцінки роботи
тих, хто навчається; розробка та затвердження плану проведення КПЗ).
Другий – підготовка групи посередників (формування групи; проведення інструктажів; визначення переліку питань посередниками для
практичного відпрацювання курсантами під час заняття за напрямами
діяльності та ситуативних завдань для нарощування обстановки).
Третій – підготовка методичного забезпечення та дидактичного
ілюстративного матеріалу.
Четвертим етапом є попереднє формування складу ігрових колективів, підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників та оцінка їх
готовності напередодні.
І останній етап охоплює підготовку місця проведення КПЗ (визначення приміщення кожному ігровому колективу; облаштування
робочих місць майбутніх офіцерів-прикордонників відповідно до
ігрової ролі в колективі; облаштування приміщень засобами зв’язку,
автоматизації та технічними засобами для наочної демонстрації результатів роботи майбутніх офіцерів-прикордонників).
Навчальні групи майбутніх офіцерів-прикордонників ділилися на
колективи відповідно до обсягу навчальних завдань (не більше трьох колективів). Кожному колективу визначалась навчальна аудиторія. Під час
заняття курсанти кожного колективу розподілялися на відповідні посади
прикордонного підрозділу і виконували визначене кожному з них навчальне завдання відповідно до обов’язків обійманої посади. У кожному колективі з числа майбутніх офіцерів-прикордонників призначається начальник
відділення (начальник відділення забезпечення). Зміна посадових осіб у
колективах здійснюється у міру закінчення відпрацювання кожного навчального питання за командою керівника військово-професійної гри. Для
здійснення контролю та надання практичної допомоги у вирішенні питань
забезпечення оперативно-службової діяльності прикордонного підрозділу
призначалися посередники з числа викладачів кафедр.
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Загальну структуру КПЗ зображено на рисунку.
Етапами проведення КПЗ є: організаційний, основний і заключний.
Під час організаційного етапу викладач: оголошує тему, мету КПЗ;
розкриває актуальність теми; обґрунтовує необхідність колективного
пошуку способів вирішення поставлених завдань; створює мотивацію
ефективної пошукової пізнавальної діяльності; доводить склад посередників; дає команду ігровим колективам зайняти робочі місця, а посередникам видати “портфель завдань (питань)” для відпрацювання
на першому ігровому етапі.

Загальна структура комплексного практичного заняття
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Відпрацювання кожного ігрового етапу здійснювалося за такою
послідовністю:
усвідомлення курсантами отриманого завдання (сформульованої
проблеми), оцінка проблемних аспектів під час колективного обговорення;
прогнозування курсантами варіантів вирішення завдання (проблеми) самостійно, створення умов конфліктності в роботі через ситуативні завдання;
обговорення та обґрунтування в ігрових колективах оптимального варіанта за планом: визначення суті вирішення завдання (проблеми); оприлюднення прогнозів як можливих варіантів; дискусія та
формування колективного варіанта вирішення завдання (проблеми);
захист колективного варіанта рішення;
підбиття підсумків етапу, оцінка результатів посередниками.
Під час заключного етапу аналізується та оцінюється робота ігрових колективів на кожному ігровому етапі та в цілому, визначається
кращий колектив і кращі курсанти, проводиться розбір із посередниками, під час якого визначаються напрями подальшого усунення характерних недоліків, проблем, з якими зіткнулися керівник і посередники.
Практика свідчить що проведення комплексного практичного заняття сприяє підтриманню високого рівня емоційного напруження;
створенню на заняттях творчої атмосфери змагання; формуванню у майбутніх офіцерів-прикордонників критичного мислення, навичок роботи
в колективі і на колектив, високого рівня культури дискусії тощо.
Напрямом подальшого дослідження може бути методологічні підходи щодо дослідження проблеми викладання навчальної дисципліни
“Тактична медицина”.
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Федик О. Л. Методологический подход к проведению комплексного практического занятия с будущими офицерами-пограничниками
В статье раскрыты основы методологической подготовки к проведению комплексного практического занятия по тыловому обеспечению охраны государственной границы с курсантами высшего учебного заведения пограничного ведомства.
Ключевые слова: комплексное практическое занятие, военнопрофессиональная игра, будущие офицеры.
Fedyk O. L. Methodological approach to complex practical training
participating with future border-guards officers
The complex practical training (CPT) with the game simulation are
conducted at the final training stage of graduation cadet’s course in cooperation with other departments of the Academy.
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CTP usually takes place in the form of military-professional game at
the special department’s classrooms equipped by necessary technical means.
Classes preparation involves five stages.
The first one is tutor’s self-preparation (clarifying and determining of
the source data (topic, objectives, conditions of classes conduction) drawing
up the initial script of CTP.
The second stage is intermediaries.
The third is methodological support readiness.
The next step is pre-gaming teams formation, cadets training and their
readiness assessment on the eve .
And the last phase includes place of CPT preparation (gaming class defining for each team, arranging of working places in accordance with team
playing role, arranging of space by communication, automatical and technical means to demonstrate the future officers results).
Training groups were divided into small parts according to the
training tasks amount (no more than three groups). Every team was
determined by the classrooms. During the classes each team cadets are
promoted into certain border unit positions and perform each defined
training objectives. Officials’ changing in groups is performed by the
end of each academic task of the game team-leader. For monitoring
and providing practical assistance other intermediaries are appointed
from tutors.
Stages of the CPT are: organization, basic and final.
Working out of each game phase is carried out by the following sequence:
realizing by the cadets received tasks (problems formulation), the problematic aspects assessment of the collective discussion;
cadet’s forecasts solutions makeing of the task (problem) alone, creating conditions of the conflict through the situational tasks;
discussions and reasoning in playing groups the best option according
to the plan: the essence task defining (problem); forecasts publication as options; debates and formation of the task collective version (problem);
collective defense variant solution;
summarizing phase, results evaluation of intermediaries.
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The work of each team is analysed and evaluated separately and in general during the final game phase. And also the best team and the best cadet
is also determined.
As practice shows, that CPT holding really helps to maintain a high
level of emotional tension; creating creative atmosphere in the classroom
competition; the future border-officers formation of critical thinking skills
in the team, high-level debates culture and so on.
Keywords: complex practical training, military professional game, future
officers.
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СТАН РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ
БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ ШТАБІВ
У статті проаналізовано стан розвитку комунікативної компетентності майбутніх офіцерів багатонаціональних штабів на основі результатів констатувального етапу педагогічного експерименту.
У статті досліджуються рівні розвиненості мотиваційно-особистісного, поведінково-діяльнісного та іншомовного компонентів комунікативної компетентності офіцерів, які характеризують їхній ступінь
готовності виконувати свої професійні обов’язки під час участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки в умовах полікультурного іншомовного середовища.
Ключові слова: офіцер багатонаціонального штабу, стан розвитку комунікативної компетентності, мотиваційно-особистісний
компонент комунікативної компетентності, поведінково-діяльнісний
компонент комунікативної компетентності, іншомовний компонент
комунікативної компетентності.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Cеред пріоритетних завдань професійної підготовки офіцерів до участі в міжнародних
операціях з підтримання миру та безпеки є підготовка освічених, про© Наталя Шалигіна
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фесійно мобільних військових фахівців, спроможних ефективно діяти
у нештатних ситуаціях і непередбачуваних обставинах під час виконання своїх обов’язків, а також відповідати рівню оперативної, технічної підготовки та бути сумісними з арміями інших держав, які беруть
участь у міжнародних миротворчих операціях [1]. Вивчення досвіду
участі українських військовослужбовців у міжнародних миротворчих
операціях з підтримання миру та безпеки свідчить про деякі недоліки
в їхній підготовці. Насамперед, це недостатня комунікативна підготовка, що негативно впливає на ефективність їхньої діяльності та на імідж
країни в цілому. З огляду на специфічні особливості професійної діяльності миротворців (особливо важкі, екстремальні ситуації, полікультурне іншомовне середовище) високий рівень комунікативної компетентності є необхідною умовою проведення конкретної операції, адже
міжособистісне непорозуміння може призвести до трагічних наслідків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. На сьогодні
проблема розвитку комунікативної компетентності військових фахівців є недостатньо дослідженою.
Роботи багатьох науковців (А. Анцупов, І. Відєнєєв, Я. Луп’ян,
М. Пірен, І. Пономарьов, Г. Попова, Л. Шипілов) присвячені дослідженню особливостей перебігу комунікативного процесу у конфліктних ситуаціях. Особливостям спілкування у напружених, особливих
ситуаціях діяльності присвячені роботи М. Д’яченка, Н. Завалової,
В. Лєбєдєва, В. Пономаренко.
Деякі аспекти й особливості спілкування військових фахівців і
представників інших силових структур досліджували Е. Афонін, В. Назаренко, О. Матеюк, С. Олексієнко, Є. Потапчук, О. Сафін, В. Ягупов.
Однак комплексного дослідження з питань розвитку комунікативної компетентності майбутніх офіцерів багатонаціональних штабів на сьогодні немає, що зумовлює новизну й актуальність цієї статті.
Метою статті є з’ясування стану розвиненості комунікативної
компетентності майбутніх офіцерів багатонаціональних штабів на основі результатів констатувального етапу педагогічного експерименту.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Переважна більшість науковців інтерпретують комунікативну компетентність як
здатність людини встановлювати та підтримувати необхідні контакти з іншими людьми; як ступінь оволодіння певними нормами
спілкування і поведінки, як результат навчання та засвоєння соціально-психологічних еталонів, стандартів і стереотипів поведінки,
а також оволодіння технікою спілкування. До складу комунікативної компетентності особистості входить певна сукупність знань та
умінь, що забезпечують ефективний перебіг комунікативного процесу. В основі такої компетентності лежить широка гама загальнолюдських цінностей. Це свідчить про комплексний характер комунікативної компетентності, яка охоплює особистісні, пізнавальні,
емоційні та поведінкові характеристики [2–5].
Проведений нами теоретичний аналіз наукової літератури надає
можливість інтерпретувати комунікативну компетентність офіцерів багатонаціональних штабів як складну інтегративну професійно
важливу якість особистості, яка виявляється у здатності й готовності
встановлювати, підтримувати і розвивати ефективну міжособистісну взаємодію у різноманітних ситуаціях професійного спілкування.
На нашу думку, комунікативна компетентність офіцерів складається з
мотиваційно-особистісного, когнітивного, поведінково-діяльнісного,
соціокультурного та іншомовного компонентів [6; 7].
Емпіричне дослідження стану розвитку комунікативної компетентності майбутніх офіцерів багатонаціональних штабів у службово-діловому спілкуванні проводилося шляхом анкетного опитування
слухачів курсу “Офіцер багатонаціонального штабу (для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки та антитерористичних операціях)” та слухачів курсів іноземної мови у Національному
університеті оборони України імені І. Черняховського.
Мотиваційно-особистісний компонент комунікативної компетентності визначається: мотивами, що спонукають до ефективної комунікативної діяльності; інтересом і свідомим прагненням до набуття
знань про ефективну комунікацію та удосконалення власної комуні№ 3 (5)
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кативної поведінки; важливими професійно-особистісними якостями
та ціннісними орієнтаціями.
Результати опитування слухачів курсу “Офіцер багатонаціонального штабу (для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і
безпеки та антитерористичних операціях)” засвідчили, що основними
проблемами, з якими стикаються офіцери Збройних Сил України під
час службово-ділового спілкування, є: недостатній рівень володіння
іноземною мовою (75 %); брак знань з вибору та використання оптимальної стратегії спілкування (62,5 %); недостатній рівень володіння
державною (українською) мовою (54,2 %); недостатній рівень володіння нормами та етикетними еталонами службово-ділового спілкування
(54,2 %). При цьому 66,7 % респондентів зазначили, що відчувають труднощі у службово-діловому спілкуванні з колегами вищого посадового
статусу, 62,5 % – під час взаємодії з іноземними колегами, 61 % – під час
проведення брифінгів, нарад, інструктажів та інших службових заходів.
З-поміж опитаних офіцерів 58,3 % вважають необхідність удосконалення психологічної та комунікативної підготовки майбутніх офіцерів багатонаціональних штабів вкрай важливою, 33,3 % – важливою.
Водночас більшість респондентів оцінили розвиненість таких особистісних якостей, як гнучкість розуму і швидкість мислення, емоційна стійкість, вольові якості, гнучкий стиль спілкування, витривалість, стриманість, на високому та достатньому рівнях. Значним позитивом вбачається
те, що 91,6 % опитаних офіцерів зазначили, що бажають вчитися нового.
Результати опитування слухачів курсів іноземної мови показали,
що основними мотивами, які спонукають офіцерів вивчати іноземну
мову, є: можливість подальшого професійного розвитку та самореалізації (94,3 %); участь у міжнародних заходах (80 %); навчання за кордоном (71,4 %); участь у міжнародних операціях із підтримання миру та
безпеки (68,6 %).
Отже, результати анкетування засвідчили міцний особистісний
потенціал офіцерів і високий рівень вмотивованості, що суттєво
впливають на розвиток їх комунікативної компетентності й успішність виконання поставлених перед ними службових завдань.
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Поведінково-діяльнісний компонент виявляється безпосередньо
у процесі реалізації мовленнєвої діяльності у різних ситуаціях службово-ділового спілкування. При цьому ефективність службово-ділової взаємодії та успішність офіцерів у цьому процесі залежить від рівня сформованості їх загальних і специфічних комунікативних умінь.
Слухачам було запропоновано оцінити за 5-бальною шкалою
(1–дуже низький, 2–низький, 3–задовільний, 4–достатній, 5–високий)
свій рівень володіння певними комунікативними уміннями. У табл. 1
уміння розташовані у порядку від найменш до найбільш сформованих за результатами відповідей офіцерів. Респонденти відзначили, що
у різноманітних службово-ділових ситуаціях на ефективність їхньої
комунікації впливає недостатній рівень сформованості таких умінь:
75 % опитаних офіцерів оцінили рівень своєї підготовленості до
службово-ділового спілкування під час виконання своїх функціональних (посадових) обов’язків як задовільний; лише 12,5 % – як достатній
та 12,5 % – як високий.
Таблиця 1

Рівень володіння комунікативними уміннями, необхідними
офіцерам багатонаціональних штабів для здійснення ефективної
комунікації під час виконання службових обов’язків
Рівень (%)
№
з/п

1
1

2
3

Уміння

дуже
низький

низький

задовільний

достатній

високий

2
Використовувати різні комунікативні техніки

3

4

5

6

7

–

41,7

41,7

8,3

8,3

Встановлювати і підтримувати
психологічний контакт із співрозмовником чи опонентом

–

37,5

29,2

25

8,3

Успішно використовувати тактики переговорного процесу

–

8,3

54,2

33,3

4,2
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1
4

2
Вибудовувати стратегії в переговорному процесі

5

Закінчення табл. 1
5
6
7

3

4

–

4,2

50,0

41,7

4,2

Використовувати техніку маніпуляцій

–

8,3

45,8

33,3

12,5

6

Використовувати техніку мови

–

4,2

45,8

41,7

8,3

7

Використовувати невербальні і
вербальні підстроювання

–

8,3

37,5

45,8

8,3

8

Затягувати час

–

8,3

37,5

41,7

12,5

9

Використовувати техніку постановки запитань

–

41,7

50,0

8,3

10 Ефективно повідомляти інформацію, надавати інструктаж,
доповідати тощо під час брифінгів і нарад

–

37,5

45,8

16,7

Аналіз відповідей респондентів на запитання щодо удосконалення комунікативної підготовки (табл. 2) засвідчив необхідність включення до процесу професійної підготовки офіцерів до участі у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки певних завдань,
спрямованих на розвиток їх комунікативної компетентності.
Таблиця 2

Чи вважаєте Ви доцільним включення до навчальних програм
“Курсу офіцерів багатонаціональних штабів” таких завдань:
Кількість
виборів

Перелік завдань

1
а) розвиток умінь і навичок службово-ділового спілкування
з колегами, представниками інших відомств, військово-політичних організацій, різних державних структур тощо;
б) розвиток умінь і навичок розв`язання конфліктів під час
службово-ділового спілкування;
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2
75%
79,2%
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Закінчення табл. 2
1
2
в) розвиток умінь і навичок проведення переговорів, брифінгів,
нарад, інструктажів, інших службових заходів, а також умінь і
91,7%
навичок доповідати, звітувати та налагоджувати ефективну взаємодію в умовах англомовного полікультурного середовища;
г) ознайомлення із соціокультурними нормами та етикетними формулами спілкування, характерними для англомовного полікультурного середовища;

91,7%

ґ) удосконалення навичок англомовного професійно спрямованого усного ділового мовлення

79,2%

Іншомовний компонент комунікативної компетентності є важливою та невід’ємною частиною комунікативної компетентності офіцера багатонаціонального штабу, тому що володіння іноземною мовою
відіграє визначальну роль під час відбору кандидатів у миротворчі
контингенти, а також на посади в об’єднаних штабах НАТО, зокрема
найвищих рангів. Сформованість іншомовного компонента передбачає
комунікативну здатність військовослужбовця вирішувати професійно
спрямовані завдання в непідготовлених усних актах спілкування, а також під час основних видів службово-ділової взаємодії (брифінги, наради, інструктажі, офіційні та робочі зустрічі, військові переговори, ділові
бесіди та телефонні розмови) в умовах іншомовного середовища.
Рівень володіння іноземною мовою оцінюється за шкалою стандартизованих мовленнєвих рівнів (СМР), які відповідають рівням
мовленнєвої компетенції за мовним стандартом НАТО “STANAG
6001” (СТАНАГ 6001). Володіння іноземною мовою на “мінімально-необхідному” рівні СМР-2 у комплексі з вимогами до військової
підготовки характеризує рівень готовності офіцера виконувати свої
функціональні (посадові) обов’язки під час міжнародних операцій
з підтримання миру та безпеки. Основою для формування та розвитку іншомовного компонента комунікативної компетентності офіцерів
багатонаціональних штабів є іноземна мова (англійська, що є офіційною мовою НАТО) повсякденного вжитку з елементами ділової мови
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та інтегрованими знаннями фахової лексики (базової та вузькоспеціальної військової термінології).
Відповідаючи на питання “З якими проблемами стикаються офіцери ЗСУ у службово-діловому спілкуванні іноземною мовою?”, більшість респондентів відзначили:
недостатній рівень загальної мовної підготовки для спілкування
іноземною мовою з широкого кола питань, що стосуються повсякденної та професійної діяльності офіцерів;
недостатній рівень володіння спеціальною іноземною термінологією, відповідно до військової спеціальності та вимог, визначених за
обійманою або майбутньою посадою;
недостатній рівень знань про особливості проведення основних видів
службово-ділової взаємодії офіцерів (брифінги, наради, інструктажі, офіційні та робочі зустрічі, переговори, ділові бесіди та телефонні розмови).
Офіцерам також було запропоновано оцінити за 5-бальною шкалою свій рівень розвиненості зазначених мовленнєвих знань та умінь.
Лише 12 % респондентів оцінили свій рівень знань базової лексики іноземної мови як достатній та високий, 35 % – як задовільний,
35 % – як низький, 18 % – як дуже низький;
знання базової військової термінології: 6 % – як високий, 41 % – як
задовільний, 21 % – як низький, 32 % – як дуже низький;
знання спеціальної військової термінології: 12 % – як достатній,
26 %– як задовільний, 24 % – як низький, 38 % – як дуже низький;
знання базових граматичних структур іноземної мови: 3 % – як достатній, 44 % – як задовільний, 32 % – як низький , 21 % – як дуже низький;
знання основних правил фонетики та особливостей вимови іноземної мови: 12 % – як достатній, 29 % – як задовільний, 38 % – як
низький, 21 % – як дуже низький;
уміння аудіювання: 2 % – як високий, 12 % – як достатній, 18 % – як
задовільний, 44 % – як низький, 24 % – як дуже низький;
уміння говоріння іноземною мовою:12 % – як достатній, 24 % – як
задовільний, 38 % – як низький, 26 % – як дуже низький;
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уміння читання іноземною мовою: 29 % – як достатній, 27 % –
як задовільний, 32 % – як низький, 12 % – дуже низький;
уміння письма іноземною мовою: 12 % – як достатній, 26 % –
як задовільний, 27 % – як низький, 35 % – як дуже низький.
Менше половини опитаних офіцерів оцінили рівень своєї підготовленості до службово-ділового спілкування іноземною мовою під час
виконання своїх функціональних (посадових) обов’язків як достатній
(6 % респондентів) та задовільний (23 % респондентів), водночас 47 %
респондентів – як низький та 24 % респондентів – як дуже низький.
Також результати анкетного опитування показали недостатній рівень готовності військовослужбовців до службово-ділової взаємодії в
умовах іншомовного полікультурного професійного середовища: 9 % –
достатній, 30 % – задовільний, 32 % – низький, 29 % – дуже низький.
Зокрема, 82 % опитаних офіцерів зазначили, що підвищення рівня мовної підготовки офіцерів у Збройних Силах України є вкрай важливим.
Висновки. Стан розвитку комунікативної компетентності майбутніх офіцерів багатонаціональних штабів указує на необхідність проведення додаткових заходів щодо створення оптимальних умов для
її подальшого розвитку. Адже офіцер повинен мати високий рівень
комунікативної компетентності, оскільки вона є однією з найважливіших характеристик його загальної професійної компетентності та
опосередковує його специфічну діяльність, яка передбачає співробітництво і взаємодію у чітко регламентованих, особливо важких умовах.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямі є дослідження та обґрунтування педагогічних умов розвитку цієї важливої
професійної якості офіцера, а також розробка моделі та науково-методичного забезпечення її розвитку у процесі професійної підготовки
до роботи у багатонаціональному штабі.
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Шалыгина Н. П. Состояние развития коммуникативной компетентности офицеров многонациональных штабов
В статье анализируется состояние развития коммуникативной компетентности будущих офицеров многонациональных штабов на основе
результатов констатирующего этапа педагогического эксперимента. В
статье исследуются уровни развития мотивационно-личностного, поведенческо-деятельностного и иноязычного компонентов коммуникативной компетентности офицеров, которые характеризуют их уровень
готовности исполнять свои профессиональные обязанности во время
участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности в условиях поликультурной иноязычной среды.
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Shalyhina N. P. The state of development of the communicative competence of officers of multinational staffs
The article analyzes the state of development of the communicative
competence of officers of multinational staffs on the basis of ascertaining
stage of the pedagogical experiment. The article examines the level of development of the motivational and personal, behavioral and activity and
foreign language components of the communicative competence of multinational staff officers which describes their readiness to fulfill professional
duties while participating in international peacekeeping and security operations in conditions of foreign multicultural environment.
The empirical research of the state of development of the communicative competence of multinational staff officers was conducted through a
questionnaire survey of student officers of the Officer of Multinational Staff
course and Foreign Languages course held at the National Ivan Chernyakhivsky Defence University.
The motivational and personal component of the communicative competence is determined by motives that encourage effective communication
activities, interest and conscious desire to acquire knowledge about effective
communication and improve their own communicative behavior, important
professional and personal qualities and values. The findings of the survey
show the officers` strong personal potential and a high level of motivation
which both significantly affect the development of their communicative competence and overall performance while fulfilling their professional tasks.
Behavioral and activity component appears directly in the implementation of speaking in different situations of military communication. The
effectiveness of military interaction and the performance of officers in this
process depends on the level of development of their communication skills.
The respondents noted that in various situations of professional interaction
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the efficiency of their communication is affected by the insufficient development of their general and specific communication skills.
The analysis of respondents’ answers to questions concerning the need
of improving communication training highlighted the necessity of including in the process of training officers to participate in international peacekeeping and security operations specific tasks aimed at the development of
their communicative competence.
The foreign language component provides the communicative ability
of officers to solve professionally-oriented tasks in untrained verbal acts of
communication, as well as during the main types of military communication (briefings, official and working meetings, military negotiations and telephone calls) in conditions of foreign multicultural environment.
Less than half of the surveyed officers assessed their readiness for military communication in a foreign language during the performance of their
professional functions and duties as sufficient (6 %) or satisfactory (23 %).
However, 47 % of respondents – as low and 24 % - as very low.
Thus, the state of development of the communicative competence of
future officers of multinational staffs stresses the actual need for additional
measures to create optimal conditions for its further development. After all,
an officer of a multinational staff must have a high level of communicative competence because it is one of the most important characteristics of
his overall professional competence and mediates his specific professional
activity that involves collaboration and cooperation in strictly regulated, especially difficult conditions.
Keywords: officer of multinational staff, state of development of communicative competence, motivational and personal component of communicative
competence, behavioral and activity component of communicative competence, foreign language component of communicative competence.
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ПАРАДОКСАЛЬНА ІНТЕНЦІЯ В. ФРАНКЛА
У ПСИХОТЕРАПІЇ НЕВРОЗІВ
У статті розкривається сутність та механізми ефективності методу логотерапії В. Франкла – парадоксальна інтенція у роботі
з неврозами. Оскільки парадоксальна інтенція базується на сприйнятті людиною гумору і його розумінні, знятті дистанції, мобілізація
здатності людини до дистанціювання і досягається за допомогою методу парадоксальної інтенції В. Франкла, що є особливо ефективним
при психотерапії неврозів.
Ключові слова: психологія гумору, парадоксальна інтенція, психотерапія, невротичні стани.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Гумор відіграє важливу і не завжди однозначну роль в житті людини. Більшість дослідників розглядають гумор і його прояви у людини як одну з важливих
особливостей, які значно відрізняють людську психіку від психіки
тварин. Практичне значення гумору в житті людини трактується вченими з різних позицій, залежно від уявлень про основні механізми
і рушійні сили, що визначають людську поведінку і діяльність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Почуття гумору, поряд з іншими психологічними феноменами, забезпечує
© Оксана Шпортун
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додатковий ресурс адаптації в соціальному середовищі (С. А. Манічев,
М. А. Чураков, С. Т. Посохова, Н. В. Марченкова). У житті і діяльності
людини, як показують експериментальні дослідження і спостереження, гумор виконує різноманітні функції. В узагальненому вигляді ці
функції можуть бути зведені до регуляції соціальної взаємодії, саморозкриття особистості, поведінки і психофізіологічного стану, а також
до адаптаційної та виховної функції.
Почуття гумору виступає не тільки особливим фільтром, що відображає різноманітні події життя. Це почуття є зрілим захисним
механізмом, що дозволяє ефективно пристосовуватися до ситуацій
навколишньої дійсності, знімати напруженість у ситуаціях взаємодії
і позитивно впливати на партнерів зі спілкування.
Практика показує, що в деяких видах професійної діяльності
почуття гумору стає важливою особистісною якістю, що допомагає успішно адаптуватися й ефективно здійснювати свої професійні
функції. До таких видів професійної діяльності відноситься і робота
психолога, спрямована на підтримку конкретної людини і створення
в суспільстві умов для його найбільш повної самореалізації та гармонійного співіснування з іншими людьми.
Більшість науково-дослідницьких праць, спрямованих на вивчення особливостей гумору і гумористичних проявів, відноситься до галузі мистецтвознавства, соціології, естетики, філософії, культурології,
семіотики, лінгвістики (М. Бахтін, А. Бергсон, Ю. Б. Борев, А. В. Дмитрів, А. В. Карасьов, Д. І. Ліхачев, В. Я. Пропп та ін.). Робилися спроби описати з використанням наукових термінів психологічні явища,
відображені в гумористичній формі (А. Г. Караяні, Ю. Г. Тамберг).
У роботах зарубіжних і вітчизняних психологів розглядається переважно зміст і структура гумору і його окремих проявів (Н. В. Абаев, А. Г. Асмолов, М. В. Бороденко, А. В. Дмитриев, А. В. Карасьов,
І. С. Конєв, А. Н. Лука, А. Маслоу, М. Н. Ночевнік, Л. С. Рубінштейн,
З. Фрейд, В. Франкл та ін.).
Інтерес до досліджень почуття гумору хворих психічними захворюваннями обумовлений поширеною серед клініцистів думкою про
те, що його порушення можуть мати діагностичну та терапевтичну
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значимість. Сприйняття гумору є унікальним феноменом, в якому наочно проявляється єдність інтелекту і афекту. Оскільки невроз – це
нервово-психічний розлад, що виникає у результаті порушення особливо значущих життєвих відносин людини, існує думка науковців
про ефективний вплив гумору на проведення терапії неврозів, а саме:
метод парадоксальної інтенції В. Франкла.
Мета статті – розкрити сутність та механізми ефективності впливу методу логотерапії В. Франкла – парадоксальна інтенція у роботі
з неврозами.
Виклад основного матеріалу дослідження. Гумор досить часто
рятує людей в критичні моменти, допомагає безболісно пережити зміни, зберегти творчий настрій у стресовій ситуації, більш ефективно
працювати, і зрештою береже наше здоров’я. Норман Казінс у книзі
“Біологія надії” пише про те, що тривалий сміх стимулює виділення
ендорфінів – власного морфіну організму [5, с. 257]. Сміючись, ми відчуваємо себе набагато краще, оскільки ендорфіни притуплюють відчуття фізичного і душевного болю. І, як наслідок, – було встановлено,
що ендорфіни стимулюють імунну систему людини. Звичайно, сміх –
не найефективніші ліки. Не можна недооцінювати значення гумору
в психотерапевтичній роботі з неврозами.
Невроз (від дав.-гр. νερον – нерв + osis – суфікс для позначення запальних процесів; синоніми – тривожний розлад, психоневроз, невротичний розлад) – група захворювань, в основі яких
лежать тимчасові зворотні порушення психіки функціонального
характеру, зумовлені перевантаженням основних нервових процесів – збудження та гальмування [9, с. 188]. Невроз характеризується астенічними, нав’язливими, істеричними розладами, а також
тимчасовим пониженням розумової та фізичної працездатності.
Основними причинами неврозів є психічні травми, стреси. Неврози – це хворобливі форми реакцій нервової системи на ситуації, які
травмують психіку, тому їх ще називають психогенними патологічними реакціями.
Дія психічної травми багато в чому визначається віком людини та
індивідуальними особливостями нервової системи (тип нервової сис№ 3 (5)
2016
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теми, перенесені тривалі виснажливі захворювання). Генетична спадковість дуже впливає на схильність людини до неврозів.
Людина з ноогенним неврозом постійно знаходиться в пошуках
сенсу. Метод, запропонований Франклом (Frankl V. Е.) – автором логотерапії в 1929 р., описаний ним лише в 1939 р., а опублікований під
цією назвою в 1947 р. Логотерапія містить два таких специфічних
людських прояви, як самотрансценденція і здатність до самоусунення.
Парадоксальна інтенція В. Франкла використовується при неврозах, коли є такі патогенні патерни реагування:
1. Якийсь симптом викликає у пацієнта побоювання, що він може
повторитися; виникає фобія – страх очікування повторення симптому, який призводить до того, що симптом дійсно з’являється знову,
і це лише посилює початкові побоювання пацієнта. Іноді сам страх
може бути тим, повторення чого боїться хворий, але частіше бояться
непритомності, інфаркту, апоплексичного удару. На свій страх хворі
реагують втечею від дійсності (життя), наприклад, намагаються не виходити з дому.
2. Пацієнт перебуває під гнітом опанованих ним нав’язливих уявлень,
намагається придушити їх, протидіяти їм, але це лише посилює первинну
напругу. Коло змикається, і пацієнт виявляється всередині цього кола.
На відміну від фобії, обсесивні стани характеризуються не втечею,
а боротьбою – боротьбою з нав’язливими уявленнями. Однак і фобії,
і обсесивні стани викликаються прагненням уникнути ситуацій, що
обумовлюють тривогу. Невроз породжується не тільки первинними
умовами (зовнішня і внутрішня ситуація, яка веде до першого появу симптому), але і вторинними (закріпленням страху очікування).
Необхідно розірвати ці кругові механізми. Зробити це можна, позбавивши підкріплення побоювання хворого. При цьому слід враховувати, що пацієнт з фобією боїться чогось, що може з ним статися, в той
час як хворий з обсесією боїться і того, що може зробити сам.
У даних випадках слід звернутися до такої характерної для людини здатності до самоусунення, яка особливо яскраво відображається
в гуморі. Гумор – важлива властивість людської особистості; він дає
можливість зайняти дистанцію по відношенню до будь-чого, у тому
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числі і до самого себе, і тим самим знайти над собою повний контроль.
Мобілізація цієї здатності людини до дистанціювання і досягається за
допомогою методу парадоксальної інтенції В. Франкла. Парадоксальна інтенція В. Франкла пізніше увійшла в науковий світ психології як
метод поведінкової психотерапії.
Парадоксальна інтенція В. Франкла побудована на тому, що пацієнт повинен захотіти, щоб здійснили те, чи щоб він сам здійснив те,
чого він так боїться. При цьому парадоксальна пропозиція повинна
бути сформульована по можливості в гумористичній формі [8, с.158].
Інтенція (від лат. Intentio – “прагнення”, “увага”) – внутрішнє
прагнення, намір, спрямованість свідомості на який-небудь предмет
або явище [9, с. 299]. Парадоксальна інтенція – це прагнення зробити
навпаки, перевернути намір навпаки.
“В історіях цієї хвороби почасти зустрічається страх перед якимось патологічним явищем, і цей страх, за іронією долі, прискорює
настання цього явища. Це відбувається у результaті посиленого сaмоконтролю. Нaприклад, aнaмнез пацієнтів, які страждають від безсоння, чaсто містить повідомлення про те, що, йдучи спати, вони починaють посилено думати про своє безсоння, і це не дaє їм зaснути. У результaті сaма зосередженість порушує нормальний процес зaсинaння.
... Наявність такого методу лікування полягає не тільки в зміні
погляду пaцієнтa нa свою фобію, але й у зaміні звичайної реaкції “ігнорування” інтенційними зусиллями, але тaкож у тому, щоб використовувати, нaскільки можливо, почуття гумору. Воно допомагає пацієнту
змінити ставлення до симптому, дaє йому можливість дистaнціюватися від нього, відокремити себе від неврозу.
... Якщо підвести пaцієнтa до того, щоб він припинив заперечувати
прояви симптомів, які не намагався побороти і навіть намагався посилити їх, то симптоми зникають і більш не турбують клієнта [8, с. 243].
Фaктично, сенс використання пaрaдоксaльної інтенції полягає
в тому, щоб допомогти пацієнтові відокремити себе від неврозу, сміючись нaд ним.
Логотерапія передбачила багато, що пізніше поведінковою психотерапією було поставлено на солідну експериментальну основу.
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Так, досліджуючи ефективність парадоксальної інтенції В. Франкла,
поведінкові психотерапевти підбирали пари хворих неврозом нав’язливих станів з однаково вираженими симптомами і одного з них лікували методом парадоксальної інтенції В. Франкла, а іншого залишали
без лікування як контрольного пацієнта. Було встановлено, що протягом декількох тижнів симптоми зникали тільки у хворих, що проходили лікування, при цьому ні в одному випадку не виникли нові
симптоми замість колишніх.
Парадоксальна інтенція В. Франкла допомагає навіть у важких
і хронічних випадках, причому і тоді, коли лікування триває недовго.
Страх є біологічною реакцією, що дозволяє уникати тих ситуацій, які
страх визначає як небезпечні. Якщо хворий буде сам шукати ці ситуації, навчиться діяти “повз” страху, то останній поступово зникне, ніби
“атрофується” від бездіяльності.
Логотерапія – Третя віденська школа психотерапії, як її називають
деякі автори, займається змістом людського існування і пошуками
цього сенсу. Перші дві школи – це психоаналіз З. Фрейда та індивідуальна психологія А. Адлера. З. Фрейд зосередився на несвідомому,
і перш за все, на сексуальному інстинкті, А. Адлер виділив найбільш
значущими чинниками волю до влади, прагнення до статусу або “соціального інтересу”.
Згідно з логотерапією, прагнення до пошуку і реалізації людиною
сенсу свого життя – вроджена мотиваційна тенденція, притаманна всім
людям і є основним чинником поведінки і розвитку особистості. Тому
В. Франкл казав про “прагнення до змісту” на противагу принципу задоволення (інакше – “прагнення до задоволення”), на якому сконцентрований психоаналіз: “Людині потрібен не стан рівноваги, гомеостаз,
а скоріше боротьба за якусь мету, яка їй відповідала” [9, с. 88].
Людське прагнення до реалізації сенсу життя може бути фрустрованим; “Екзистенційна фрустрація”, хоча сама по собі не патогенна,
може призвести до неврозу, що корениться не в психічній, а духовній
сфері існування людини. Ці ноогенні неврози виникають не у зв’язку
з конфліктами між потягом і свідомістю, а через конфлікти між різними цінностями, на основі моральних конфліктів. Фрустрована
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потреба в сенсі життя може компенсуватися прагненням до влади,
до задоволення (часто у вигляді сильного сексуального потягу), психогенними неврозами. Тому логотерапія розкрила не тільки ноогенний, але і психогенний неврози.
Логотерапія не є лікуванням, конкуруючим з іншими методами,
але вона цілком може змагатися з ними завдяки додатковому фактору,
який вона містить. Як один із напрямів сучасної психотерапії логотерапія займає в ній особливе місце і протиставляє, з одного боку, психоаналіз, а з іншого – поведінкову психотерапію. Вона відмінна від всіх
інших систем психотерапії не на рівні неврозів, а при виході за його
межі, в просторі специфічних людських проявів. Конкретно йдеться
про дві фундаментальні антропологічні характеристики людського
існування: про його самотрансценденцію і здатності до самоусунення. На цих двох онтологічних характеристиках людини ґрунтується
механізм дії методів парадоксальною інтенції В. Франкла, яка застосовується при лікуванні фобій і обсесій та дерефлексії, що використовується при лікуванні сексуальних неврозів. Цей метод вимагає або
заохочує пацієнта робити те, що викликає у нього страх.
Метод парадоксальної інтенції, на думку В. Франкла, діє на більш
глибокому рівні, ніж це може здатися на перший погляд. Активізація
гумору цим методом у пацієнта ґрунтується на відновленні базової
віри в буття. Досягається щось істотно більше, ніж зміна поведінкового патерну, а саме екзистенціальна реоріентація. Саме в цьому відношенні парадоксальна інтенція є істинно – “лого” – терапевтичною
процедурою в повному розумінні цього слова. Її використання ґрунтується на тому, що в логотерапевтичних термінах визначається як
психогенетичний антагонізм, який розуміється як специфічно людська здатність дистанціюватися не лише від світу, але також і від самого
себе. Парадоксальна інтенція мобілізує цю основну людську здатність
для терапевтичних цілей подолання неврозу.
Існує специфічна і неспецифічна сфери застосування логотерапії.
Психотерапія різного роду захворювань – це неспецифічна сфера. Специфічною ж сферою є зоогенні неврози, породжені втратою сенсу життя. У цих випадках використовується методика сократівського діалогу,
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що дозволяє підштовхнути пацієнта до відкриття ним для себе адекватного сенсу життя. Важливу роль відіграє при цьому особистість самого
психотерапевта, хоча нав’язування їм своїх смислів неприпустимо.
Ніхто, і логотерапевт в тому числі, не “підносить” той єдиний
сенс, який людина може знайти в своєму житті, в своїй ситуації. Однак
логотерапія ставить за мету розширення можливостей пацієнта бачити весь спектр потенційних смислів, які може містити в собі будь-яка
ситуація. Не людина ставить питання про сенс свого життя – життя
ставить це питання перед нею; іншими словами, людина не винаходить його, а знаходить в об’єктивній дійсності. Правильно ставити
питання не про сенс життя взагалі, а про конкретний сенс життя даної
особистості в даний момент.
Питання про те, як людина знаходить сенс свого життя, є ключовим для практики логотерапії. Сам процес знаходження сенсу зводиться до загально психологічних закономірностей людського пізнання (зокрема, виділення фігури з фону). Однак смислова реальність не
зводиться до вимірів біологічного і психологічного існування людини
і не може вивчатися традиційними методами.
Положення про унікальність сенсу не заважає В. Франклу дати
змістовну характеристику можливих позитивних смислів. Цінності –
смислові універсалії, що є результатом узагальнення типових ситуацій в історії суспільства. Виділяються 3 групи цінностей: цінності
творчості, цінності переживання і цінності відносини. Пріоритет належить цінностям творчості, основним шляхом реалізації яких є праця. З числа цінностей переживання В. Франкл детально зупиняється
на любові, яка має багатий смисловий потенціал.
Основний пафос і новизна логотерапії пов’язані із цінностями відносини. При будь-яких обставинах людина здатна зайняти осмислену
позицію по відношенню до цих обставин і надати своєму стражданню
глибокого життєвого сенсу. Таким чином, життя людини ніколи не може
виявитися безглуздим. Практичні досягнення логотерапії пов’язані саме
з цінностями відносин, з відчуттям людьми сенсу свого існування в ситуаціях, які здавалися безвихідними. Однак звернення до них виправдано,
коли всі інші можливості вплинути на власну долю вичерпані.
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З прийняттям рішення, з вибором пов’язана відповідальність людини за своє життя. Проблема відповідальності – центрова проблема
логотерапії: знайшовши сенс, людина несе відповідальність за здійснення цього унікального сенсу; від індивіда вимагається прийняття
рішення, чи бажає він чи ні здійснювати сенс в даній ситуації. Необхідність і свобода локалізовані не на одному рівні. Свобода підноситься над будь-якою необхідністю. Людина вільна по відношенню
до своїх потягів, до спадковості і факторів зовнішнього середовища.
Вона, в певних межах, самодетермінуюча істота. Вона може вільно запроваджувати сенс життя.
Логотерапія передбачила багато, що пізніше поведінковою психотерапією було поставлено на солідну експериментальну основу. Так, досліджуючи ефективність парадоксальної інтенції В. Франкла, поведінкові
психотерапевти підбирали пари хворих неврозом нав’язливих станів з
однаково вираженими симптомами і одного з них лікували методом парадоксальної інтенції В. Франкла, а іншого – залишали без лікування які
контрольного пацієнта. Було встановлено, що протягом декількох тижнів
симптоми зникали тільки у хворих, що зазнали лікування, при цьому ні в
одному випадку не виникли нові симптоми замість колишніх.
Отже, парадоксальна інтенція В. Франкла допомагає навіть у важких і хронічних випадках, причому і тоді, коли лікування триває недовго. Страх є біологічною реакцією, що дозволяє уникати тих ситуацій, які страх визначає як небезпечні. Якщо хворий буде сам шукати ці
ситуації, навчиться діяти “повз” страху, то останній поступово зникне, ніби “атрофується” від бездіяльності.
Особливості застосування даного прийому ґрунтуються на специфічно людській здатності до усунення, що лежить в основі почуття
гумору. Ця важлива здатність усуватися від себе задіюється щоразу,
коли застосовується логотерапевтичний прийом парадоксальної інтенції. При цьому пацієнт отримує можливість відсторонитися також
від свого неврозу. Гордон Олпорт пише: “Невротик, який вчиться сміятися над собою, стає на шлях до самоволодіння, а можливо і одужання” [4]. Парадоксальна інтенція служить емпіричним підтвердженням
і клінічним застосуванням цього твердження Г. Олпорта.
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Парадоксальна інтенція не залежить від етіологічної бази в кожному конкретному випадку. Едіт Вейскопф-Джельсон стверджує:
“Хоча традиційна психотерапія наполягає, що терапевтичні процедури повинні ґрунтуватися на виявленні етіології, цілком можливо, що
в ранньому дитинстві неврози можуть викликатися одними причинами, а в дорослому віці – зовсім іншими” [10]. Цей факт обумовлює
необхідність перспективи подальших наукових досліджень в галузі
психотерапії неврозів.
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Шпортун О. Н. Парадоксальная интенция В. Франкла в психотерапии неврозов
В статье раскрывается сущность и механизмы эффективности метода логотерапии В. Франкла – парадоксальная интенция в работе с
неврозами. Поскольку парадоксальная интенция базируется на восприятии человеком юмора и его понимании, снятии дистанции, мобилизация способности человека к дистанцирование и достигается с
помощью метода парадоксальной интенции В. Франкла, что особенно
эффективно при психотерапии неврозов.
Ключевые слова: психология юмора, парадоксальная интенция,
психотерапия, невротические состояния.
Shportun O. N. Paradoxical intention V. Frankl’s in psychotherapy of
neurose
In the article the essence and mechanisms of efficiency of a V. Frankl’s
method of logotherapy – paradoxical intention in work with the neuroses,
is revealed. As paradoxical intention is based on the human perception of
humour and its understanding, removal of a distance. The mobilization
of the human ability to distance themselves and is achieved by using the
V. Frankl’s method of a paradoxical intention. That is especially effective in
psychotherapy of neuroses.
The interest in studies of the sense of humor of patients with mental
illness is caused a common opinion among clinicians that the disorder
may have the diagnostic and therapeutic significance. The perception of
humor is an unique phenomenon in which the unity of the intellect and
affect is clearly manifested. Since the neurosis – is a neuro-psychiatric disorder that occurs as a result of the important life relationships of a human
damage, there is an opinion of scholars of the effective impact of humor
on the conduct of neuroses therapy, namely: the method of the paradoxical intention of V. Frankl.
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The method of the paradoxical intention, according to V. Frankl, acts
on a deeper level than it may seem at first glance. The activation of the humor of this method in a patient is based on the renewal of the basic faith
in life. Something much more than a change of behavioral pattern, namely
existential reorientation is achieved. In this regard a paradoxical intention
is true -’logo’- therapeutic procedure in the full sense of the word. Its use
is based on the fact that in logotherapeutic terms is defined as the psychogenetic antagonism, which is understood as specifically human ability to
distance himself not only from the world, but also from himself. Paradoxical
intention of this basic human ability for therapeutic purposes to overcome
the neurosis is mobilized. The features of this technique usage is based on
the specifically human ability to removal, of the underlying the sense of humor. This important ability to be eliminated is enabled every time the logotherapeutic method of paradoxical intention is used. In this case a patient is
able to move away from the neurosis as well.
Keywords: psychology of humor, paradoxical intention, psychotherapy,
neurotic states.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПОТРЕБ
МОРСЬКИМИ ТА ПОВІТРЯНИМИ
ЕКІПАЖАМИ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ
УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ
ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
У статті охарактеризовано особливості вивчення англійської
мови для професійних потреб морськими та повітряними екіпажами
Державної прикордонної служби України з використанням електронних засобів навчання. Результати аналізу використання мовного інструменту дозволили дійти висновку про його ефективність для набування персоналом професійних мовних навичок.
Ключові слова: електронні засоби навчання, Державна прикордонна служба України, англійська мова для професійних потреб.
Постановка проблеми у загальному вигляді. З огляду на важливість залучення України до процесу європейської інтеграції важливого значення набуває підвищення якості підготовки вузькоспеціалізованих фахівців для Державної прикордонної служби України (ДПСУ),
які б могли гідно представляти нашу державу перед світовим співтовариством. У реаліях сьогодення набуває особливого значення забез© Ігор Яремчук
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печення захисту національних інтересів України на морських і річкових ділянках кордону, у її виключній (морській) економічній зоні,
що висуває вимоги до розвитку Морської охорони та прикордонної
авіації. З метою забезпечення відповідної готовності до виконання завдань прикордонної служби, зокрема в умовах ведення бойових дій,
підняття рівня бойової готовності екіпажів планується проведення
заходів з удосконалення системи підготовки особового складу Морської охорони та прикордонної авіації, наближення якості підготовки
охоронців морських кордонів до стандартів НАТО, створення авіаційної структури європейського типу, здатної ефективно виконувати
правоохоронні функції на державному кордоні.
Потреба сучасного суспільства у спеціалістах, які вільно володіють іноземною мовою у професійній діяльності, зумовлює необхідність пошуку нових конструктивних ідей для вирішення проблеми
оптимізації та інтенсифікації навчання іноземних мов для професійного спілкування, здобування нових знань та удосконалення рівня іншомовної підготовки. Об’єктивною тенденцією у вищих навчальних
закладах (ВНЗ) є скорочення кількості аудиторних годин та збільшення часу, що відводиться на самостійну та індивідуальну роботу слухачів. Змінюється роль викладача у навчальному процесі: з основного
джерела інформації він перетворюється на організатора і консультанта самостійної та індивідуальної роботи слухачів. Також неабияку
роль за таких умов відіграють новітні засоби навчання [2].
Важливе місце у цій царині посідають електронні засоби навчання (ЕЗН) – програми або файли спеціального призначення, основна
роль яких полягає в більш детальному та наглядному викладанні навчального матеріалу та безпосередній взаємодії із користувачем. Звичайно вони зберігаються на цифрових або аналогових носіях даних і
відтворюються за допомогою персонального комп’ютера.
Аналіз основних джерел і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблемою
використання електронних засобів навчання займалися такі вчені, як
І. Богданова, О. Башмакова, О. Спіріна, Д. Чернилевський, М. Жалдак, О. Хуторський та інші. Зазначимо, що питанню застосування
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електронних засобів навчання в освітньому процесі присвячені дослідження таких науковців, як А. Єршова, В. Монахова, І. Роберта.
Проблему підготовки військових фахівців засобами інформаційних технологій розглянуто в працях І. Романюка, В. Ягупова. Питання впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій
у програму підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (перекладачів) розглядали Д. Таушан, А. Янковець. Такий інтерес до проблеми є свідченням її важливості для підготовки фахівців. Водночас
дидактичні особливості застосування електронних засобів навчання
у вищих військових навчальних закладах України в сучасній педагогічній науці залишаються поза увагою. Також слід констатувати
те, що повільно ведеться розробка й апробування ЕЗН в освітньому
процесі навчальних закладів силових відомств та правоохоронних
структур України, зокрема у навчальних закладах та центрах ДПСУ,
а особливо в Ізмаїльському навчально-тренувальному загоні.
Мета статті – охарактеризувати особливості вивчення англійської мови для професійних потреб морськими та повітряними екіпажами Держприкордонслужби України з використанням електронних
засобів навчання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Залежно від поставленого завдання, складності програмної реалізації та інших факторів до ЕЗН
можна віднести: електронні таблиці; електронні бібліотеки; презентації;
тестові завдання; віртуальні лабораторні роботи; операційні системи;
бази даних; електронні посібники та підручники; відеокурси тощо.
Електронні засоби навчання як навчальна система повинна: організовувати й цілеспрямовано керувати діяльністю слухача з вивчення курсу; стимулювати діяльність слухача в межах окремого заняття;
раціонально поєднувати види навчальної діяльності з урахуванням
дидактичних особливостей кожного з них і залежно від рівня роботи з матеріалом; раціонально використовувати аудіовізуальні засоби
навчання; організовувати професійно орієнтовані заняття.
Зміст, структура та форма ЕЗН повинні враховувати віддаленість
слухача не тільки від викладачів та інших користувачів, але часто й від
культурних центрів, великих бібліотек.
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Серед основних вимог до ЕЗН слід відмітити й виховні вимоги,
пов’язані з вирішенням таких завдань: якісна підготовка фахівців з
вищою освітою на базі сучасних досягнень науки (фахівець повинен
мати широкий теоретичний кругозір, глибокі професійні знання,
уміння застосовувати їх на практиці, а також здатність і прагнення до постійного вдосконалення й творчого пошуку нових знань);
формування громадянських якостей і моральний розвиток на основі
норм суспільної моралі, виховання патріотизму, правової грамотності, організаторських здібностей і можливостей; культурний розвиток слухача.
Відповідно до вищезазначених вимог ЕЗН для слухачів ДПСУ мають таку структуру: преамбула (стислий опис курсу, його ролі та місця серед інших дисциплін, зв’язків з іншими науковими галузями), основні теоретичні запитання, які мають вивчити слухачі у загальному
формулюванні; запитання для самоконтролю після кожного розділу;
словник з кожного розділу та загальний глосарій.
На вимогу сьогодення агентством Європейського Союзу
FRONTEX, яке займається охороною зовнішніх кордонів та несе відповідальність за координацію діяльності національних прикордонних служб, а також забезпечує надійність кордонів країн-членів ЄС
з іншими країнами, було розроблено курс вивчення англійської мови
для професійних потреб морськими та повітряними екіпажами. Одним із основних завдань FRONTEX є розробка загальних стандартів
навчання і спеціальних інструментів. Вони містять уніфіковану програму підготовки прикордонників країн-членів ЄС, яка забезпечує
початковий рівень мовної підготовки для прикордонників по всій
території ЄС, і середнього та високого рівня підготовки для більш
старших офіцерів. А з огляду на перспективи вступу України до ЄС
актуальність розробки даного курсу для підрозділів Держприкордонслужби України має неабияке значення.
Цей ЕЗН отримав назву “Спеціалізований мовний інструмент
для вивчення англійської мови морськими та повітряними екіпажами (початковий рівень складності)”. Він призначений для покращен282
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ня комунікативних навичок іншомовного спілкування екіпажів повітряних та морських суден у всіх державах-членах ЄС та асоційованих
країнах Шенгенської угоди.
Курс був розроблений пілотами літаків і гвинтокрилих літальних
апаратів, особами командного складу кораблів та іншими членами екіпажу, за підтримки фахівців з англійської мови, прикордонників країн
ЄС, які безпосередньо брали участь у спільних операціях FRONTEX
та з урахуванням конкретних потреб кінцевого користувача. Використання цього курсу покращуватиме навички спілкування англійською
мовою і сприятиме гармонізації комунікативних навичок іншомовного спілкування під час виконання щоденних завдань повітряними та
морськими екіпажами як на всій території ЄС, так і під час проведення спільних операцій під координацією FRONTEX.
Необхідно зауважити, що навчання з використанням цього ЕЗН
є доцільним за умови наявності у персоналу знання англійської мови
на елементарному рівні.
Беручи до уваги побажання та коментарі користувачів попередніх
комп’ютерних навчальних курсів (“Англійська мова для прикордонників (середній та початковий рівень складності)” [1; 2]), розроблених агентством FRONTEX, інтерфейс продукту залишився зручним
та дружнім стосовно до користувача і зміст курсу було розроблено таким чином, щоб якнайкраще розкрити ситуації, з якими може стикатися персонал правоохоронних відомств під час повсякденної службової діяльності.
Навчання з використанням даного інструменту передбачає проходження п’яти інтерактивних тем (“Загальна інформація”, “Професійне спілкування”, “Надзвичайні ситуації”, “Безпека” та “Спостереження”), що передбачають опрацювання відео та аудіоматеріалів
у поєднанні з читанням текстів професійного спрямування, вивченням лексичного матеріалу, необхідних професійно орієнтованих фразових виразів й виконанням вправ на їх закріплення. Опрацювання вищезазначених тем якомога точніше передають реалії
сьогодення та перетворюють навчання в захоплювальний процес.
№ 3 (5)
2016

283

Для початку роботи з курсом слід лише обрати відповідну тему. Кожен розділ має ідентичну структуру та передбачає вивчення професійно орієнтованої лексики та виразів, що вживаються у різних
службових ситуаціях, перелік скорочень, прослуховування тематичних аудіо- та перегляд відеоматеріалів, читання та опрацювання
тематичних текстів та виконання вправ на закріплення пройденого
матеріалу. З метою перевірки якості засвоєння навчального матеріалу передбачена можливість самоконтролю (рис. 1).

Рис. 1. Структура спеціалізованого мовного інструменту

Вивчення словникового запасу з теми включає ознайомлення з типовими термінологічними одиницями та можливими виразами стосовно діяльності членів морських та повітряних екіпажів під час виконання повсякденних завдань, у разі виникнення надзвичайних ситуацій та
участі у спільних операціях. Структурно перелік лексичних одиниць та
виразів розподілено на три колонки: у лівій надається список слів і речень англійською мовою в алфавітному порядку, в центральній їх переклад на одну з державних мов країн ЄС і в правій колонці зазначається
посилання на розділ, в якому вживається відповідна лексична одиниця.
Існує можливість прослухати правильну вимову кожного англійського
слова або виразу, що озвучується носієм мови (рис. 2).
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Рис. 2. Розділ вивчення словникового запасу

Крім того, для більш якісного засвоєння матеріалу подаються
можливі варіанти розвитку комунікативної ситуації під час виконання обов’язків екіпажами повітряних і морських суден прикордонних
відомств. Діалоги озвучені представниками прикордонних відомств
країн-членів ЄС, що дозволяє на практиці відчути різницю у вимові та
різноманітність акцентів англійської мови залежно від національності
співрозмовника. Більш того передбачена технічна можливість детально опрацювати окремі фрагменти діалогів і повторно прослухати їх
з відображенням та без відображення титрів відповідного фрагмента
аудіо- чи відеозапису (рис. 3).

Рис. 3. Зразок комунікативних ситуацій
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Службові ситуації відзняті в аеропорту “Pratica di Mare” та на
військово-морській базі в Анзіо, Італія, що відображає реальні
умови виконання посадових обов’язків представниками прикордонних відомств та представлені у двох можливих варіантах їх перегляду: із субтитрами та без них, що надає змогу використовувати
такий відеоматеріал як на початковому рівні вивчення мови, так і
на вищому (рис. 4).

Рис. 4. Ситуативні відеофрагменти

Тексти, що виносяться для опрацювання, відібрані з міжнародних правил, угод, офіційних документів та інших джерел стосовно діяльності повітряних і морських підрозділів прикордонних відомств,
і кожен з них містить вправи, що допомагають перевірити розуміння
прочитаного (рис. 5).
Вправи є невід’ємною частиною процесу навчання. Виконання
практичних завдань забезпечує багаторазове повторення мовного
матеріалу та надає змогу користувачеві закріпити пройдений матеріал і забезпечити поступовість навчання. Для закріплення навичок використання тематичних лексичних одиниць з теми запропоновано виконання низку вправ: розв’язання кросвордів, вправи на
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заповнення пропусків, винаходження відповідних адекватних словосполучень, побудова речень з елементами аудіювання (перегляду
відеофрагментів) та контрольно-перевірочні вправи. Позитивним
є той факт, що більшість вправ передбачають не лише розвиток навичок письма та читання, але й вдосконалення та закріплення навичок аудіювання.

Рис. 5. Робота з професійно орієнтованими текстами

Для виконання кожної вправи на екрані надаються докладні інструкції. Вправи є інтерактивними, що передбачає перевірку правильності їх виконання. Це надає можливості миттєво перевірити прогрес
і відслідковувати помилки та неточності. Роботу з вправами рекомендується розпочинати після прослуховування звукозаписів, перегляду
відеофрагментів та читання текстів (рис. 6).
У кожному з п’яти розділів навчального інструменту для перевірки якості засвоєння матеріалу існує можливість пройти завершальний перевірочний тест з розділу. Для полегшення роботи
кожна вправа супроводжується докладними інструкціями з їх виконання.
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Рис. 6. Контрольно-перевірочні вправи та вправи для вдосконалення
та закріплення навичок сприйняття мови на слух

Висновки. Знання іноземної мови допомагає професіоналу йти в
ногу із сучасним розвитком та відповідати світовим вимогам до сучасного фахівця. Особливості іншомовної професійної підготовки прикордонників обумовлені низкою причин, серед яких визначальною є
необхідність приймати рішення в нестандартних ситуаціях, спілкуючись з представниками прикордонних служб суміжних держав. Володіння іноземною мовою не тільки сприятиме ефективній співпраці із
зарубіжними колегами, але й допомагатиме ознайомитися із сучасними тенденціями на міжнародних зустрічах, симпозіумах, конференціях, під час проведення спільних проектів, тренінгів тощо. Це ставить
підвищені вимоги до рівня оволодіння мовою. Використання ЕЗН
“Спеціалізований мовний інструмент для вивчення англійської мови
морськими та повітряними екіпажами (початковий рівень складності)” з метою підвищення ефективності вивчення англійської мови за
професійним спрямуванням прикордонниками для охорони морських і повітряних кордонів новим підходом щодо іншомовної професійної підготовки персоналу.
Доцільні напрями подальших розвідок: аналіз і стан упровадження електронних засобів навчання англійської мови до освітнього
процесу НАДПСУ.
288

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Список використаної літератури
1. Яремчук І. А. Електронний навчальний посібник як засіб ефективного забезпечення дистанційного навчання у навчальних закладах Державної
прикордонної служби України / І. Г. Блощинський, І. А. Яремчук, Л. В. Олійник // Педагогіка вищої школи та нові технології навчання : збірник наукових праць Державної наукової установи “Інститут інноваційних технологій і
змісту освіти” Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України. – К.,
2012, вип. 2. – С. 8–13.
2. Блощинський І. Г. Електронний підручник як засіб ефективного забезпечення дистанційного навчання у навчальних закладах Державної прикордонної служби України / І. Г. Блощинський, Д. В. Таушан, І. А. Яремчук // Збірник наукових праць № 4 (73). Серія: Педагогічні та психологічні науки / гол.
ред. Потапчук Є. М. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2014. – С. 14–19.

Рецензент – кандидат педагогічних наук, доцент Блощинський І. Г.
Стаття надійшла до редакції 10.05.2016

Яремчук И. А. Особенности изучения английского языка для профессиональных нужд морскими и воздушными экипажами Госпогранслужбы Украины с использованием электронных средств обучения
В статье охарактеризованы особенности изучения английского
языка для профессиональных нужд морскими и воздушными экипажами Государственной пограничной службы Украины с использованием электронных средств обучения. Результаты анализа использования
языкового инструмента позволили сделать вывод о его эффективности
для получения персоналом профессиональных языковых навыков.
Ключевые слова: электронные средства обучения, Государственная пограничная служба Украины, английский язык для профессиональных нужд.
Yaremchuk I. A. Peculiarities of English for Specific Purposes Learning by Air and Maritime Crews of the State Border Guard Service of
Ukraine using E-Learning Techniques
The article outlines the peculiarities of English for specific purposes
learning by air and maritime crews of the State Border Guard Service of
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Ukraine using e-learning techniques. Taking into account the importance
of the involvement of Ukraine into the European integration process it becomes important to improve the training of specialized staff for the State
Border Guard Service of Ukraine (SBGSU) who could adequately represent our country to the international community. The requirements of the
modern society for the specialists who are fluent in a foreign language in
their professional activity necessitate the search for new constructive ideas
for solving optimization problems and intensify learning of foreign languages for professional communication. An important role in this sphere
is occupied by electronic learning techniques (ELT) i.e. software and files
of specific purpose, the main role of which is to present more detailed and
illustrative learning materials and provide direct interaction with the user.
The focus of the article is to reveal the structure and peculiarities of
the tailor-made tool “Basic English for Air and Maritime Crews” which was
developed with the assistance of expert border guards having experience in
FRONTEX Joint Operations involving air and maritime activities. It is not
an academic tool: it was developed by border guards for border guards.
This basic-level language training tool has been developed by fixed and
rotary-wing aircraft pilots, ships’ officers and other crew members, supported
by English language experts, with the specific needs of the user in mind. This
tool is intended to improve the English language ability and contribute to the
harmonisation of English language communication skills when performing
daily tasks in the air or at sea throughout the EU, or when participating in
Joint Operations coordinated by FRONTEX. It comprehensively covers topics
such as “Communication”, “Emergency”, “General Information”, “Safety” and
“Surveillance” and their associated sub topics, thereby providing the opportunity to access a wide range of specialised and operational based language. Because it is an interactive, computer-based tool, the material can be presented
in a variety of ways, using video or audio scenarios, reading texts, exercises
and assessments, therefore taking into account various learning styles, providing instant feedback on progress and making the learning interesting. The
audio and video recordings have been produced by border guards from different EU MS, and therefore, you will hear different accents, as you would in
real life. The texts in the reading comprehension section are based on inter290
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national regulations, agreements, official documents, etc. related to air and
maritime operations and each one contains an exercise to help you to check
your understanding. The exercises are interactive, with answers provided at
the end of each activity. This will enable you to check your progress instantly
and will give you the opportunity to see where you went wrong. It is recommended that you undertake the exercises after listening to the audio recordings, watching the video scenarios or reading the texts. In each of the five units
you have the opportunity to undertake an end-of-unit assessment to test your
knowledge. Comprehensive on-screen instructions are given for each exercise
that you undertake. The analysis results of the tool usage allowed making a
conclusion about its effectiveness concerning acquiring professional language
skills by the personnel.
Keywords: e-learning techniques, State Border Guard Service of Ukraine,
English for specific purposes.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Структурні параметри
Статті повинні містити такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор;
мета статті; виклад основного матеріалу дослідження; висновки; перспективи подальших розвідок у даному напрямі; список використаної
літератури.
Анотації
Анотації (500–600 знаків) українською та російською мовами з
назвою статті та ключовими словами (5–8 слів).
Анотація розширена (2 500–3 000 знаків) англійською мовою з
назвою статті та ключовими словами (5–8 слів) має містити актуальність проблеми, результати дослідження та висновки. Обов’язковим є
якісний переклад.
Технічні параметри
Загальний обсяг: 8–14 сторінок.
Мова публікації: українська, російська.
Стандарти: шрифт Times New Roman, кегль (розмір шрифту) – 14,
міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, усі поля – 2 см,
редактор Word, тип файла – документ Word 97–2003 (обов’язково).
Пробіли між цифрами, ініціалами і прізвищем мають бути нерозривними.
Обов’язкове дотримання правил вживання тире (–) і дефіса (-).
Список літератури – у порядку появи в тексті (не більше 20 найменувань).
Формули оформляються через редактор формул MathType, розмір
символів – 10, довжина формул не повинна перевищувати 80 мм. Формули набираються у формульному редакторі MathType латинськими
символами або англійськими з клавіатури, кирилиця не допускається.
Рисунки, виконані векторною графікою, мають бути розміщені
одним об’єктом або згруповані.
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УДК

Зразок оформлення статті

Ім’я, ПРІЗВИЩЕ,
науковий ступінь, вчене звання, місце роботи
НАЗВА СТАТТІ
Анотація (500–600 знаків) українською мовою з ключовими словами (5–8 слів).
Постановка проблеми у загальному вигляді. …
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. …
Метою статті є ...
Виклад основного матеріалу дослідження. ...
Висновки. …
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. …
Список використаної літератури
(оформляється відповідно до ДСТУ)
1. …
Рецензент – науковий ступінь, учене звання, прізвище, ініціали.
Анотація російською мовою (500–600 знаків) за формою:
Прізвище, ініціали. Назва статті
Текст анотації.
Ключові слова: 5–8 слів.
Анотація англійською мовою розширена (2 500–3 000 знаків) за
формою:
Прізвище, ініціали. Назва статті
Текст анотації.
Ключові слова: 5–8 слів.
Анотації подаються на окремому аркуші і не враховуються до загальної кількості сторінок статті.
Документальний супровід статті
1. Рецензія фахівця (кандидата або доктора наук) у галузі науки,
за якою підготовлена стаття (для авторів, які не мають наукового ступеня доктора наук), за формою:
Рецензія
на статтю _______________________________________________
(посада, прізвище, ініціали автора та назва статті)
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Текст рецензії ____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Рецензент _______________________________________________
		

(науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ініціали)

_____________________ 		
(підпис)

“___” ______________ 20__ р.

П р и м і т к а . Рецензія на статтю пишеться в довільній формі. Обов’язково підкреслюються: відповідність вимогам до наукових статей; новизна теоретичних результатів та їх практичне значення; відповідність назви статті її змісту; обґрунтування висновків, зроблених авторами; висновок (статтю прийняти до публікації із зазначенням галузі наук).

2. Експертний висновок, що завіряється гербовою печаткою закладу, в якому працює експерт (експерти), за формою:
Експертний висновок
Експерт (експертна комісія) _______________________________,
				

(назва міністерства, відомства, організації)

розглянувши матеріали статті ___________________ автора (авторів)
					(назва статті)

______________, підтверджує, що в матеріалах не містяться відомості,
(прізвище, ініціали)

заборонені для опублікування у відкритому друці.
Висновок: стаття ___________________ може бути опублікована у
			

(прізвище, ініціали)

відкритому виданні.
Експерт: _________________________________
		

(підпис, ініціали, прізвище)

3. Відомості про автора (авторів)
Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________
Науковий ступінь та вчене звання __________________________
Місце роботи ____________________________________________
Посада __________________________________________________
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Номер, серія паспорта, ким і коли виданий ___________________
Домашня адреса ______ ___________________________________
Контактні номери телефонів _______________________________
Е-mаіl __________________________________________________
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