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Людмила Іванівна Воротняк,
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАГІСТРІВ ВИЩИХ
ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
В статті автор розглядає деякі аспекти міжкультурної комунікативної
компетенції, включаючи її основні складові та особливості, порівнює та
розмежовує терміни «іншомовна комунікативна компетенція» та
«міжкультурна комунікативна компетенція», аналізує сучасні підходи до
формування міжкультурної комунікативної компетенції у процесі підготовки
магістрів у вищому педагогічному навчальному закладі. Автором також
запропоновано звернути увагу на навчання невербальних засобів комунікації,
використовувати в навчальному процесі дискурс як зразок мовленнєвої та
немовленнєвої поведінки носіїв мови, який вводить магістрів в ситуативний
контекст комунікації.
Ключові слова: міжкультурна комунікативна компетенція, іншомовна
комунікативна компетенція, магістри, невербальне спілкування, дискурс.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Особливості політичного,
економічного, соціального і культурного розвитку сучасного світу все
виразніше демонструють зміцнення взаємозв’язків між різними країнами. Це
проявляється не лише в розширенні практики культурного обміну, але й у
зростанні кількості безпосередніх контактів між державними та соціальними
інститутами, групами, громадськими рухами та людьми різних країн.
У цьому контексті іноземна мова стає дієвим чинником соціальноекономічного, науково-технічного та загальнокультурного прогресу. Однак
технологічної готовності людської цивілізації до міжкультурної комунікації
недостатньо. Необхідно виховати молодь, здатну виступати в якості суб’єктів
діалогу культур у світі, обтяженому міжетнічними, міжкультурними, соціальноекономічними конфліктами і глобальними кризами людської цивілізації.
© Воротняк Л. І.
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Знання іноземних мов є одним із засобів міжкультурної комунікації та
адекватної взаємодії з представниками інших культур. Це обумовлено,
щонайменше, трьома причинами: іноземна мова, як навчальна дисципліна,
виконує гуманістичну функцію розвитку креативних і логічних якостей
особистості; знання мови на комунікативно-достатньому рівні в сучасному
взаємопов’язаному і взаємозалежному світі дозволяє встановити ділові
контакти між фахівцями; зняття мовних бар’єрів значно розширює коло
можливостей як для працевлаштування, так і для отримання освіти за
кордоном. Отже, перед вищою школою стоїть завдання не тільки суттєвого
оновлення змісту навчання іноземних мов, а й формування міжкультурної
комунікативної компетенції її випускників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Питаннями теорії
міжкультурної комунікації займалися Т. Астафурова, П. Донець, І. Зимня,
І. Лейфа, Р. Портер, Л. Самовар, В. Сафонова, С. Тер-Мінасова, Г. Томахіна,
І. Халеєва, І. Цатурова, концепції діалогу культур висвітлені М. Бахтіним,
B. Біблером та ін., дослідження, що стосуються комунікативних ускладнень між
представниками різних культур та стратегій їх подолання, переважно належать
зарубіжним вченим, таким як А. Вежбицька, У. Гудікунст, С. Кім, Т. Ларіна,
Г. Маркус, Г. Тріандіс, Е. Холл, Г. Хофстеде; проблему толерантності в межах
міжкультурної комунікації розглядали У. Гьюдикунст, П. Донець, Л. Знікіна,
Т. Ларіна, В. Ніке, Т. Персикова, О. Садохін, В. Сафонова, С. Тер-Мінасова та
ін.; формування міжкультурної компетенції у ВНЗ розкрито в працях
Р. Гришкової, Г. Копил та ін.
Незважаючи на те, що проблема навчання міжкультурної комунікації
посідає вагоме місце в науково-методичних дослідженнях, нерозробленим
залишається питання формування міжкультурної комунікативної компетенції
магістрів на заняттях з іноземної мови з урахуванням їх майбутньої професійної
діяльності.
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Метою

є

статті

аналіз

основних

складових

міжкультурної

комунікативної компетенції та сучасних підходів до формування міжкультурної
комунікативної компетенції у процесі підготовки магістрів у вищому
педагогічному навчальному закладі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Іноземна мова як інструмент
пізнання в умовах комунікативно-орієнтованого навчання стає засобом
соціокультурної освіти. Комунікативно-орієнтоване навчання іноземним мовам
означає

формування

у

магістрів

комунікативної

компетенції,

а

саме

мовленнєвої, розмовної, практичної, соціально-лінгвістичної та міжкультурної,
коли магістр здатний використовувати іноземну мову як знаряддя мовленнєворозумової діяльності у полікультурному світі.
Концепт «комунікативної компетенції» вперше вжито Д. Хаймсом в
середині 1960-х років [1]. На його думку, сутність цього концепту полягає у
внутрішньому розумінні ситуаційної доцільності мови. Теорія Д. Хаймса
вважається важливим внеском до методики викладання іноземних мов. Деякі
ідеї були вдосконалені та докладніше розроблені М. Канейл і М. Свейном у
1980-их роках [2]. Відтоді теорія комунікативної компетенції отримала загальне
визнання в науковому світі.
Отже, комунікативна компетентція – це лінгвістично, психологічно та
методично організована система, яка характеризується єдністю мови та
мовлення. Сфера прояву інтелектуальних здібностей, до яких належить
комунікативна компетенція, це – процес діяльності, що є неможливий без
мовленнєвого компонента. Складнощі вивчення цього феномена пов’язані з
його багатогранністю – з одного боку, він характеризується самостійністю
складових, а з іншого – втілює комплекс типів поведінки та індивідуальних
особливостей.
Міжкультурна комунікативна компетенція, яка реалізується в чужій
лінгвокультурній спільноті, розглядається як психологічне новоутворення
вищого ступеня, функціонування якого уможливлює міжкультурне спілкування
професійного, соціокультурного та приватного характеру. Така компетенція
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015
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визначається

як

особлива

здатність

людини

здійснювати

повноцінне

міжкультурне спілкування, сприймати мовне та культурне розмаїття, досягати
взаєморозуміння між представниками різних культур навіть за умови
достатнього володіння іноземними мовами на основі знання, розуміння,
дотримання

універсальних

правил

і

норм

поведінки,

які

формують

міжнародний етикет спілкування.
Варто

зазначити,

що

міжкультурна

комунікативна

компетенція

проявляється лише за умов міжкультурного спілкування, де комунікативна
компетенція як така не забезпечує його ефективності, оскільки комунікантам
бракує знань культурних правил і технік їхнього використання. Повноцінне
міжкультурне

спілкування

виступає

умовою

та

водночас

продуктом

функціонування міжкультурної комунікативної компетенції особистості.
Слід відмітити, що метою формування міжкультурної компетенції є
опанування уміннями керувати процесом міжкультурної взаємодії, адекватно
його інтерпретувати та набуття нових культурних знань у ході комунікації. У
результаті досягнення поставленої мети майбутній фахівець повинен: вміти
адекватно сприймати та інтерпретувати різні культурні цінності; свідомо
уникати розмежування культур, бачити у чужих культурах не тільки
відмінності, а й схожі риси; розглядати інші культури та представників інших
культур з позиції емпатії; співвідносити існуючі етнокультурні стереотипи із
власним досвідом та робити адекватні висновки; вміти переглядати та
змінювати власні оцінки чужої культури у відповідності з розширенням
навичок та досвіду міжкультурного спілкування; засвоювати нові знання про
іншу культуру для більш глибокого пізнання власної; синтезувати та
узагальнювати свій власний досвід у міжкультурному діалозі.
Таким чином, від людини із достатнім рівнем володіння іноземною
мовою очікується і відповідний рівень культурної грамотності, наявності
пресупозицій, фонових знань, ціннісних установок, притаманних культурі
народу, мовою якого відбувається спілкування.
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У цьому контексті доцільно було б порівняти іншомовну комунікативну
та міжкультурну комунікативну компетенції, які інколи ототожнюються.
Іншомовна

комунікативна

компетенція

та

міжкультурна

комунікативна

компетенція є досить близькими поняттями, однак С. Ніколаєва та І. Соболєва
вважають, що іншомовна комунікативна компетенція не включає в себе
міжкультурну комунікативну компетенцію повністю, існують частини різних
компонентів

іншомовної

міжкультурного
комунікативної

виміру

комунікативної
[3].

компетенції

Оскільки
–

навчити

компетенції,
мета

які

формування

успішно

не

мають

іншомовної

вирішувати

завдання

взаєморозуміння і взаємодії з носіями мови, яка вивчається, у відповідності до
норм і культурних традицій в умовах прямого й опосередкованого контактів, то
досягти цього неможливо без оволодіння міжкультурним компонентом
іншомовного спілкування, адже спілкування іноземною мовою передбачає
залучення представників різних культур (якщо воно відбувається в природних
умовах, а не штучних навчальних ситуаціях). Тому формування іншомовної
комунікативної компетенції без урахування міжкультурного компонента не
відповідає вимогам сучасного суспільства.
Варто зазначити, що відмінність нового компетентнісного підходу
полягає у тому, що за мету ставиться не набуття мовних знань та формування
досконалих мовленнєвих навичок, а саме оволодіння комунікативними
компетенціями,

як

здатностями

особистості

до

самостійних

дій

у

непередбачуваних культурно-обумовлених ситуаціях спілкування шляхом
самостійного пошуку, обробки і практичного застосування інформації.
Г. Єлізарова,

описуючи

кореляцію

іншомовної

та

міжкультурної

комунікативних компетенцій, зазначає, що міжкультурна комунікативна
компетенція надає кожному аспекту іншомовної комунікативної компетенції
(а

саме:

лінгвістичній,

соціолінгвістичній,

дискурсивній,

стратегічній,

соціокультурній і соціальній компетенціям) міжкультурний вимір і включає в
себе знання культурних і лінгвістичних феноменів та вміння використовувати
ці знання в ході міжкультурної комунікації стосовно своєї поведінки та
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поведінки співрозмовника. Міжкультурна комунікативна компетенція містить і
такі компоненти, які не входять у структуру іншомовної комунікативної
компетенції, і включає знання про психологічні феномени, пов’язані з
культурою як явищем і з міжкультурною комунікацією як особливим видом
міжособистісного спілкування, а також відношення як афективний компонент
спілкування, тобто наявність психологічного та афективного компонентів
відрізняє

міжкультурну

компетенцію

від

іншомовної

комунікативної

компетенції [4].
В таких умовах перед викладачем іноземних мов постає задача соціально
і професійно адаптувати магістрів та навчити їх спілкуватися в соціокультурній
сфері. Під час організації занять необхідно враховувати багато факторів.
Велике значення мають середовище навчального закладу, розширення
міжнародної співпраці, занурення в мовне середовище, компетентність
викладачів, педагогічна взаємодія, дискурсивний компонент на заняттях з
іноземної мови.
Тож актуальність проблеми формування міжкультурної комунікативної
компетенції майбутніх фахівців очевидна. Для того, щоб правильно зрозуміти
іншу людину, а особливо людину з іншої культури, необхідно зрозуміти її
дискурс. Сучасний науковий підхід розглядає дискурс як важливу форму
повсякденної життєвої практики людини і визначає його як складне
комунікативне явище, яке включає, окрім тексту, і екстралінгвістичні фактори
(знання про світ, переконання, установки, цілі адресата), необхідні для
розуміння тексту.
Слід відзначити, що в навчальному процесі необхідно використовувати
дискурс, оскільки він є зразком мовленнєвої та немовленнєвої поведінки носіїв
мови та вводить магістрів в ситуативний контекст комунікації. Найбільш
важливими характеристиками дискурсу є зв’язність, цілісність, завершеність,
композиційна

оформленість,

приналежність

до

певного

типу,

екстралінгвістичні властивості акту спілкування тощо.
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Таким чином, актуальна задача навчання іноземним мовам як засобу
комунікації між представниками різних народів і культур вирішується,
безумовно, в процесі навчання мовам в нерозривному зв’язку з світом та
культурою народів, які розмовляють цими мовами. Ця комплексна задача
ускладнюється ще й тим, що спілкування – це не лише вербальний процес.
Ефективність міжкультурної комунікації, окрім знань іноземної мови залежить
ще від багатьох факторів: умов та культури спілкування, правил етикету, знань
невербальних форм вираження, фонових знань взагалі та багато іншого.
Дослідження у галузі невербального спілкування зосереджені на проблемі
універсальності та специфічності проявів невербальної поведінки стосовно
різних культур. Національна семіосфера включає в себе найрізноманітніші
коди, кожний з яких відрізняється своєю специфікою у порівнянні з
аналогічним кодом в іншій національній культурі. Існують, звичайно,
універсальні типи виразу обличчя, які символізують страх, щастя, подив, злість,
смуток, рухи людського тіла, а також жести, експресивні сигнали, які майже
однакові в усіх народів (посмішка, сердитий погляд, насуплені брови, хитання
головою тощо), але правила виявлення цих емоцій відрізняються у різних
культурах.
Тобто, є багато невербальних засобів, звичок, що прийняті лише однією
нацією. Відомі невербальні сигнали, що в різних народів несуть різну
інформацію. Наприклад, більшість європейських народів передають згоду,
хитаючи головою згори донизу. Болгари цим жестом передають незгоду, японці
лише підтверджують, що уважно слухають співрозмовника.
На думку І. Байбакової, термін «невербальне спілкування» має бути
зарезервованим для визначення таких типів поведінки і символів культури, що
передають культурно специфічні поняття, які розуміють і поділяють інші люди
в межах однієї культурної групи. Наприклад, рухи голови догори і вниз є
фізичною поведінкою, вони можуть супроводжувати вербальний знак або
заміняти його. Ці рухи тіла стають невербальним типом спілкування тоді, коли

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 1

Педагогічні науки

вони передають якесь культурне повідомлення, таке, як згода, незгода або
ствердження [5].
Отже, останнім часом проблема викладання іноземних мов розглядається
в комплексі, що включає не тільки власне мовні, комунікативні, але також і
етно-, соціокультурні аспекти в семантичному просторі міжкультурної
комунікації.
Оптимальним варіантом оволодіння іноземною мовою є навчання в
природному мовному середовищі, без якого не може бути сформованості
навичок ефективного спілкування іноземною мовою. Тому викладачі іноземних
мов

намагаються

парасередовище,

моделювати
насичуючи

мовне

середовище,

освітній

простір

створюючи

одиницями

мовне

матеріальної

культури, іншомовного побуту, формуючи таким чином, соціокультурну
компетенцію, яка є складовою міжкультурної комунікативної компетенції.
Створення мовного парасередовища в освітньому процесі є вирішальною
умовою

формування

міжкультурної

комунікативної

компетенції.

Аудіовізуальне мовне середовище сприяє створенню умов для засвоєння мови
при контакті з культурою, яка в цьому парасередовищі моделюється. Можна
також використовувати Інтернет як доступний засіб навчання і пізнання,
отримання інформації, спілкування. Існує цілий спектр послуг Інтернету,
заснованих

на

діалоговому

типі

спілкування:

електронна

пошта,

телеконференції тощо.
Правильне використання комп’ютерних телекомунікацій, інформаційних
ресурсів та послуг Інтернет дозволяє здійснити принципово новий підхід до
навчання, яке: базується на широкому спілкуванні, зближенні, стирання
кордонів між окремими соціумами; на вільному обміні думками, інформацією;
ініціює широкі контакти з культурою інших народів і їх досвідом; стимулює
оволодіння іноземною мовою, якщо мова йде про міжнародні проекти.
Щоб брати участь у діалозі культур, потрібно вміти користуватися як
вербальними, так і невербальними формами спілкування.
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Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Таким чином, успішна реалізація міжкультурної комунікативної компетенції
дозволяє встановити контакт з іншомовними комунікантами, визнати їхні
культурні цінності, виробити толерантне ставлення до розбіжностей у формах
спілкування, стилях поведінки, способі життя, звичаях та традиціях. Для
подолання бар’єрів, стереотипів, забобонів та інших факторів, що викликають
комунікативні невдачі та перешкоджають взаємодії цивілізацій та культур у
сучасному світі необхідно розширити зміст навчання за рахунок включення в
курс іноземної мови ряду компонентів, націлених на розвиток міжкультурної
комунікативної

компетенції

–

соціокультурних,

соціолінгвістичних,

лінгвокраїнознавчих. Актуальні напрями подальшої розробки окресленої
проблеми полягають у розробці педагогічних умов формування міжкультурної
комунікативної компетенції майбутніх педагогів.
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Воротняк Л. И. Некоторые аспекты формирования межкультурной
коммуникативной компетенции магистров высших педагогических учебных
заведений
В статье автор рассматривает некоторые аспекты межкультурной
коммуникативной компетенции, в том числе, ее основные составляющие и
особенности, сравнивает и размежевывает термины «иноязычная
коммуникативная компетенция» и «межкультурная коммуникативная
компетенция», анализирует современные подходы к формированию
межкультурной коммуникативной компетенции в процессе подготовки
магистров в высшем педагогическом учебном заведении. Автором также
предложено обратить внимание на обучение невербальных средств
коммуникации, использовать в учебном процессе дискурс как образец речевого
и неречевого поведения носителей языка, который вводит магистров в
ситуативный контекст коммуникации.
Ключевые слова: межкультурная коммуникативная компетенция,
иноязычная коммуникативная компетенция, магистры, невербальное общение,
дискурс.
Vorotniak L. I. Some Aspects of Formation of Masters’ Intercultural
Communicative Competence in Higher Educational Establishments
In the article the author examines some aspects of intercultural communicative
competence, including its main components and features, compares and contrasts the
terms "foreign language communicative competence" and "intercultural
communicative competence"; the current approaches to the formation of intercultural
communicative competence in the preparation of Masters in Pedagogical Higher
educational Establishments are analyzed. The author also draws attention to nonverbal communication training, offers to use discourse in the classroom as a model of
speech and behavior of native speakers.
Features of political, economic, social and cultural development of the modern
world more clearly demonstrate the strong interrelationship between different
countries. This is evident not only due to the expansion of cultural exchange, but also
in the increasing number of direct contacts between the government and social
institutions, groups, social movements and people of different countries.
In such circumstances, the language teachers have to help students to adapt
socially and professionally and teach them to communicate in social and cultural
spheres. When organizing classes many factors must be considered. General
education environment, increased international cooperation, immersion, competence
of teachers, teacher and student interaction, discursive component at foreign
language lessons are very important.
Intercultural communicative competence which is realized in a foreign
linguocultural community is seen as a psychological neoplasms of the highest level,
the function of which enables professional and intercultural communication. Such
competence is defined as a person's ability to carry out appropriate intercultural
communication, perceive language and cultural diversity, achieve mutual
understanding between different cultures on the basis of knowledge, understanding
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and respect for universal rules and norms of behavior that create international
communication etiquette.
It should be stressed that intercultural communicative competence occurs only
in case of intercultural dialogue, where communicative competence as such does not
ensure its effectiveness as communicators lack knowledge of cultural rules and
techniques for their use. Meaningful intercultural communication is both a product
and condition of functioning of a person’s intercultural communicative competence.
The best option of learning a foreign language is learning the language in a
natural language environment, which enables to form effective communication skills
in a foreign language. Therefore, foreign language teachers are trying to model
language environment, creating language para-environment, filling educational
space with units of material culture, foreign goods, thus forming, socio-cultural
competence, which is a component of intercultural communicative competence.
Intercultural competence is a way of ensuring that the methods used to reach a predetermined set of goals are effective and operate within good practice guidelines.
Visual language environment is conducive for language acquisition in contact
with the culture, which is modeled in this para-environment. You can also use the
Internet as an available tool of getting knowledge, information and communication.
Thus, successful implementation of intercultural communicative competence allows
to establish contact with other communicants, recognize their cultural values,
develop tolerance to the difference in the communication styles of behavior, lifestyle,
customs and traditions.
Keywords: intercultural communicative competence, foreign language
communicative competence, masters, nonverbal communication, discourse.
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Олена Василівна Дерев’янко,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальноінженерних
дисциплін Житомирського державного технологічного університету

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ
МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ
У статті актуалізовано проблему формування самоактуалізації
особистості майбутніх інженерів-механіків в умовах професійної діяльності.
Здійснено аналіз поглядів сучасних педагогів, психологів та інженерів щодо
теоретичних підходів у процесі формування самоактуалізації майбутніх
інженерів-механіків. В роботі на підставі узагальнення проаналізованих вище
підходів визначається поняття «професійна самоактуалізація особистості
майбутнього інженера-механіка» як складний, багаторівневий, безперервний
процес спрямованого професійного розвитку зрілої особистості, який
характеризується реалізацією особистісно-професійного потенціалу, що надає
особистості можливість досягнути найвищого рівня – професійного «акме».
Ключові
слова:
самоактуалізація
особистості,
професійна
самореалізація, професійний розвиток, професійне «акме».
Постановка проблеми у загальному вигляді. Однією з важливих вимог
до особистості сучасного інженера є готовність до постійного саморозвитку та
самоактуалізації. Це пов’язано зі швидкими змінами, які відбуваються сьогодні
у суспільному житті, стрімким розвитком науки й техніки, що зумовлює
необхідність постійно вдосконалювати власну професійну майстерність,
оволодівати сучасними концепціями підготовки інженерних рішень, а також
удосконалювати зміст, методи, засоби своєї професійної діяльності. Тому
сучасна вища освіта має готувати підростаюче покоління до вирішення нових
професійних проблем, нових непередбачуваних життєвих ситуацій, передавати
навички професійної самоактуалізації під час фахової підготовки студентів в
умовах ВНЗ.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Аналіз джерельної
бази у вітчизняній та зарубіжній педагогіці вказує на те, що накопичено досить
багато

наукових

ідей,

теоретичних

положень,

присвячених

проблемі

професійної самоактуалізації у вищий школі.
Основи теорії самоактуалізації заклали представники гуманістичної
психології Е. Фромм, Дж. Олпорт, К. Роджерс, Х. Когут, Р. Мей, В. Франкл,
К. Хорні, Ш. Бюллер, А. Маслоу, Е. Шостром на ґрунті екзистенціальної
філософії

Ф. Брентано,

М. Бубер,

Е. Гуссерль,

А. Камю,

С. К’єркегор,

Л. Шестов, М. Гайдеггер, Ж-П. Сартр, К. Ясперс. У вітчизняній педагогіці та
психології найвідоміші дослідження самоактуалізації особистості пов’язані з
іменами Г. Балла, Л. Виготського, С. Рубінштейна, О. Леонтьєва, Г. Костюка,
К. Платонова,

В. Рибалки,

Н. Коломінського,

І. Маноха,

В. Моляко,

В. Ткаченко, О. Щотка.
Дослідженню самоактуалізації особистості в професійній діяльності з
точки зору реалізації потенційних можливостей та здібностей особистості та
професійному

розвитку

присвячені

О. Бондарчук,

О. Борисової,

роботи

І. Ващенко,

В. Агапова,

Т. Базарова,

О. Винославської,

М. Вудкока,

А. Деркача, О. Єгоршина, В. Зазикіна, Л. Карамушки, Г. Ложкіна, Л. Мітиної,
Л. Орбан-Лембрик, М. Ткалич, В. Третьяченко та ін.
Результати досліджень свідчать про те, що самоактуалізація в умовах
професійної діяльності розглядається переважно як результат професійного
самовдосконалення, як частина професійного розвитку фахівця [1–3]. Між тим,
фрагментарність досліджень цього процесу не дає уявлення про професійну
самоактуалізацію як про цілісний соціально-психологічний феномен на
сучасному етапі професійної підготовки майбутніх інженерів-механіків.
Мета статті полягає у аналізі теоретико-методологічних підходів до
формування самоактуалізації майбутніх інженерів-механіків у професійній
діяльності й узагальненні поняття «професійна самоактуалізація майбутнього
інженера-механіка».
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Виклад основного матеріалу дослідження. З метою розробки системи
підготовки

майбутніх

інженерів

вважаємо

за

доцільне

виокремити

концептуально нові теоретико-методологічні підходи, які лежать в основі
професійної самоактуалізації.
На основі аналізу літературних джерел найбільш узагальненим та
інтегрованим,

на

наш

погляд,

є

наступна

інтерпретація

поняття

«методологічного підходу» як сукупності ідей, що визначають загальну
наукову світоглядну позицію вченого, принципів, що лежать в основі стратегії
дослідницької діяльності,

а

також

способів,

прийомів,

процедур,

що

забезпечують реалізацію обраної стратегії в практичній діяльності [4].
В сучасній психолого-педагогічній літературі можна виявити кілька
основних методологічних підходів до вивчення проблеми професійної
діяльності в контексті самоактуатуалізації – психометричний, когнітивний,
процесуальний,

діяльнісний,

особистісний

(соціально-особистісний,

мотиваційно-особистісний тощо), особистісно-діяльнісний.
Така різноманітність дає змогу науковцям вибирати той чи інший підхід.
Зокрема, Н. Коломінський, В. Рибалка під час вивчення створення належних
умов для самоактуалізації особистості майбутнього фахівця пропонують
застосовувати особистісно-діяльнісний підхід як методологічно «продуктивний
принцип для розробки шляхів професійного становлення.., передбачає розгляд
навчання як удосконалення розвитку особистості» [5, с. 52], С. Рубінштейн,
Л. Виготський, О. Леонтьєва, О. Петровський, Г. Костюк спираються на
діяльнісний підхід тощо.
Однак, зважаючи на те, що з позицій лише одного підходу важко
зрозуміти сутність предмета дослідження, найчастіше учені спираються на
сукупність декількох підходів. Д. Шутько під час вивчення професійної
актуалізації

особистості

суб’єктивно-діяльнісний,

майбутнього

фахівця

пропонує

особистісно-розвиваючий

і

застосовувати
акмеологічний

підходи [6, с. 753].
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На основі аналізу психолого-педагогічної й спеціальної літератури було
виокремлено

й

обґрунтовано

доцільність

використання

у

формуванні

професійної самоактуалізації інженерів таких підходів як діяльнісного,
акмеологічного, компетентнісного та особистісно-самоактуалізуючого.
Одним із провідних методологічних підходів є діяльнісний. Головною
ідеєю діяльнісного підходу є роль особистості у взаємодії із зовнішніми
умовами її професійної діяльності. Серед основних положень діяльнісного
підходу, на які слід звертати увагу в процесі організації навчально-професійної
діяльності можна виокремити: діяльність студентів залежить від її соціальної
спрямованості, скерованості на формування у них соціально значущих мотивів,
потреб, інтересів; гуманістичний характер стосунків педагога зі студентами
стимулює їх до виявлення бажаної, а не нав’язаної активності; позитивне
особистісне ставлення студентів до діяльності формується за умови, якщо її
мета, результати стають мотивами навчання; діяльність набуває особистісної
значущості в результаті її самоактуалізації, задоволення потреб, інтересів
студентів, передусім потреби у самовизначенні, самоствердженні та творчості;
навчання стає привабливим, викликає задоволення, якщо студент відчуває свою
належність до колективу і рівноправність у взаємодії з педагогами й іншими
студентами.
Прихильники діяльнісного підходу (В. Андрєєв, Г. Балл, О. Сухоленова,
О. Слободян, В. Івченко) розглядають самоактуалізацію як певну внутрішню
активність, вид творчої діяльності, що «зумовлює продуктивне особистісне
зростання». В своїй доробках зазначеної теми торкаються відомі науковці В.
Клочко та Є. Галажинський розглядаючи процес самоактуалізації особистості в
професії як перехід можливостей у дійсність. Отож, на думку дослідників,
самоактуалізація – це форма, у якій людина забезпечує власний розвиток,
можливість бути джерелом активності. Саме з цим джерелом пов’язана сутність
людини, її значимість та місія [7, с. 65-144.].
За Л. Ожиговою, самоактуалізація особистості в професії – це наповнена
екзистенціальним змістом реалізація потреб людини, оформлена як соціально
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значуща діяльність, у якій органічно злиті усі компоненти особистості:
когнітивний (уявлення про себе як про професіонала); афективний (оцінка себе
як професіонала); конативний (власні стратегії чи способи професійної
поведінки) [8].
Отже, представники діяльнісного підходу розглядають професійну
діяльність як центральну та найбільш плідну ниву самоактуалізації особистості
майбутнього фахівця. Ключове значення в процесі професійної самоактуалізації
приділяється розвитку тих професійно важливих якостей і здібностей
особистості, які потрібні їй та суспільству, можливості її ефективного
саморозвитку й творчого потенціалу особистості, що передбачає вироблення
умінь обирати мету, планувати діяльність, організовувати, виконувати,
регулювати, контролювати, аналізувати й оцінювати її результати.
Слід підкреслити, що надзвичайного поширення у сфері фахової
підготовки майбутніх інженерів отримала актуалізація їх ціннісних орієнтацій,
що пояснюється сучасним акмеологічним розумінням соціально-виробничих
відносин, як однієї з головних складових інженерної діяльності. У цьому
контексті ми зазначаємо, що в основі акмеологічний підхід закладена проблема
реалізації себе у професійній діяльності, досягнення найвищого ступеня
особистісної та діяльнісної зрілості  професійного «акме».
В акмеології (Б. Ананьєв, А. Деркач, Н. Кузьміна та ін.) розглядаються
закономірності, умови й чинники, які впливають на самореалізацію людиною
свого творчого потенціалу у процесі творчої діяльності. Акме – це вершинна,
пікова точка у творчому саморозвитку, в якій найбільше виявляється зрілість
людини як особистості. В акмеології під самоактуалізацією людини розуміється
процес переходу потенційних характеристик індивіда в актуальні. При цьому це
стосується як професійної діяльності, так і періоду підготовки до неї – у тому
числі й шкільного навчання. В цьому аспекті самоактуалізація розглядається в
якості необхідної форми руху людини до вершин особистісної зрілості, а також
до вершин професіоналізму [9, с. 29].
На нашу думку, достатньо повно відображає зміст акмеологічного
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підходу розуміння і тлумачення його О. Бодальов. Сутність акмеологічного
підходу він бачить у тому, щоб здійснити комплексне дослідження й дати
цілісну картину суб’єкта, який проходить щабель зрілості. «... для того, щоб
активно вплинути на досягнення ним вищих рівнів розвитку, на які можна
зійти» [10, с. 39].
Завданням акмеологічного підходу є розроблення стратегії й тактики
організації та практичного здійснення процесу переведення майбутнього
фахівця на дедалі вищий професійний та особистісний рівень. Професійна
діяльність, професійна майстерність, що прогресивно розвиває особистість, яка
самореалізується в певному виді професійної діяльності, є невідємними
складовими акмеологічного підходу.
Дотримання акмеологічного підходу у процесі організації професійної
самоактуалізації

інженерів

дозволяє

успішно

формувати

гностичні,

проектувальні, конструктивні, організаторські й комунікативні уміння у них.
Особливий акцент при цьому слід робити на аналізі початкової професійної
ситуації, цілепокладанні, виборі форм, методів та засобів формування,
прогнозуванні наслідків діяльності, оформленні й презентації результатів
(інженерного рішення).
Використання
спрямованості

акмеологічного підходу має

зрілої

особистості

на

на

меті забезпечення

самоосвіту,

самовиховання,

самоактуалізацію та самовдосконалення у професійній діяльності,
Отже, самоактуалізація – це активне якісне перетворення майбутнього
фахівця свого внутрішнього світу, яке відбувається в процесі його діяльності,
насамперед професійній.
В наш час відбувається активне запровадження в навчальну систему й
іншого, не менш значимого підходу  компетентнісного. Цей новий підхід
також є невід’ємним елементом модернізації освіти, що передбачає якісну
зміну педагогічної системи. Він має значний потенціал для розвитку
особистості майбутнього фахівця.
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Загальною

ідеєю

компетентністного

підходу

є

компетентністно-

орієнтована освіта, яка спрямована на комплексне засвоєння знань та способів
практичної діяльності, завдяки яким майбутній фахівець успішно реалізує себе
в різних галузях своєї життєдіяльності. Компетентнісний підхід полягає в
зміщенні акценту із накопичування нормативно визначених знань, умінь і
навичок до формування та розвитку у студентів здатності практично діяти,
творчо застосовувати набуті знання, індивідуальні техніки і досвід успішних
дій у ситуаціях професійної діяльності.
За такого підходу сутність підготовки інженерів полягає не тільки у
збагаченні студентів певною кількістю інформації, а й в розвитку уміння
оперувати нею, проектувати та моделювати свою діяльність, здатності творчо
застосовувати набуті знання і досвід у професійній діяльності.
Компетентність

людини

(Н. Кузьміна,

А. Деркач,

професійної

компетентності

має

В. Зазикін,
дає

вектор

акмеологічного

І. Зимня).

Постійне

можливість

досягти

розвитку

вдосконалення
акмевершин

професіоналізму[11].
Отже, можна говорити про інтеграцію компетентнісного і акмеолоічного
підходів у навчально-виховному процесі у вищій школі. Основу даних підходів
становить ідея гуманізації освіти з орієнтацією на розвиток студентів як
особистостей

і

суб’єктів

діяльності

з

високим

рівнем

професійної

компетентності.
Таким чином, акмеологічний підхід сприяє формуванню у студентівмеханіків установки на найбільш повну професійну самореалізацію і як
особистості, і як професіонала, усвідомлення індивідуальних стратегій і
траєкторій руху до професіоналізму, а компетентнісний підхід припускає
пріоритетну орієнтацію на цілі  вектори: навчання, самовизначення,
самоактуалізацію, соціалізацію і розвиток індивідуальності.
Дослідники,

базуючись на

особистісно-самоактуалізуючем

підході,

розглядають процес самоактуалізації як розвиток и саморозвиток фахівця,
здатного до постійних змін глибинних особистісних характеристик які
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зорієнтовані на розкриття та актуалізацію особистісного потенціалу майбутніх
інженерів в умовах навчально-професійної діяльності.
На думку В. Рибалки: «Як методологічний інструмент, особистісний
підхід складається з концептуального уявлення про особистість, з комплексної
діагностики якостей особистості, з концептуальної інтерпретації отримуваних
при цьому даних, з комплексу методів цілісного, всебічного розвитку якостей
особистості та умов цілісної реалізації цих якостей у відповідних видах
сукупної діяльності та соціальної поведінки» [12, с. 48].
Н. Шевченко вказує: «Саме особистісно-самоактуалізуючий підхід має
найбільший потенціал для свого втілення у педагогічну систему. Своєрідною
квінтесенцією цього підходу є саме ідея самореалізації. Самореалізація і є
втіленням глибинної природи, суттєвих сил кожної людини. Освітня система
буде справді гуманістичною та особистісно-орієнтованою настільки, наскільки
вона працює на самореалізацію того, хто навчається» [13, с. 187].
Основними

принципами

особистісно-самоактуалізуючого

підходу

виступають: принцип усвідомлення студентом потреби та мотиваційносмислового значення самоактуалізації свого особистісного потенціалу в умовах
професійної діяльності; принцип самопізнання, вивчення й оцінки студентом
власного особистісного потенціалу, що втілюється в процесі самоактуалізації;
принцип цілеспрямованої, планомірної, через творчий проект самоактуалізації
особистісного потенціалу студента у навчальній та професійній діяльності;
принцип

операціоналізації

та

продуктивності

процесу

самоактуалізації

студента, пошуку засобів втілення особистісного потенціалу у певному
результаті навчально-професійної діяльності; принцип особистісного та
суспільного

емоційно-почуттєвого

утвердження

процесу

і

результатів

особистісної самоактуалізації студента в інноваційних видах професійного
навчання.
На наш погляд, принципи особистісно-самоактуалізуючого підходу дають
більш якісне уявлення про процес професійної самоактуалізації особистості,
який займає ключове місце в процесі розвитку майбутнього інженера-механіка
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у професії, висвітлює механізми, психологічні детермінанти та динаміку
професійного розвитку особистості.
Слід також відзначити, що особистісно-самоактуалізуючий підхід до
формування процесу самоактуалізації майбутнього інженера-механіка в
професійній діяльності дозволяє досліджувати розвиток особистості у професії
зважаючи на зміст, динаміку цього процесу та роль суб’єкта професійної
діяльності у власних досягненнях.
На підставі узагальнення проаналізованих вище підходів, професійна
самоактуалізація особистості майбутнього інженера-механіка визначається
нами як складний, багаторівневий, безперервний процес спрямованого
професійного розвитку зрілої особистості, який характеризується реалізацією
особистісно-професійного потенціалу, що надає особистості можливість
досягнути найвищого рівня – професійного «акме».
Висновки та перспективи подальших розвідок цього напряму.
Підсумовуючи вищевикладене, уважаємо, що для майбутнього інженерамеханіка самоактивізація стає необхідною умовою набуття професіоналізму.
Формування в майбутніх інженерах готовності до самоактуалізації є активним
інструментом ліквідації розриву між вимогами професійної діяльності та
власними можливостями особистості. Перспективи подальших розвідок цього
напряму

вбачаємо

в

дослідженні

самоменеджменту

як

компонента

самовдосконалення майбутніх інженерів-механіків.
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Деревянко Е. В.
Теоретические
подходы
к формированию
профессиональной самоактуализации будущих инженеров-механиков
В статье актуализирована проблема формирования самоактуализации
личности будущих инженеров-механиков в условиях профессиональной
деятельности. Осуществлен анализ взглядов педагогов, психологов и
инженеров по теоретическим подходам в процессе формирования
самоактуализации будущих инженеров-механиков. В работе на основе
обобщения проанализированных выше подходов определяется понятие
«профессиональная самоактуализация личности будущего инженерамеханика» как сложный, многоуровневый, непрерывный процесс направленного
профессионального развития зрелой личности, который характеризуется
реализацией личностно-профессионального потенциала, предоставляет
возможность личности достичь высокого уровня - профессионального «акме».
Ключевые слова: самоактуализация личности, профессиональная
самореализация, профессиональное развитие, профессиональное «акме».
Derevianko О. V. Theoretical approaches in the process of professional selfactualization formation of future mechanical engineers
The problem of professional self-actualization formation of future mechanical
engineers in their professional activity is actualized. Self-actualization in terms of
professional activity is seen primarily as a result of professional self-determination
and as a part of professional development. Meanwhile, fragmentary character of this
process study does not explain professional self-actualization as an integral sociopsychological phenomenon on the modern stage of professional training of future
mechanical engineers.
The paper presents the analysis of teachers’, psychologists’ and
engineers’ approaches to the problem of self-actualization formation of future
mechanical engineers. The theoretical-methodological approaches which form the
basis of self-actualization of future mechanical engineers are determined and are the
following: the action approach – engineering education directed on the personality
formation in the interaction with extrinsic conditions of the professional activity; the
acmeological approach – self-realization in the professional activity and the
achievement of the highest degree of personal and professional maturity; the
competence approach - the main goal of which is to develop skills for processing
information, to plan and to simulate activity; to develop abilities to apply creatively
acquired knowledge and experience in the professional activity; the personality-selfactualization approach – the development and self-development of a specialist who is
able to develop personal characteristics directed on the development of a personal
potential of a future engineer in the condition of the educational professional activity.
The term “professional self-actualization of a future mechanical engineer” as
a complex, multilevel and continuous process of a directed development of a mature
personality is defined after the analysis of the mentioned above approaches. This
process is characterized by the realization of a personal professional potential; it
gives the ability to achieve a high level of professional “acme”.
Keywords: self-actualization, professional self-actualization, professional
development, professional «acme».
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
В статті розглядаються проблеми організації самостійної роботи
студентів з використанням засобів інформаційних технологій при вивченні
іноземної мови з урахуванням сучасних вимог та умов суспільства. Вивчаються
методи ефективної організації самостійної роботи студентів як цілісної
системи сучасного освітнього середовища.
Ключові слова: самостійна робота студентів, інформаційні технології,
Інтернет-ресурси.
Постановка проблеми у загальному вигляді. На даному етапі розвитку
вищої школи необхідною умовою оптимізації навчального процесу стає
розширення

арсеналу

традиційних

методичних

засобів

та

прийомів

удосконалення професійної освіти під час вивчення іноземних мов. Особливе
значення набуває організація самостійної роботи студентів метою якої є
формування творчої особистості, яка здатна на саморозвиток, самоосвіту,
інноваційну діяльність не лише під час навчання в університеті, а й протягом
усього життя: сучасна людина повинна навчатися сприймати та аналізувати
великий об’єм нової інформації, критично ставитися до її оцінки, вміти
аналізувати.
Традиційно самостійна робота студентів займала значний обсяг у процесі
оволодіння іноземною мовою, зокрема при засвоєнні та опрацюванні
© Дерев’янко О. В., Лазаренко І. С.
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лексичного, граматичного матеріалу, при розвиткові навичок читання та
писемного мовлення. Існуючі підручники, словники, довідники, комп’ютерні та
мультимедійні технічні засоби, мережа Інтернет надають широкі можливості
студентам самостійно опрацьовувати матеріал та удосконалювати знання з
іноземної мови. За таких умов активізація самостійної роботи студентів
засобами інформаційних технологій у процесі оволодіння іноземною мовою
стає особливо актуальною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Різні аспекти
проблеми самостійної роботи студентів розглянуто в дослідженнях вітчизняних
науковців (А. Алексюк, В. Буряк, О. Заїка, Л. Клименко, В. Козаков, В. Луценко
та інші). Самостійній роботі студентів у процесі оволодіння іноземною мовою
присвячено ряд наукових досліджень, які вирішують окремі питання цієї
проблеми

(О. Акмалдинова,

М. Алієва,

Т. Гусак,

Л. Іванова,

К. Карпов,

А. Лур’є, М. Ляховицький, О. Малінко, З. Матукайтес, С. Ніколаєва, І. Павлова,
О. Письменна) та загальні проблеми в цілому (Т. Біла, А. Кузьміна, Л. Лужних
та інші). Залучення інформаційних технологій у процес навчання розглядається
в роботах В. Беспалька, Б. Гершунського, Є. Полат та інші; дидактичним та
психолого-педагогічним проблемам використання комп’ютерних технологій в
процесі навчання присвячено дослідження Є. Барахсанової, П. Гальперіна,
Є. Машбіц, Є. Нелунової та інших.
Мета статті – розглянути поняття самостійної роботи та розкрити методи
самостійної роботи студентів при вивчення іноземної мови з використання
інформаційних технологій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вчені розглядають поняття
«самостійна робота студентів» у двох значеннях: широкому – як активну
пізнавальну творчу діяльність студента, присутню у будь-якому виді
навчальних занять, і у більш вузькому значенні – як один з видів навчальних
занять під методичним керівництвом викладача, але без його особистої участі.
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Таке розуміння знаходимо також і у визначенні відомого російського
науковця П. Підкасистого, якій розрізняє самостійну роботу та самостійну
діяльність студентів. Самостійну роботу вчений трактує «як дидактичний засіб
навчання, штучну педагогічну конструкцію» [1, с. 45], за допомогою якої
педагог організує діяльність суб’єктів навчання як на занятті, так і під час
виконання домашнього завдання.
Ми погоджуємося з думкою тих дослідників, які розглядають самостійну
роботу як найважливіший компонент педагогічного процесу, що передбачає
інтеграцію різних видів індивідуальної та колективної навчальної діяльності,
яка здійснюється як під час аудиторних, так й поза аудиторних занять, без
участі викладача та під його безпосереднім керівництвом [2, с. 65].
Поняття «організації самостійної роботи» можна визначити як процес
впорядкування

самостійної роботи

за

певними вимогами (критеріями,

правилами, принципами) і надання їй необхідної форми з метою найкращої
реалізації поставленої цілі. Організаційними елементами є умови і результати
самостійної роботи.
За формами організації самостійну роботу можна розділити на
фронтальну, групову й індивідуальну, а за місцем у навчальному процесі – на
аудиторну й поза аудиторну [3, c. 52]. Тому в організації самостійної роботи
студентів слід враховувати зміст навчальної дисципліни, рівень їх освіти та
ступінь підготовленості, необхідність упорядкування навантаження студентів
при самостійній роботі, використання сучасних педагогічних технологій
навчання.
Все більш актуальним у практиці вищої школи стає питання застосування
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у самостійній роботі при
оволодінні студентами іноземною мовою.
Термін «інформаційна технологія» вперше ввів академік В. Глушков. На
його думку, інформаційні технології  це процеси, які пов’язані з переробкою
інформації [4, с. 10]. Ширше трактує цей термін М. Жалдак: «Під
інформаційною технологією розуміють сукупність методів і технічних засобів
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збору, організації, збереження, обробки, передавання і подання інформації, що
розширює знання людей і розвиває їхні можливості з керування технічними і
соціальними

проблемами»

[5,

с. 31],

відкриває

неосяжні

обрії

перед

безперервною освітою й самоосвітою людини [6, с. 11]. Це формулювання
найповніше відповідає суті використання інформаційних технологій під час
навчання студентів іноземним мовам. На думку Н. Апатова інформаційна
технологія − це так звана методична система, частина педагогічної
технології [7, с. 17].
Отже, виходячи із вищезазначеного, під інформаційними технологіями
навчання розуміємо системний комплекс психолого-педагогічних процедур, що
включає спеціальний відбір і компонування дидактичних форм, методів,
засобів, прийомів, умов здійснення та оцінювання процесу навчання,
заснованих на використанні комп’ютерної техніки.
На даний час вже накопичений достатній практичний і теоретичний
матеріал стосовно загальних психолого-педагогічних передумов використання
інформаційних технологій у організації самостійної роботи студентів,
зазначимо основні положення, які лягли в основу нашого дослідження
[8, с. 44 – 45]:
введення

ІКТ значно розширює

можливості подання

навчальної

інформації, дає змогу зробити її більш насиченою, наочною і доступною за
рахунок застосування кольору, графіки, анімації, звуку, відео, ігрових форм
діяльності тощо;
ІКТ є одним із ефективних засобів підвищення мотивації навчальної
діяльності, створює сприятливі умови для інтенсифікації, диференціації та
індивідуалізації навчання, сприяє зростанню активності та розвитку творчих
здібностей студентів при вивченні іноземних мов;
використання ІКТ створює умови для якомога повнішого застосування
психофізіологічних особливостей сприйняття, дає змогу активніше залучати
студентів до інтенсивної творчої діяльності, до оволодіння методами наукового
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пізнання, вчить їх самостійно здобувати знання і, таким чином, стимулює їх
розумову та пізнавальну діяльність;
використання ІКТ як засобу тренування, самопідготовки й самоосвіти дає
змогу ефективно реалізовувати особистісно-орієнтоване навчання, значно
підвищувати ефективність самостійної роботи студентів;
вибір індивідуального темпу навчання та методики подання навчального
матеріалу, адаптація системи до вихідного рівня знань студента, організація
оперативного контролю та самоконтролю знань;
можливість звернення за довідкою, допомогою та поясненням без зайвих
побоювань виявити свій рівень некомпетентності перед друзями та вчителем,
відсутність категоричної негативної оцінки власної діяльності сприяють
формуванню позитивного ставлення студентів до навчання, дають змогу
стимулювати позитивні емоції.
Розглянемо можливості використання деяких інформаційних технологій у
самостійній роботі студентів:
для пошуку інформації в мережі – використання web-браузерів, баз
даних, користування інформаційно-пошуковими і інформаційно-довідковими
системами,

автоматизованими

бібліотечними

системами,

електронними

журналами;
для організації діалогу в мережі – використання електронної пошти,
синхронних і відстрочених телеконференцій;
для створення тематичних web-сторінок і web-квестів – використання
html-редакторів, ftp, web-браузерів графічних редакторів.
У процесі підготовки студентів з дисципліни «Іноземна мова» для
самостійного пошуку і обробки інформації можуть використовуватися наступні
форми роботи з використанням інформаційних технологій: написання і захист
реферату-огляду, рецензія на сайт за темою та її презентація, підготовка
фрагмента практичного заняття, підготовка доповіді за темою, підготовка
дискусії за темою та ін.
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Оволодіння мовленнєвою діяльністю іноземною мовою можливе тільки в
процесі виконання різноманітних навчальних вправ. Що стосується змісту та
класифікації завдань для організації самостійної роботи, єдиної думки з цього
питання не існує. Проте слід зазначити, що використання вправ, які спрямовані
на самостійне оволодіння знаннями в процесі активної пізнавальної і
практичної діяльності, дасть більший ефект ніж ті, що направлені на
представлення

викладачем

готового

навчального

матеріалу,

його

запам’ятовування та відтворення студентом.
Тому, беручи до уваги особливість організації самостійної роботи
студентів з іноземної мови, ми пропонуємо використовувати наступні засоби
Інтернет-ресурсів: чат-технології, відео конференції, блоги, електронна пошта,
списки розсилки, форуми.
Для діалогу в мережі можна запропонувати студентам роботу в списках
розсилки чи спілкування в синхронній телеконференції (чаті) з носіями мови
або студентами інших вузів чи країн, з обговоренням певних тем чи
інтерв’юванням. Завдання можуть бути наступні:
1. Знайдіть чат-групу, в якій ведеться обговорення культурних традицій
Великої Британії та візьміть участь в обговоренні. Напишіть звернення до 2-3-х
учасників. Роздрукуйте чат-лог та проаналізуйте використану лексику (сленг,
прикметники тощо).
2. Складіть запис у своєму блозі (англійською мовою) про відвідування
концерту (перегляду фільму, літньої подорожі). Поділіться враженнями,
запросіть інших користувачів до обговорення. Завітайте до інших блогів про
музику (подорожі), прокоментуйте їх (2-3 з них).
3. Створіть список розсилки про визначні місця вашої країни.
Підпишіться на схожу розсилку про країну, мову якої вивчаєте.
4. Знайдіть форум за темою «Навколо світу» («Країни і люди») та
візьміть участь в його роботі. Дайте відповідь на 2-3 теми, задайте одну нову
тему.
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Одним з найефективніших та найцікавіших методів самостійної роботи
студентів при вивченні іноземних мов є метод проектів. Він надає можливості
студентам

навчитись

самостійно

шукати

шляхи

вирішення

проблеми,

знаходити та відбирати необхідну інформацію, широко використовуючи
Інтернет-ресурс, аналізувати, створювати новий практично значущий для них
продукт, робити свої висновки та презентувати широкій аудиторії. Також цей
метод

сприяє

розвитку

творчих

здібностей

студентів

та

пробуджує

пізнавальний інтерес, поліпшує зацікавлення вивченням іноземної мови, яка
стає основним інструментом в пошуку інформації в Інтернеті.
Проконтролювати самостійну роботу можна досить легко, адже на
кожному етапі проекту студент здає короткий звіт, створює своє власне
портфоліо, а в кінцевому результаті захищає проект, що розкриває не лише
знання теоретичного матеріалу, а й уміння використовувати на практиці
одержані знання іноземної мови, відстоювати власну думку.
Метод проектів як один із видів самостійної роботи дає можливість
максимально реалізувати індивідуальний підхід до студентів з різним рівнем
знань і є могутнім засобом для розширення рецептивного лексичного запасу,
сприяє поглибленню та закріпленню знань, розширенню творчого потенціалу
студентів та підвищенню інтересу до іноземної мови.
Також широкого використання в навчальному процесі набула технологія
проектної діяльності Веб-квест. Веб-квест у педагогіці – проблемне завдання з
елементами рольової гри, для виконання якої використовуються інформаційні
ресурси Інтернет [9, с. 36].
Характерною особливістю технології Веб-квест, що відрізняє її від інших
проектних технологій, є: визначення заздалегідь ресурсів, в яких є інформація,
необхідна для розв’язання проблеми; Веб-квест визначає порядок дій, що має
виконати студент для одержання необхідного результату; обов’язковим
складником цієї технології є перелік знань, умінь і навичок, яких набувають
студенти в процесі виконання Веб-квеста; однозначно визначаються критерії
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оцінювання виконаних завдань, що дає можливість здійснювати моніторинг
якості набутих знань.
На нашу думку, усі ці сучасні технології сприяють розвиткові самостійної
роботи студентів, створюють умови для ефективної організації самостійної
роботи при вивченні іноземних мов як одного із засобів спілкування та
пізнання оточуючого світу. Важливим є те, що організація самостійної роботи з
використанням ресурсів Інтернету створює оптимальні умови для формування
та розвитку міжкультурної комунікативної компетенції студентів завдяки
великим можливостям практики спілкування іноземною мовою, яку вони
вивчають.
Висновки та перспективи подальших розвідок цього напряму.
Використання сучасних інформаційних технологій в організації самостійної
роботи студентів у процесі вивчення іноземної мови з дотриманням певних
методичних рекомендацій буде ефективно сприяти не лише ефективному
засвоєнню певного обсягу навчального матеріалу, формуванню комунікативної
компетенції, а й розвитку самостійності як риси особистості, формуванню
навичок самостійної пошукової діяльності, здатності приймати на себе
відповідальність, самостійно приймати рішення щодо планування, організації,
оцінювання, контролю власної діяльності та її результату. Перспективою
подальших досліджень є проблеми, пов’язані зі створенням спеціального
методичного забезпечення для вдосконалення самостійної роботи студентів з
метою оволодіння ними іноземною мовою.
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Деревянко Е. В., Лазаренко И. С. Организация самостоятельной
работы студентов с использованием информационных технологий при
изучении иностранного языка
В статье рассматриваются проблемы организации самостоятельной
работы студентов с использованием средств информационных технологий
при изучении иностранного языка с учетом современных требований и условий
общества. Изучаются методы эффективной организации самостоятельной
работы студентов как целостной системы современной образовательной
среды.
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Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, информационные
технологии, Интернет-ресурсы.
Derevianko E., Lazarenko I. Students’ self-contained foreign language
studying organization with information technologies using
Students’ self-contained foreign language studying organization using
information technologies issues according modern social requirements and
conditions are considered in the article.
Students’ self-contained work is the most important part of the institution
training-educational process. Students’ independent work during foreign language
studying takes on a special value as a conversational and environment learning tool.
Scientific pedagogical literature analysis and foreign language teaching
practice highlight, that students’ education and creativity development, students’ selfcontained work organization, methodical providing improvement, new information
and pedagogical technologies implementation are the main way for students to
improve their level of knowledge. Existing books, vocabularies, computer and
multimedia devices, the Internet network etc. make it possible for students to do their
best in improving their foreign language skills.
Therefore, students’ self-contained foreign language studying organization
using information technologies during education is actualizing nowadays.
The article explores the “student’s self-contained work” idea. We accept
thoughts of those researchers, which review the idea as a major pedagogical process
component. This component provides different kinds of individual and collective
educational activities integration within either classroom lessons or outside of last
ones. These lessons can be provided with teacher supervision or without it.
It is necessary to consider academic discipline content, students’ skills, loading
level and using modern pedagogical methods, forms and technologies in case of
students’ independent studying organization planning.
Informational technologies mean a system of the psychological and
pedagogical procedures. It includes special selection and composing of didactic
forms, methods, tools, conditions, evaluations of educational process, which is based
on computer devices application.
The article shows such possibilities of the most effective information
technologies using in the students’ independent studying as:
- Web-browsers , data bases, searching and help systems, automatic libraries
and electronic magazines using for information searching;
- E-mail, synchronic and postponed teleconferences for communication;
- Html-editors, graphic editors, web-browser for websites and web-quests
creation.
We propose to provide such forms of IT using for individual data searching
and computing during students’ teaching process as:
- Essay writing and defense;
- Website critique based on different subjects, presentation;
- A part of practical training preparation;
- Report preparation;
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- Discussion preparation etc.
Scientific literature analysis and our own experience allow concluding, that the
main students’ independent studying methods are project methods, web-quests, chats,
video conferences, blogs, E-mail, forums.
Information technologies using during students’ self-contained foreign
language teaching with certain methodical recommendations following will
effectively support either certain value of the training material mastering,
communicative competence forming or identity forming as a form of personality, selfcontained searching skills forming. Also it will promote responsibility assuming
skills, making independent decisions concerning students’ activity and their final
results planning, organization, assessing, monitoring.
Keywords: Students’ self-contained studying, information technologies,
internet resources.
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теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін
Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського», м. Одеса

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ ПРОЦЕСУ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У дослідженні педагогічними умовами підготовки майбутніх учителів
фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності були
сконструйовані обставини, що передбачали усвідомлення необхідності
зміцнення і збереження здоров’я, оволодіння знаннями, вміннями й навичками.
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури буде більш ефективною,
якщо реалізувати запропоновану експериментальну модель і методику.
Ключові слова: технологічний концепт, педагогічні умови, модель,
компоненти, критерії, форми і види підготовки.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Здоров’я українців,
виховання цінностей здорового способу життя, належать до рангу пріоритетних
національних інтересів. Саме тому набуває особливої ваги проблема якісної
підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної
професійної діяльності із урахуванням інноваційних технологій. Оновлення
змісту освіти, орієнтація на новий тип педагогічного мислення, формування в
молодого покоління онтозбережувального світогляду, безумовно, мають
позначитися на професійних і особистісних якостях майбутнього вчителя
фізичної культури. Як засвідчили результати масових обстежень стану здоров’я
школярів, традиційні способи фізичного виховання є малоефективними.
Наслідки цього – фізіологічна неготовність більшості школярів до навчання і
виконання громадянських обов’язків, повсюдне поширення шкідливих звичок,
© Джуринський П. Б.
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зростання дитячої і підліткової агресивності, що зумовило необхідність
обґрунтування інноваційних здоров’язбережувальних технологій, які змогли б
зберегти й зміцнити стан здоров’я школярів [1; 7; 14].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Теоретичні засади
дослідження становлять наукові праці, в яких розкрито проблеми підготовки
майбутніх учителів з фізичної культури [3; 4; 6; 10; 13]; теорії і методики
фізичного виховання [6; 11]. У сучасній теорії і методиці фізичного
виховання, педагогіці, склалися напрями дослідження окресленої проблеми:
методологічні

засади

організації

здоров’язбережувального

довкілля,

формування здорового способу життя [1; 2; 4; 7; 9; 12]; науково-теоретичні
аспекти та здоров’язбережувальні технології в підготовці майбутніх педагогів
[1; 6; 10] тощо.
Дослідження виконано відповідно державних вимог щодо розвитку вищої
школи в сучасних умовах, підготовки майбутніх учителів фізичної культури до
професійної діяльності, що визначено в Законах України «Про освіту», «Про
вищу освіту», «Про фізичну культуру і спорт», «Національній стратегії
розвитку освіти на 2012–2021 рр. в Україні».
Мета статті – розробити і апробувати технологічний концепт процесу
підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної
професійної діяльності.
Для вирішення поставлених завдань було використано комплекс методів,
які взаємозбагачували і доповнювали один одного. На теоретичному рівні:
системний аналіз філософської, психологічної, соціологічної та педагогічної
наукової літератури з проблем професійно-педагогічної підготовки майбутніх
учителів фізичної культури; емпіричні: діагностувальні; спостереження за
навчально-виховним

процесом;

вивчення

і

узагальнення

передового

педагогічного досвіду; методи математичної статистики. У педагогічному
експерименті були задіяні студенти курсів напряму підготовки 6.010201
«Фізичне виховання». Майбутніх учителів фізичної культури, які взяли участь в
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експерименті,

було

довільно

розподілено

на

контрольну

(КГ)

та

експериментальну (ЕГ) групи.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний образ фахівця,
створений як кінцева мета професійної підготовки, вимагає визначення
комплексу педагогічних умов її організації. Зазначимо, що вчені по-різному
трактують поняття «умови». На думку З. Курлянд, явище є умовою тоді, коли
воно зумовлює існування іншого явища [8]. Під педагогічними умовами
С. Гончаренко розуміє такі обставини, за яких компоненти навчального
процесу (навчальні дисципліни, методика їх викладання, навчання і виховання)
подані в найкращих взаємозв’язках, що дають можливість учителям плідно
викладати, керувати навчальним процесом, а учням – успішно навчатися [5].
О. Вітун розглядає їх як зовнішні обставини, що суттєво впливають на
протікання педагогічного процесу, свідомо сконструйовані педагогом [4].
У нашому дослідженні під педагогічними умовами підготовки майбутніх
учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності,
ми

розуміємо

спеціально

сконструйовані

обставини,

що

передбачали

усвідомлення необхідності зміцнення і збереження здоров’я, оволодіння
студентами

знаннями,

вміннями

й

навичками

здоров’язбережувальної

професійної діяльності і забезпечували результативність навчально-виховного
процесу

у

підготовленості

майбутніх

учителів

здійснювати

здоров’язбережувальну професійну діяльність.
На наш погляд, підготовка майбутніх учителів фізичної культури до
здоров’язбережувальної професійної діяльності мала бути більш ефективною,
якщо в навчальному процесі вишу реалізувати сукупність педагогічних умов, а
саме: усвідомленість майбутніми вчителями фізичної культури на рівні
переконань вагомості здорового способу життя і здоров’язбережувальної
професійної діяльності; актуалізація міждисциплінарної інтеграції та її
програмно-методичного супроводу у процесі підготовки майбутніх учителів
фізичної

культури

до

здоров’язбережувальної

професійної

діяльності;

забезпечення інтерактивної здоров’язбережувальної навчально-професійної
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діяльності студентів та засобів її ініціювання; оптимізація пізнавальної
самостійності студентів в опануванні здоров’язбережувальної навчальнопрофесійної діяльності, які реалізовувалися на різних етапах експериментальної
роботи.
На

формувальному

етапі

експерименту

було

перевірено

експериментальну модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до
здоров’язбережувальної професійної діяльності, що базувалася на особистісно
зорієнтовано-діяльнісному, культурологічному, аксіологічному і системному
підходах, охоплювала складники – мотиваційний, когнітивний, діяльнісний,
оздоровчий, рефлексивний компоненти, критерії оцінки, рівні підготовки, етапи
підготовки, зміст, форми і види професійної підготовки майбутніх учителів
фізичної

культури

Професійна

до

підготовка

здоров’язбережувальної
чотирьох

здоров’язбережувальної
майбутніх

учителів

професійної

діяльності

взаємопов’язаних

етапів:

професійної
фізичної

діяльності.

культури

здійснювалася

до

впродовж

когнітивно-збагачувального,

репродуктивно-діяльнісного, креативно-професійного, рефлексивно-оцінного.
На першому – когнітивно-збагачувальному – етапі відбувалося озброєння
майбутніх учителів фізичної культури системою знань здоров’язбережувальної
спрямованості.

Знайомили

студентів

із

філософськими,

психолого-

педагогічними, фізкультурно-оздоровчими засадами формування ціннісного
ставлення до здоров’я та здоров’язбережувальної діяльності; методиками
організації екологічного та емоційно-поведінкового середовища начального
закладу; індивідуальної та колективної безпеки; вправами з психофізичного
відновлення
технологій

організму.
сприяло

Застосування

формуванню

здоров’язбережувальних

усвідомленого,

ціннісного

освітніх
ставлення

студентів до здорового способу життя, потреби використовувати набуті знання
в галузі здоров’я та безпеки життєдіяльності; профілактики шкідливих звичок;
умінь раціонально організовувати свій спосіб життя.
Другий – репродуктивно-діяльнісний – етап передбачав міждисциплінарну
інтеграцію,

програмно-методичний супровід,

забезпечення
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здоров’язбережувальної навчально-професійної діяльності майбутніх учителів
та засобів її ініціювання. Студентів знайомили з режимами відпочинку та
активності;

безпечним

і

раціональним

харчуванням;

чинниками

здоров’язбережувальної професійної діяльності. На цьому етапі переважали
мультимедійні й інтерактивні лекції, тренінги, презентації, професійноспрямовані ситуації, рольові та ділові ігри та ін. Реалізація завдань
репродуктивно-діяльнісного етапу сприяла формуванню в майбутніх учителів
фізичної культури стійкої мотивації до здоров’язбережувальної професійної
діяльності, оволодінню спеціальними знаннями з педагогіки, фізичного
виховання, нормативно-правової бази щодо формування здорового способу
життя, ключових понять у сфері здоров’я та здоров’язбережувальної діяльності.
Третій – креативно-професійний – етап був спрямований на оволодіння
студентами інноваційними методиками здоров’язбереження. На цьому етапі
студенти

залучалися

до

активної,

творчої,

пізнавальної,

самостійної

здоров’язбережувальної професійної діяльності, яка передбачала розробку
проектів, творчих завдань, сценаріїв, положень до здоров’язбережувальних,
фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів. Для досягнення мети
означеного етапу було оновлено зміст нормативних навчальних дисциплін,
уведено в навчальний процес спеціально розроблені елективні курси:
«Інноваційні технології зі здоров’язбережувальної професійної діяльності» та
«Сучасні технології з рухової активності, фітнесу та здоров’я», на яких
студенти вивчали різні способи зміцнення і збереження здоров’я, ключові
поняття здоров’язбережувальної діяльності, зміст і форми позаурочної
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, психологічний супровід
здоров’язбережувального процесу в школі, методи психологічного відновлення
організму,

методики

східних

оздоровчих

систем,

особливості

рухової

активності різних груп населення, новітні досягнення в галузі фітнесу,
оздоровчого фізичного виховання і т. ін.
На

завершальному

–

рефлексивно-оцінному

–

етапі

студенти

занурювалися в активну здоров’язбережувальну професійну діяльність: брали
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участь

в

організації

позашкільної

здоров’язбережувальної

діяльності;

проводили моніторинг стану фізичного виховання і здоров’язбережувальної
діяльності

школи;

здійснювали

психологічне

розвантаження

учасників

навчального процесу. Елективні курси забезпечили оволодіння студентами
сутністю понять «стрес», «емоційно-поведінковий простір», «психологічний
супровід оздоровчого процесу в школі», «оздоровчі фізичні вправи», «вербальні
способи комунікації», «невербальні способи комунікації»; знайомили їх із
східним методиками оздоровлення та ін. Студенти опановували практичні
вміння діагностувати стан фізичного розвитку, фізичної підготовленості та
здоров’язбереження учнів, тестували режим сну і харчування учнів, руховий
режим, оцінювали емоційно-поведінковий і екологічний простір, визначали
індекси фізичного розвитку і фізичного здоров’я тощо.
Студенти

вчилися

здійснювати

аналіз

ефективності

здоров’язбережувальної діяльності в школі. Проводили аналіз стану класного і
шкільного приміщень, стану здоров’я учнів, досліджували рівні фізичної
підготовленості, захворюваності та успішності навчання учнів, з’ясовували
психоемоційний стан учнів на уроці, вивчали рівень мотивації школярів до
занять фізичним вихованням та участі в здоров’язбережувальних заходах,
визначали рівень працездатності учнів на

уроці, з’ясовували ступінь

стомлюваності, визначали наявність стресових ситуацій тощо. Активно
залучалися до проведення здоров’язбережувальних занять і заходів, у яких
використовували різноманітні інтерактивні методи навчання: ділові ігри,
соціально-психологічні тренінги, рольові ігри. Розробляли та впроваджували
проекти «Вплив природних чинників на фізичну підготовленість та здоров’я
учнів», «Безпека людини в екстремальних ситуаціях» та ін. Реалізація завдань
рефлексивно-оцінного етапу підготовки сприяла формуванню у студентів
навичок організації,

проведення

та

участі у фізкультурно-оздоровчих,

спортивно-масових та здоров’язбережувальних заходах школи, здійснення
моніторингу

стану

здоров’я

та

здоров’язбережувальної

діяльності,

налаштуванню майбутніх педагогів на творчу самостійність, самореалізацію,
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активну здоров’язбережувальну професійну діяльність.
По завершенні формувального етапу експерименту було проведено
повторний зріз щодо визначення рівнів підготовленості майбутніх учителів
фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності. Як
засвідчили

результати

прикінцевого

етапу

експерименту,

реалізація

експериментальної методики з визначеними педагогічними умовами позитивно
вплинула на формування рівнів підготовленості майбутніх учителів фізичної
культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності.
Так, в ЕГ високого рівня досягли 28 % студентів (було – 15 %),
достатнього – 46 % (було – 21 %), базовий рівень був притаманний 22 % (було –
38 %), елементарний – 4 % студентів (було – 26 %). У КГ високого рівня
досягли 14 % студентів (було – 11 %), достатнього – 25 % (було – 21 %),
базового – 41 % (було – 39 %), елементарний рівень зберігся у 20 % студентів
(було – 29 %). Загальний рівень підготовленості майбутніх учителів фізичної
культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності, за критерієм
Пірсона, на прикінцевому зрізі засвідчив, що розбіжності між результатами ЕГ і
КГ по завершенні формувального етапу експерименту мали достовірний
характер.
Висновки та перспективи подальших наукових пошуків. Розроблено і
перевірено модель та методику підготовки майбутніх учителів фізичної
культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності, що базувалася на
особистісно зорієнтовано-діяльнісному, культурологічному, аксіологічному і
системному підходах, охоплювала складники - мотиваційний, когнітивний,
діяльнісний, оздоровчий, рефлексивний компоненти, критерії оцінки, рівні
підготовки, етапи підготовки, зміст, форми і види професійної підготовки
майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної
діяльності. Як засвідчили результати прикінцевого етапу експерименту,
реалізація моделі та методики підготовки майбутніх учителів фізичної культури
до здоров’язбережувальної професійної діяльності позитивно вплинула рівні
підготовки досліджуваних ЕГ. Розбіжності між результатами ЕГ та КГ по
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завершенні формувального етапу експерименту мали достовірний характер.
Процес

підготовки

майбутніх

учителів

фізичної

культури

до

здоров’язбережувальної професійної діяльності буде ефективним, якщо
реалізувати експериментальну модель з упровадженням запропонованих
педагогічних умов. Перспективу подальших наукових пошуків убачаємо в
дослідженні підготовки майбутніх магістрів із фізичного виховання до
організації здоров’язбережувальної професійної діяльності.
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Джуринский П. Б. Технологический концепт процесса подготовки
будущих учителей физической культуры к здоровьесохраняющей
профессиональной деятельности
В исследовании педагогическими условиями подготовки будущих
учителей физической культуры к здоровьесохраняющей профессиональной
деятельности
были
сконструированные
обстоятельства,
которые
предусматривали осознание необходимости укрепления и сохранения здоров’я с
использованием средств физического воспитания, природних факторов,
овладения знаниями, умениями и навыками. Процесс подготовки будущих
учителей физической культуры будет болем эффективным, если реализовать
предолженую экспериментальную модель и методику.
Ключевые слова: технологический концепт, педагогические условия,
модель, компоненты, критерии, формы и виды подготовки.
Dzhurinsky P. The technological concept of the process of future PE
teachers’ training for the health-saving professional activity
The given study presents the technological concept of the process of future PE
teachers’ training for the health-saving professional activity. It was defined that
future PE teachers’ training for health-saving activity could be more effective if the
complex of pedagogical conditions was realized in the educational process of
university: the awareness of the importance of a healthy lifestyle and health-saving
professional activity by the future PE teachers on the level of their self-conviction;
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updating of interdisciplinary integration and its methodological support in the
process of future PE teachers’ training for the health-saving professional activity;
implementation of interactive health-saving educational-professional activity of
students and the means of its initiation; optimization of cognitive independence of
students in mastering health-saving educational-professional activity which has been
realized on different stages of experimental work.
There was implemented the model of future PE teachers’ training for the
health-saving professional activity that was based on personality and activity
oriented, cultural, axiological and systematic approaches, covering elements motivational, cognitive, activity, health, reflective components, evaluation criteria,
levels and stages of training, content, forms and types of future PE teachers’ training
for health-saving professional activity. Future PE teachers’ training for the healthsaving professional activity has been carried out within four interrelated stages:
cognitive processing, reproductively-active, creative-professional and reflectiveevaluative.
The results of the final stage of the experiment showed that the realization of
developed model and experimental method influenced positively on the levels of
preparedness of future PE teachers for health-saving professional activity. Thus,
28% of students(before – only 15%) in the experimental group got high level, 46% of
students(before only 21%) reached sufficient level. In the control group 22% of
students(before – 38%) reached high level, 4% of students(before – 26%) – sufficient
level. Measure of deviation between experimental and control group according to
Pearson criterion at the end of the forming stage of experiment proved to be credible.
Summing up, we came the conclusion that the process of future PE teachers’
training for the health-saving professional activity will be more effective in case of
realization of experimental model with the implementation of suggested pedagogical
conditions.
Keywords: technological concept, model, components, evaluation criteria,
forms and ways of training.
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УДК 371.32.91(07)
Євген Володимирович Долинський,
старший науковий співробітник лабораторії вивчення
іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФІЛЬНОГО
НАВЧАННЯ ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО
ФАХІВЦЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Профільне навчання, як вид диференційованого, передбачає врахування
освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів, створення умов для навчання
старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що
забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті й структурі організації
навчання. Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісноорієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у виборі
власної освітньої траєкторії.
Ключові слова: профільне навчання, іноземна мова, майбутні фахівці з
іноземної мови.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Становлення профільного
навчання в теорії і практиці освіти України відбувається з урахуванням
вітчизняного і зарубіжного досвіду. Так, старша шкільна освіта у більшості
європейських країн класифікується як післябазова і, зазвичай, післяобов'язкова,
що передбачає подальше варіативне навчання учнів, які успішно закінчили
перший етап загальної середньої освіти (переважно молодь віком 15-16 років).
Це може бути часткова навчальна зайнятість у поєднанні з роботою на
виробництві, дистанційна освіта, загальноосвітня підготовка з набуттям
фахової кваліфікації, модульний спосіб організації навчання у старшій школі.
Ці та інші освітні послуги можуть надаватися комплексно на базі одного
навчального закладу (Австрія, Велика Британія, Ірландія, Іспанія, Норвегія,
Португалія, Фінляндія) або ж розподілятися між різними типами шкіл (Греція,
Данія, Італія, Німеччина, Франція) [1].
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Профільне навчання
іноземної мови в старших класах є предметом вивчення багатьох російських
учених

(І. Л. Бім,

А. О. Колесников,

О. А. Богданова,
В. В. Копилова,

М. Л. Вайсбурд,

Т. М. Лазаренко,

Н. П. Грачова,
Л. А. Милованова,

О. Г. Поляков, І. П. Попова, Є. М. Соловова та ін.) і, на жаль, незначної
кількості українських науковців (С. М. Дітковська, О. С. Зеленов, Л. Я. Зєня,
А. С. Іванова, Н. М. Рекун, Т. О. Петрова, В. Г. Редько, Л. А. Шульга).
Профільне навчання учнів у старшій шкільній освіті європейських країн,
також і США, ґрунтується на диференціації змісту навчання та його розподілі
між обов’язковими для всіх учнів навчальними предметами, обов'язкововибірковими навчальними курсами, з-поміж яких учні мають обрати один або
кілька, і навчальними курсами для довільного вибору. У США, наприклад, для
спеціалізації та індивідуалізації навчання у старшій школі передбачається
складання індивідуальної навчальної програми для кожного учня. Учень,
котрий навчається за індивідуальною програмою (набір обов’язкових і
вибіркових навчальних курсів), має розклад уроків і може опановувати
предмети у власному темпі. Існують спеціальні програми, які надають учням
можливість заробляти кредити для продовження навчання у коледжі (йдеться
про

узгодження

окремих шкільних професійних програм

навчання

з

відповідними програмами вищих навчальних закладів) [3].
Мета статті полягає у визначенні аналізі можливостей, потреб, власного і
зарубіжного досвіду запровадження системи профільного навчання у старшій
школі.
Виклад
запровадження

основного
профільного

матеріалу
навчання

дослідження.
у

старшій

Сучасний
школі

в

стан
Україні

характеризується посиленою увагою до розроблення наукового і навчальнометодичного супроводу в рамках забезпечення переходу з 2010 р. на профільне
навчання. Так, розроблено Концепцію профільного навчання у старшій школі
(далі – Концепція), на конкурсній основі відібрано понад 100 навчальних
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програм для профільної школи. Вони різняться не лише своєю структурою, а й
спрямовані на компетентнісний підхід до організації навчально-виховного
процесу. Зміст профільного навчання складають також різнопрофільні
загальноосвітні предмети і психолого-педагогічні курси за вибором. Нині для
11-річної школи, яка є основою для переходу на профільне навчання,
розроблено підручники з профільних предметів – української мови, літератури,
історії, правознавства, математики, фізики, хімії, економіки [5].
Чинна система профільного навчання реалізується через мережу гімназій,
ліцеїв,

колегіумів,

загальноосвітніх

навчальних

закладів

з

класами

поглибленого вивчення предметів і профільними класами. Нині в країні
функціонує 916 гімназій, ліцеїв, колегіумів, що складають 4,4 % загальної
кількості

загальноосвітніх

навчальних

закладів.

Вони

охоплюють

298 тис. учнів (6,4 %).
Поглиблено вивчаються предмети у 3,8 тис. загальноосвітніх навчальних
закладах, що складає 19 % їх кількості. Найбільш поширені школи з класами
поглибленого вивчення іноземних мов, математики, інформатики, української
мови і літератури, фізики, біології тощо. За даними Міністерства освіти і науки
України, на вересень 2008 р. різними формами профільного навчання було
охоплено понад 1 млн. 350 тис. учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що
становить 28 % старшокласників [2].
Виокремлення у старшій школі технологічного напряму профільного
навчання актуалізувало проблему його здійснення на базі професійнотехнічних навчальних закладів. Особливого поширення таке навчання набуло у
Вінницькій, Донецькій, Рівненській областях [1].
Технологічний напрям профільного навчання учнів старшої школи на базі
професійно-технічних

навчальних

закладів

найбільше

представлено

професіями сфери послуг, а також будівельного, аграрного та промислового
напрямів. На базі цих закладів 43 % учнів опановують професію «Оператор
комп’ютерного набору». Серед робітничих професій промислової групи 72 %
учнів надають перевагу професії автотранспортних засобів категорії «С». Із
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професій будівельного профілю учні старшої школи обирають лише дві «Столяр будівельний», «Маляр», а з професій аграрного напряму одну –
«тракторист-машиніст». Обмеженість переліку робітничих професій, за якими
навчається учнівська молодь у професійно-технічних навчальних закладах,
зумовлена їх не престижністю, а отже низькою мотивацією учнів до їх
оволодіння [4].
Досвід запровадження профільного навчання показує, що на загал
сільські середні загальноосвітні школи не в змозі самотужки розв’язати
проблему профільного навчання, оскільки мають обмежені виховні й
розвивальні можливості, особливо це стосується малокомплектних шкіл. Цим
зумовлена потреба налагодити у сільській місцевості взаємодію різних
загальноосвітніх

навчальних

закладів,

обмін

та

спільне

використання

матеріальних, науково-методичних і кадрових ресурсів [6].
У сільській місцевості особливого значення набуває опорна профільна
школа, що створюється на базі загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ
ступенів, які мають достатню матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення
і знаходяться у межах територіальної доступності для учнів інших закладів. В
опорній профільній школі створюються умови для реалізації навчальних
програм профільного навчання за кількома напрямами. Напрям профілізації
визначається згідно з інтересами учнів та їхніх батьків з огляду на потреби
місцевого ринку праці, замовлення регіону на підготовку фахівців для сфери
економіки. Опорна профільна школа також виконує функції методичного
центру для територіально наближених шкіл [5].
Учні значної кількості малочисельних шкіл, прагматично визначаючи
свої освітні пріоритети, часто разом із батьками роблять освітнє замовлення обирають профільні курси та вивчають їх за індивідуальними планом і
програмою. У багатьох сільських школах з малою наповнюваністю учнів (без
паралельних класів) створюються різновікові динамічні профільні групи (10-11ті класи), профільні групи за одним напрямом профільного навчання (за
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наявності відповідних матеріальних, кадрових умов, а також із урахуванням
потреб учнів і соціального замовлення).
Особливого значення набувають профільні школи інтернатного типу, що
здійснюють профільну і допрофесійну підготовку випускників основної
(базової) школи. Напрям профілізації та профілі навчання визначаються
відповідно до освітніх потреб учнів, рівня розвитку матеріально-технічної бази,
фінансових і кадрових ресурсів загальноосвітнього закладу [4].
Програми

профільного

навчання

у

сільській

місцевості

можуть

реалізуватися також створенням освітнього округу, що дає змогу ефективно
використовувати матеріальні й кадрові ресурси, концентрувати їх для
задоволення освітніх потреб кількох шкіл. За такого підходу пропонована
організаційна форма може розглядатися як система освіти адміністративного
району, що здатна забезпечити надання якісних освітніх послуг [3].
З метою надання якісних освітніх послуг, здійснення допрофесійної та
початкової професійно-кваліфікаційної підготовки створюються міжшкільні
профільні групи на базі опорних профільних шкіл, навчально-виховні
комплекси міжшкільні навчально-виробничі комбінати [6].
У сучасній шкільній практиці ефективно діють навчально-виховні
комплекси

з

профільним

навчанням,

навчально-виховні

об’єднання

з

дошкільними та позашкільними закладами для задоволення освітніх і
культурно-освітніх потреб, асоціації шкіл різних типів, опорні школи з
мережею філій тощо.
Загальноосвітні навчальні заклади, як переконує досвід, не завжди
спроможні брати до уваги всі чинники, які впливають на ефективність добору
учнів у профільні класи. Зокрема, трапляються випадки, коли учні з профільних
загальноосвітніх предметів мають бали середнього рівня; почасти заклад не
може реалізувати запити всіх випускників 9-х класів щодо вибору профілів
навчання через обмеженість фінансування і неспроможність утримувати класи з
невеликою наповнюваністю. Натомість учні не хочуть втрачати класні
колективи, до яких звикли і в яких їм комфортно навчатися. Тому не завжди
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навчання в класах певних профілів зумовлює вибір вищих або професійнотехнічних навчальних закладів [5].
Досвід показує і певну невідповідність запропонованих профілів
Концепції потребам суспільства і соціальному замовленню. Наприклад, у
навчальному плані суспільно-гуманітарного напряму передбачено лише класи
історичного, правового, філософського та економічного профілів навчання.
Аналіз затверджених програм профільних загальноосвітніх предметів
свідчить, що в деяких випадках зміст цих предметів складено через механічне
додавання певних обсягів матеріалу [2].
Глибина вивчення змісту навчального матеріалу, має визначатись не
стільки кількістю виявлених зв’язків між різними об’єктами та явищами, тобто
не обсягом опанованої інформації, скільки ступенем самостійності навчальної
діяльності учнів, відбором проблем, явищ, процесів і ситуацій, вивчення яких
відповідало б запитам учнів і сприяло формуванню їх суб'єктами освітньої
діяльності. Доцільно також більше спрямувати зміст навчального матеріалу на
професійну діяльність, формування способів професійного мислення

і

свідомості Виникає потреба в спеціальних дослідженнях різних моделей змісту
профільних

загальноосвітніх

предметів,

утіленні

ідеї

варіативності

та

альтернативності програм [3].
Аналіз затверджених Міністерством освіти і науки України навчальних
показує, що в окремих профілях навчання важко з’ясувати, які з предметів є
профільними, а які розширюють профіль, адже кількість годин однакова.
У теорії і практиці профільного навчання відомо більше десятка
різновидів курсів за вибором. Серед них є курси для поглиблення і розширення
знань, інформації з предметів, що охоплюються навчальним планом школи (з
предмета в цілому з окремої теми, з проблеми за програмою або поза
програмою) курси з оволодіння методологією науки чи предметними вміннями,
курси з історії науки, міжпредметні курси (мета – інтеграція знань учнів про
природу і суспільство), курси з предметів, які не входять до навчального
плану [4].
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У

практиці

загальноосвітніх

навчальних

закладів

в

основному

викладаються курси за вибором, розроблені вчителями введені без відповідного
експертного оцінювання, через що інколи знижується якість пропонованого
змісту. Відсутнє і навчально-методичне забезпечення для більшості курсів за
вибором. Водночас дослідження свідчать, що загал учителів не вважають свій
рівень достатнім для повноцінного виконання завдань профільного навчання.
Профілізація потребує застосування і впровадження нових педагогічних
підходів до організації навчання з огляду на інтереси, схильності та здібності
учнів до засвоєння обраного ними предмета. Для передової практики
характерним є використання таких технологій: інтерактивної, проектної,
модульного навчання, дистанційної освіти, комп’ютерної та інформаційнокомунікаційної [1].
Важливою

передумовою

ефективності запровадження

профільного

навчання є вибір учнями профілю навчання. Це зумовлено тим, що в більшості
підлітків недостатньо розвинені особистісні якості, потрібні для вибору
профілю навчання і професійного самовизначення, а також для відповідного
вікового розвитку: здатність до самопізнання, довіра до себе, готовність до
вибору тощо. Учням гостро бракує знань про світ професій, про себе, про
потреби своєї місцевості у фахівцях засоби продовження освіти.
Предметом особливої турботи учнів та їхніх батьків є помилковість
вибору профілю навчання. Переважна більшість старшокласників (85 %)
вважають, що їм має надавалися можливість змінювати профіль навчання.
Проте реальне життя свідчить, що лише 50 % учнів можуть змінити профіль
навчання. Проблема, як переконані батьки учнів, полягає в тому, що
старшокласник, який зрозумів свою помилку з вибором, все одно продовжує
навчатися за вже обраним профілем Адже у школі відсутній механізм, який
допоміг би учневі реабілітувалися у разі переходу з одного профільного класу
до іншого [2].
Головна мета навчання іноземної мови в старшій (профільній) школі
полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції – умінь і навичок
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здійснювати спілкування в усній і письмовій формах у межах сфер і тематики,
визначених програмою для кожного профілю, дотримуючись традицій і норм,
прийнятих у країні, мова якої вивчається [6].
Зокрема, метою філологічного профілю навчання іноземних мов у
старших класах, де іноземна мова вважається базовим загальноосвітнім
предметом (5 годин на тиждень), є задоволення професійного інтересу
школярів до занять мовами і філологією. Водночас практичні завдання можуть
ставитися різні, залежно від конкретних педагогічних умов навчання, потреб
учнів і наявності відповідних кадрів. Так, наприклад, це може бути підготовка
гідів-перекладачів або перекладачів технічної чи художньої літератури,
дослідницька

діяльність

порівняльного

у галузі

мовознавства,

конкретної

оволодіння

мови

або

елементарними

загального

і

дидактичними

навичками, підготовка до вступу на мовні факультети педагогічних вищих
навчальних закладів тощо. Рівень навченості випускників класів з профільним
навчанням іноземної мови (профільний рівень) має досягти показника В2 у
термінах Ради Європи [4].
У нефілологічних профілях іноземна виступає не лише як мета, а й як
засіб

вивчення

іншої

(нелінгвістичної)

предметної

галузі

(наприклад,

економіки, історії, інформатики тощо), наголосимо, як засіб, яким слід добре
володіти. Поглиблене вивчення іноземної в межах нефілологічного профілю
проявляється в більшій увазі до мовних форм, мовних закономірностей, а також
соціокультурних особливостей мови, що вивчається, і забезпечується більшою
кількістю годин, ніж у базовому курсі. Варто зазначити, що профільне вивчення
іноземної мови в старших класах нефілологічного профілю є наразі
найзатребуванішим [1].
Обравши й вивчивши один із профілів іноземної мови, учень у
подальшому активно застосовуватиме його у своїй професійній діяльності. Це
означає, що рівень володіння іноземною має дати змогу учням у майбутньому
використовувати її як опертя при побудові своєї професійної діяльності, як
засіб творчого вирішення професійних завдань, які постануть перед ними.
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Загалом
проблема профільного навчання потребує нового погляду щодо можливостей
його здійснення в сучасних умовах. Мережа профільних навчальних закладів
(загальноосвітніх і професійних ліцеїв) має задовольняти освітні потреби
громадян у здобутті загальної середньої і початкової (середньої) професійної
освіти. Тобто для теперішньої освітянської практики начальним є чітке
розмежування сфер, з одного боку, професійної (профільної) підготовки
робітничих кадрів і молодших спеціалістів та, з іншого, фахівців з вищою
освітою. Перша має набути статусу профільного навчання у відповідних
технологічних (професійних, професійно-технічних) ліцеях; друга - статусу
університетської освіти з необхідною науково-інноваційною складовою у галузі
підготовки

фахівців.

Перспективи

подальших

досліджень

вбачаємо

у

європейських і світових підходів щодо запровадження середньої професійної
(поряд із загальною), післясередньої невищої (певної модифікації професійної)
та вищої (власне університетської) освіти.
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Долинский Е. В. Введение системы профильного обучения для
становления будущего специалиста по иностранному языку
Профильное обучение как вид дифференцированного, предполагает учет
образовательных потребностей, наклонностей и способностей учащихся,
создание условий для обучения старшеклассников в соответствии с их
профессиональным самоопределением, что обеспечивается за счет изменений
в целях, содержании и структуре организации обучения. Профильная школа
полностью реализует принцип личностно-ориентированного обучения,
расширяет возможности ученика в выборе собственной образовательной
траектории.
Ключевые слова: профильное обучение, иностранный язык, будущие
специалисты по иностранному языку.
Dolynskyi Ye. V. Introduction of the professional education system of
formation the future foreign language specialists
Professional education as a form of differentiated education provides the
consideration of educational needs, aptitudes and abilities of pupils, creation of
conditions for training of senior pupils in accordance with their professional identity,
owing to changes in objectives, content and structure of training.
Professional school fully implements the principle of pupils-oriented learning,
which greatly enhances the abilities of the pupils to choose their own educational
way.
In common structure of professional studying in high school we can highlight 3
basic units: main (standard of general education), professional (professional
educational standard), elective (voluntary courses) – combination of profiles and
specializations. Thus, survey results allow us to determine the theme of educational
manuals of elective courses.
The main goal of learning a foreign language in senior (professional) school is
the development of pupil’s communicative competence - the skills to communicate in
oral and written forms within areas and topics identified by the program for each
profile, adhering to the traditions and norms in the country whose language is being
studied.
A foreign language can be integrated into any non-philological profile, if the
school considers it practicable and appropriate. In the non-philological profiles,
foreign language acts not only as a goal but as a tool to study other (not linguistic)
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subject area (e.g., Economics, History, Informatics), we emphasize, as a tool, which
should be well used.
It should be noted that the professional study of a foreign language in high
school of philological profile now is the most necessary.
Selecting and examining one of the profiles of a foreign language, the pupils
continue to use it in their professional activities. This means that the level of foreign
ownership should give pupils in future the opportunity to use it as a support while
building their professional activity, as the means of creative solutions of professional
problems that will arise.
Kewwords: professional training, foreign language, future specialists in
foreign language.
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УДК 373.3.034-005
Галина Афанасіївна Іваниця,
кандидат педагогічних наук, проректор Вінницького обласного
інституту післядипломної освіти педагогічних працівників,
м. Вінниця
ҐЕНЕЗА СТАНОВЛЕННЯ ІДЕЇ ГУМАНІЗМУ ТА ДОБРОДІЯННЯ
У ВІТЧИЗНЯНІЙ ГУМАНІСТИЧНІЙ ПЕДАГОГІЦІ

В статті представлений аналіз спадщини педагогів-гуманістів України,
досліджено ґенезу становлення ідеї гуманізму, добродіяння в вітчизняній
історико-педагогічній літературі.
Ключові слова: гуманізм, добродійність, гуманістична педагогіка, ґенеза
становлення ідеї, педагоги-гуманісти.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Прояви гуманізму,
добродійності (благодійності) помітні впродовж усієї історії людства, як
зародження гуманістичного світогляду про єдність, цілісність і уразливість
людського суспільства,

що потребує

взаємодії і взаємної підтримки,

добровільної відмови від соціальної нерівності. Як ідейно-цілісний комплекс,
гуманізм вміщує у собі загальнолюдські цінності, вироблені людством на
суперечливому шляху розвитку – людяність, доброту, свободу, справедливість,
гідність, працьовитість, доброчинність, відповідальність, братерство та ін.
Зрештою, гуманістичні ідеї, що пов’язані з розумінням людини як частини
природи і самоцінності її особистості, сформували основу провідної світової
орієнтації прогресивних суспільних рухів.
Проблема добродіяння, як педагогічна означилась із становленням
гуманістичної педагогіки. Звернення до рефлексії історико-педагогічної наук,
допоможе відродити благочестиві, але забуті категорії святості (І. Бех). Знання
історичного досвіду виховання й різних інтерпретацій гуманної, добродійної
(благодійної), милосердної діяльності допоможе знайти форми, органічні
витлумаченим поняттям. У педагогічній спадщині класиків вітчизняної і
© Іваниця Г. А.
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зарубіжної педагогіки міститься потужний гуманістичний потенціал, проте він
недостатньо

використовується

у

педагогічній

практиці.

Особливо

продуктивним для осмислення функцій гуманістичних цінностей у процесі
орієнтації людини є звернення до педагогічної спадщини педагогів-гуманістів
України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Аналіз філософськопедагогічної спадщини свідчить про утвердження гуманістичних педагогічних
ідей у працях П. Верджеріо, Е. Роттердамського, М. Монтеня, Ф. Рабле,
Т. Мора,

Т. Кампанелли,

В. Фельтре,

А. Дістервега,

Й. Песталоцці,

Ж.-Ж. Руссо, Я. Коменського, Д. Локка, К. Ушинського та ін. Значення
гуманізму та добродіяння у вихованні молодих поколінь високо піднесли
представники української педагогічної думки (П. Юркевич, В. Дурдуківський,
О. Духнович, П. Житецький, В. Науменко, І. Огієнко, С. Русова, Я. Чепіга,
С. Черкасенко та ін.). Основою новаторських виховних концепцій ХХ століття
(П. Блонський, Г. Ващенко, Я. Корчак, А. Макаренко,

В. Сухомлинський,

О. Захаренко та ін.) була яскраво виражена спрямованість на добродійність як
рушійну силу самореалізації особистості.
Сучасний рівень осмислення проблем морального виховання дітей і
молоді на основі формування готовності до добродіяння презентують
дослідження

І. Беха,

Л. Богопольської,

О. Бодальова,

Є. Бондаревської,

М. Боришевського, В. Вілюнаса, О. Докукіної, В. Киричок, В. Москалець,
Р. Павелківа,

Т. Поніманської,

О. Сухомлинської,

Г. Тарасенко,

В. Тернопільської, В. Чепикова, К. Чорної та ін. Окремі аспекти проблеми
висвітлені у вітчизняних дослідженнях у контексті морально-естетичного
виховання

в

процесі

позакласної

виховної

роботи

(В. Білоусової,

М. Боришевського, А. Вірковського, С. Гончаренка, І. Осадченко, О. Кононко,
І. Кравченко, Ж. Петрочко та ін.).
Сучасні дисертаційні дослідження дотично висвітлюють проблему
формування

добродійності

школярів:

психолого-педагогічні
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морально-особистісного

розвитку

молодшого

школяра

(І. Кругленко,

В. Плахтій, Н. Шагай); формування емпатії у дітей (Л. Виговська, І. Коган,
Л. Стрелкова);

виховання

моральних

цінностей

(Г. Бондаренко,

О. Коркішко, Л. Ороновська ), моральної культури (В.Салко), гуманих якостей
(І.Тадєєва) та ін.
Однак, як у філософських, так і в психолого-педагогічних дослідженнях
поза увагою залишається сутність і структура добродійного вчинку, визначення
змісту, форм і методів виховання добродійності в дітей різних вікових груп.
Метою статті є аналіз педагогічної спадщини педагогів-гуманістів
України та дослідження ґенези становлення ідеї добродіяння в вітчизняній
гуманістичній педагогіці.
Виклад основного матеріалу дослідження. Початок розвитку гуманізму
в Україні своїм корінням сягає історії життєдіяльності стародавніх слов’ян.
Відомо, що доброчесність і діяльне милосердя (добродійність) були їхніми
характерними рисами, зумовленими слов’янською ментальністю, мирним
родом занять, кліматом, самою природою людини, її схильністю до добра.
Проведене дослідження виявило, що ідеї гуманності, людяності, любові й
справедливості знайшли відображення в книгах духовно-церковного змісту,
пам’ятках писемності Київської Русі (твори Ізборника Святослава – „Слово
Ксенофонта до своїх синів”, „Слово про прочитання книжне”, „Слово о законі і
Благодаті” митрополита Іларіона; „Заповіти гуманності”, в Біблії тощо). У
„Повчанні” Володимира Мономаха проголошуються добродійні правила:
убогих не забувати, милостиню чинити щедру, бо це є початок всякому добру;
старих шанувати як батьків, а молодих як братів; хворих відвідувати...
Найвизначнішими гуманістами XV-XVII ст. в Україні були Ю. Дрогобич,
П. Русин, С. Оріховський. У постренесансний період національно-генетичні
благодійні тенденції слов’янських народів підхопили громадсько-культурні
організації – братства, які стали культивувати й розвивати добродійні й
благодійні традиції до культуротворчих процесів, в основі яких знаходиться
суспільно-значуща мета – творіння добра. Братства допомагали бідним, хворим
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та їхнім родинам, виховували в собі і своїх дітях риси солідарності, взаємної
любові й поваги, потягу до взаємної безкорисливої допомоги (добродійності).
Процес навчання й виховання в братських школах будувався на засадах
поєднання національних культурно-просвітницьких гуманістичних традицій з
надбаннями європейської культури.
Активний учасник братського руху Л. Зизаній-Тустановський обстоював
ідею „самовладдя людини” (людина – творець своєї долі), доводячи, що саме
від волі і розуму людини залежить той шлях, який вона обирає в житті, і всі
вчинки – як добрі, так і погані – залежать від неї самої. Люди можуть бути
добродійними самі собою, їхнє життя має бути сповнене активною творчою
працею і добрими вчинками, бо людина завжди повинна служити добру на
землі.
На теренах української педагогічної думки XVI-XVII ст. працювали
П. Беринда,

І. Борецький,

Ф. Прокопович,

А. Елласонський,

М. Смотрицький,

брати

К. Ставровецький.

З. і С. Полоцькі,
Ідеями

гуманізму

проникнуті релігійно-педагогічні погляди І. Галятовського на природу людини,
як гармонійне поєднання душі й тіла, творця власної долі, яка володіє свободою
вибору між добром і злом, доброчинністю й гріховністю. Основоположною
категорією діяльності вченого виступало добро, а милосердя (добродіяння) –
його ціннісною складовою, бо саме творення добра, виховання доброчинностей
у собі є основними завданнями людини, реалізувати які можна, лише
активізуючи свої внутрішні потенції і керуючись біблійними принципами (будь
милосердним, дотримуйся покаяння, твори добро, не чини зла, умій прощати,
чини справедливо, полюби ближнього свого як самого себе, будь скромним).
Сприяли
педагогічного

розвитку
процесу

вітчизняної
на

педагогіки

гуманістичних

ідеї

засадах

щодо

організації

О. Духновича,

який

наголошував, що „сили духовні виправляються через неперервну старанність
до добра” [5, с. 69]; С. Миропольського, який вказував, що стосунки вчителя й
учня, „дух” школи є показником рівня навчально-виховного процесу і засобом
виховання різних якостей особистості [5, с. 146]. М. Козачинський у своїх
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дослідженнях доводив необхідність формування гуманних якостей особистості
шляхом вироблення моральних звичок, які створюють другу індивідуальну
природу людини. Він указував на важливу роль доброчинних (добродійних)
вчинків у становленні особистості, оскільки людина тим і відрізняється від
тварини, що перед тим, як діяти, усвідомлює мету і засоби своєї
діяльності [5, с. 87].
В педагогічній спадщині Г. Сковороди центральне місце посідає Людина
в її взаємовідносинах зі світом. Суть морального виховання, на думку філософа,
полягає в зміцненні доброчесності, опануванні особистістю таких шляхетних
почуттів, як любов, дружба, вдячність, та відповідної поведінки: готовності до
самопожертви та самообмежень заради оточення, а формування здатності до
морального вчинку має здійснюватисьl у відповідності до природи та
життєвого прикладу дорослих, йти від серця [7]. Доброчесності можуть бути
виховані людиною, якій самій притаманні ці якості: адже „любов викликаєтьсяl
любов’ю і, бажаючи бути любимим, я сам перший люблю” [7, с. 272].
Представники української демократичної думки (М. Коцюбинський,
І. Франко, Леся Українка, Т. Шевченко) також рішуче відстоювали ідеї
гуманізму, добра в навчанні та вихованні. М. Пирогов одним із перших серед
педагогів як центральну висунув вимогу гуманного ставлення до дітей і
формування людяності в дитини, поваги до її гідності. Виховувати дитину, на
його думку, означає виробляти в неї усвідомлення високого людського
покликання в житті, що вимагає від батьків, учителів та всіх членів суспільства
сприяння всебічному розвитку дитини і формуванню чесної, благородної
(милосердної, добродійної, чутливої, порядної) людини, здатної творчо
трудитися на благо всіх.
П. Юркевич відстоював значення не тільки моральної індивідуальності
людини, а й мотивів її моральних вчинків, оскільки дієвість людини пов’язана з
„серцем”, яке „любить добро і прагне до нього так само, як око охоче
зупиняється на прекрасному образі”. Справжнім добрим вчинком філософ
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вважав такий, який здійснений не під впливом зовнішніх умов і примусу, а
безкорисливо, під впливом „свобідної любові серця до добра” [10, с. 190–196.]
Принцип гуманізму став пріоритетним при створенні нової школи в
період становлення національної системи освіти й виховання, яку представляли
В. Антонович, Б. Грінченко, М. Драгоманов, В. Дурдуківський, П. Житецький,
В. Науменко, І. Огієнко, О. Русов, С. Русова, Я. Чепіга, С. Черкасенко та ін. У
радянський період, попри ідеологічні перешкоди, ідеї гуманізму займали
основне

місце

в

педагогічних

концепціях

Г. Ващенка,

А. Макаренка,

В. Сухомлинського. Зокрема, не втратив своєї актуальності яскравий образ
виховного ідеалу української людини, створений Г. Ващенком на основі
глибокого вивчення історії, культури та педагогічного досвіду українського
народу. Його підґрунтям виступають два головних принципи: християнської
моралі, яка закладає в основу виховання загальнолюдські цінності (закон
творення добра і боротьби зі злом, побудову справедливого суспільства, яке
спирається на закони краси й любові) та української духовності, яка відображає
національні цінності, виплекані впродовж віків й найбільше відповідають
психології народу (гостинності, мистецькій творчості, вірності у коханні,
доброчесності і діяльному милосердю тощо.) По-друге, у вихованні (як у
родинному, так і в громадському) однозначно заперечується авторитарність
(„На ґрунті насильства не може розвиватись ні любов, ні краса, ні добро. Бо все
це вияв свобідної волі людини, як образу і подоби Божої”) [6, с. 47]. По-третє,
Г. Ващенко категорично відкидає тезу, що християнство „ослаблює людину”,
спонукаючи її „підставляти другу щоку”, бо характер людини має поєднувати в
собі і силу, і християнський світогляд, бути спрямованою на добро. „Характер є
виявом свобідної волі людини. Тому людина відповідає за свій характер, чи
добрий, чи злий” [3, с. 47].
Базовий стрижень педагогіки А. Макаренка – вчення про дитячий
колектив, який і виступає необхідною умовою повноцінного розвитку
особистості. Особливого значення набувають гуманістичні ознаки стилю й тону
дитячого колективу: мажор; готовність до спланованих корисних дій; почуття
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власної гідності, яке випливає з уявлення про цінність свого колективу;
здатність обирати залежно від обставин таку лінію поведінки, яка найбільше
відповідає інтересам колективу; єдність колективу; відчуття захищеності
кожного його члена; здатність до гальмування, уміння поступитися товаришеві
в суперечках, загальна ввічливості; активність, постійна готовність до
корисного ділового руху. Вся діяльність у виховних закладах заснована на
принципах колективне рішення і виконання всіх дій, зміни складу загонів,
системи перспективних ліній. Ці ідеї А. Макаренка, згодом узагальнив санктпетербурзький учитель І. Іванов і розробив технологію колективного творчого
виховання. Сутність її – це формування особистості в процесі роботи на
користь інших людей, організація такого способу життя колективу, що
ґрунтується на засадах моральності та соціальної добротворчості.
Узагальнення гуманістичних поглядів В. Сухомлинського дало підстави
для

визначення

основних

напрямків

виховання

добродійності

через

формування в дітей ставлення: до рідних (вчити дітей любити батьків,
співчувати, жаліти, сприяти духовному спілкуванню дітей з батьками); до
людей похилого віку (виховувати терпимість, поблажливість, чутливість); до
товаришів

(вносити

в

дитячий

колектив

дух

сімейної

сердечності,

задушевності, взаємної довіри, співпереживання, допомоги); до природи
(попереджати байдужість і жорстокість до живого й прекрасного в
навколишньому світі); до незнайомих людей (вчити делікатності, стриманості у
взаємостосунках із хворими, одинокими, людьми з фізичними вадами;
терпимості до вад інших). Педагог-гуманіст піклувався про те, щоб його
вихованці переживали багатогранні, різноманітні відтінки почуттів (співчуття,
жалість, хвилювання про добро, радощі інших людей, докори сумнівів) і щоб
робили добрі вчинки не через бажання вирізнитися серед інших, а з внутрішніх
безкорисливих спонукань, отримуючи задоволення як від процесу здійснення
добродіяння, так і від його результату. Аналіз педагогічної спадщини
В. Сухомлинського збагатив дослідження практичними рекомендаціями щодо
засобів, форм, методів формування в дітей найтонших моральних почуттів –
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людського обов'язку, доброти, чутливості, чуйності. „Бережіть дитину від
доброчесного марнослів’я і солодких теревенів, – закликає В. Сухомлинський,
– хай добро живе в душі, у вчинках, а не на язиці. Серце болить, коли бачиш, як
у багатьох школах вихователі заохочують пустопорожнє базікання про доброту
замість того, щоб запалити вогник людяності й доброти, який би, образно
кажучи, освітлював зсередини дитяче серце” [8, с. 322].
В основі педагогіки О. Захаренка лежить „принцип трикутника”: дитина –
батьки – вчитель, а центром педагогічного процесу є дитина, її розвиток,
формування її внутрішнього світу й організації її життя. Ідеалом вихованої
людини педагог вважає фізично і духовно здорову людину, яка живе за
законами добра й краси, сповідає загальнодержавні закони, загальнолюдські
принципи й цінності. У діяльностіl вчителя, за його переконанням, мають бути:
глобальна ідея (здоров’я і життя людини), актуальна ідея (потреба в
інформованостіl кожного вчителя), найнеобхіднішаl ідея (школа – затишнийl
родинний будинок, де кожна дитина – скарб) та найдавніша ідея (милосердя, як
найвищаl цінність людини). О. Захаренко обґрунтував методичну систему
формування духовних цінностей, згідно з якою до навчально-виховного
процесу школи було впроваджено новітні технології, шляхи, форми й методи
формування духовних цінностей особистості. Турбота про людей була
наріжним каменем системи родинного виховання в школі. Педагог усім своїм
життям, усією діяльністю закликав своїх вихованців: „Поспішаймо робити
добро. Духовне добро. Воно в стократ цінніше від матеріального!” [4, с. 54].
В педагогічній спадщині Ш. Амонашвілі, автора нового наукового
напряму – „Гуманно-особистісний підхід до дітей в освітньому процесі”,
найбільш привабливими вважаємо

три принципи гуманної педагогіки:

(одухотворення середовища навколо дитини; утвердження в дитині її
особистості; вияв творчого терпіння, при допомозі дитині в самопізнанні) та
три закони гуманної педагогіки (любити кожну дитину; розуміти й приймати її
такою, якою вона є; озброїтись оптимізмом у ставленні до будь-якої дитини).
Ш. Амонашвілі визначив формулу гуманістичної педагогіки: прийняти –
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зрозуміти – допомогти – любити – співчувати – радіти успіху дитини –
надихати [1].
Нова освітня гуманістична філософія – теорія особистісно зорієнтованого
виховання, розроблена І. Бехом – альтернатива директивному підходу до
виховання, яка забезпечує дитині право на свободу вибору ціннісної позиції, на
цінність людського духу і цінність життя загалом, на можливість його дієвого
здійснення за наявності в неї установки на подолання дисгармонії в досвіді,
поведінці, спілкуванні, діяльності. Особистісно зорієнтоване виховання, за
визначенням І. Беха, – це утвердження людини як найвищої цінності, навколо
якої ґрунтуються всі інші суспільні пріоритети. Згідно з ним добро стає
сутнісним визначенням людини, істина ж – лише засобом для розвитку її
духовності.

Виховні ситуації,

які

створюються

в

межах особистісно

зорієнтованого виховання, мають забезпечити розвиток такого рівня свідомості,
який би спонукав дитину до самопізнання й самоактивності з тим, щоб вона
могла стати творцем власного духовно багатого життя. І. Бех розробив нові
методологічні підходи (систему положень, які виступають пояснювальними
схемами щодо організації виховного процесу) до морально-духовного
виховання і розвитку особистості. Запропоновані ним виховні інваріанти
(формування в суб’єкта здібності і бажання усвідомлювати себе як особистість;
культивування цінності іншої людини; формування образу „хорошого іншого”;
використання „ефекту генерації” та „ефекту присутності” у виховному процесі;
культивування у вихованця досвіду свободи приймати особистісних рішень;
культивування зворушливого виховного впливу) покликані зробити процес
виховання

більш

прогнозованим,

а

значить

і

більш

розвивально

ефективним [2, с. 88–94].
Проблема

зв’язків етично-естетичного та

екологічного

виховання

молодших школярів й актуальних завдань підготовки вчителів до їх реалізації
досліджена Г. Тарасенко. „Поряд з добром та істиною, краса завжди була
могутнім

засобом

упорядкування

дійсності,

адже

духовні

рівні

моральної та естетичної довершеності є тотожніми” [9, с. 54–55]. Використання
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розробленого Г. Тарасенко методичного інструментарію та практичного
матеріалу для організації безпосереднього емоційно-чуттєвого контакту дітей з
навколишнім забезпечують їх „ціннісне ставлення до природи” [9, с. 135].
Уроки милування природою (радість щоденних прогулянок), трудові справи в
природі (енергія добрих і дбайливих рук) пропонують широкий спектр
добродійних форм допомоги довкіллю; свята на честь природи, театр, ігри
розвивають художньо-образне мислення, навчають співпереживанню і є одним
з основних шляхів виховання в учнів естетично-гуманного добродійного
ставлення до природи.
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Аналіз історико-педагогічної літератури засвідчив, що проблема добродіяння є
стрижневою для вітчизняної гуманістичної педагогіки, а гуманістичне
виховання

має

певну

логіку

розвитку

та

специфіку,

пов’язану

із

соціокультурним середовищем суспільства і певним конкретно-історичним
періодом. Важливою є практика організації гуманістичного виховання.
Зокрема, провідну роль у формуванні здатності особистості до саморозвитку
моральних якостей відіграє виховання, для якого потрібно створити відповідні
умови. Виховання добродійності відбувається через формування в дітей
ставлення до рідних, до товаришів, до природи, до незнайомих людей та людей
з фізичними вадами тощо. До основних гуманних засобів та методів
морального виховання дітей відносять переконання, особистий приклад
вихователів, наслідування, вправляння для вироблення моральних звичок.
Гуманний педагог виявляє любов до дитини, вірить у її власні сили, розуміє її
природу, здійснює індивідуальний підхід, не вдається до авторитаризму,
сліпого підкорення дітей наказам дорослих, упроваджує гуманну систему
заохочень і покарань, забезпечує моральну та фізичну свободу в діях і вчинках
учнів. До подальших напрямків дослідження відносимо розроблення на основі
історико-педагогічного гуманістичного досвіду методичного інструментарію
формування добродійності школярів.
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Иваница
Г. А.
Генеза
становления
идеи
гуманизма
и
добродетельности в отечественной гуманистической педагогике
В статье представлен анализ наследия педагогов-гуманистов Украины,
исследовано генезу становления идеи гуманизма и добродетельности в
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отечественной историко-педагогической литературе.
Ключевые слова: гуманизм, добродетельность,
педагогика, генеза становления идеи, педагоги-гуманисты.

гуманистическая

Ivanytsia G.A. The Genesis of the Formation of the Idea of Humanism and
Good-doing in National Humanistic Pedagogics
The article deals with the analysis of the heritage of teachers-humanists of
Ukraine, the genesis of the formation of the idea of humanism, good-doing in
national historic-pedagogical literature is researched.
The analysis of historical-pedagogical literature proved that the problem of
good-doing is a key-problem for national humanistic pedagogics and humanistic
upbringing has a certain logics of development and specifics connected with sociocultural environment of the society and certain concrete historical period.
The practical side of humanistic education organization is important. In
particular, education plays the leading role in the formation of person’s capacity to
self-development of moral qualities, certain conditions should be formed. Good-doing
upbringing is formed through the formation of children’s attitude to their relatives, to
friends, to nature, to unknown people, invalids and so on. The main humanistic
method sand means of moral education of children are convictions, the personal
example of educators, imitation, moral habit trainings. A humane teacher displays
love to a child, believes in child’s force, understands child’s nature, makes an
individual approach, never makes autoritarism, never demands blind submission of
children to the orders of grown-ups, implements humane system of promotion and
punishment, guarantees moral and physical freedom in pupils’ doings and actions.
The research under consideration proved that the beginning of the
development of humanism in Ukraine goes back to the history of ancient Slavonic
people, the ideas of humanism, and love were found in the books of spiritual-church
meaning, the monuments of Kyiv Rus.
In Post-Renaissance period national- genetic charity tendencies of Slavonic
people were developed by civil cultural organizations-brotherhoods, which began to
cultivate and develop good-doings and charity traditions to cultural creative
processes on the basis of the aim of good-doing.
The ideas of P. Berind, I. Boretskiy, A. Ellasonskiy, brothers of Z. and
S. Polotskiy, F. Prokopovich, M. Smotritskiy, I. Galyatovskiy, O. Pukhnovich,
S. Miropolskiy, M. Kazachinskiy, G. Skovoroda, M. Pirogov, P. Yurkevich helped the
ideas of humane national pedagogics.
The principle of humanism began and became prior when a new school was
formed at the period of the formation of national system of education which was
represented by V. Antonovich, B. Grinchenko, M. Dragomanov, V. Durdukivskiy,
P. Zhitetskiy, V. Naumenko, I. Ogiyenko, O. Rusov, S. Rusova, Ya. Chepiga,
S. Cherkasenko and others. In the Soviet period notwithstanding ideological
obstacles humanistic ideas were leading in pedagogical conceptions of
G.Vashchenko, A. Makarenko, V. Sukhomlinskiy, O. Zakharenko, Sh. Amonashvili.
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The working out of methodical instruments of the formation of good-doing of
pupils on the basis of historical pedagogical humanistic experience belongs to the
future ways of the research.
Keywords: humanism, good-doing, humanistic pedagogics, the genesis of ideas
formation, teachers-humanists.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 1

Педагогічні науки

УДК 378.14:04
Любов Андріївна Карташова,
доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії
електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної
освіти НАПН України, м. Київ
Олександр Васильович Діденко,
доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий
співробітник науково-організаційного відділу Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького,
м. Хмельницький

ФОРМУВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ПТНЗ ГОТОВНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У статті розкрито сутність ІТ-готовності як однієї з важливих
складових особистісної та фахової характеристики сучасного педагога,
охарактеризовано її складові та відмінність від ІТ-компетентності.
Визначено, що для формування ІТ-компетентності майбутніх педагогічних
працівників ПТНЗ важливо під час їх фахової підготовки створювати
теоретичну базу знань у галузі ІТ, розвивати практичні уміння і навички
використання ІТ та підвищувати мотивацію до використання ІТ й формування
ІТ-готовності.
Ключові слова: ІТ-компетентність, ІТ-готовність, формування,
мотивація, педагогічний працівник.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У наш час, коли зросли
вимоги до підготовки випускників вищих педагогічних навчальних закладів
(ВПНЗ), важливе значення має підвищення їх адаптованості до ринку праці та
готовності до діяльності в умовах інформатизації суспільства й використання
інформаційних технологій (ІТ). Окрім професійної бази знань, умінь і навичок,
педагогічні працівники (далі – педагоги) професійно-технічних навчальних
закладів (ПТНЗ) повинні вміти належним чином використовувати ІТ. Це
обумовлено тим, що на сьогодні інформаційні технології слугують важливим
© Карташова Л. А., Діденко О. В.
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інструментом пізнання та ефективним засобом навчання, який дозволяє якісно
покращувати навчально-виробничий процес.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опираються автори. Проблеми
професійної підготовки педагогів до використання ІТ на сьогодні є предметом
дослідження

таких

вчених,

як

О. В. Аніщенко,

О. С. Падалка

[1],

Р. С. Гуревич [4], О. Спірін [14] та ін. Загалом дослідники вважають, що
найчастіше якість підготовки педагогічних працівників у ВПНЗ визначається
рівнем здобутих знань, умінь, навичок. Однак вчені також підкреслюють, що на
сьогодні важливо, щоб задля успішного виконання своїх професійних функцій
педагоги володіли не тільки сумою загальних і спеціальних професійних знань,
умінь та навичок, а й певним комплексом компетентностей, які мають свідчити
про їх готовність до професійної діяльності.
Метою статті є розкриття особливостей формування у педагогічних
працівників ПТНЗ готовності до використання інформаційних технологій.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Для

з’ясування

особливостей компетентності, яка формується в процесі навчання ІТ – однієї із
можливих окремих компетентностей

педагога,

вважаємо за

необхідне

проаналізувати наукові джерела. У Законі України «Про вищу освіту»
знаходимо таке визначення: «компетентність – динамічна комбінація знань,
вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і
громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність
особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є
результатом навчання на певному рівні вищої освіти» [6, с. 3].
У свою чергу в психологічному тлумачному словнику сучасних термінів
зазначено, що «компетентність (лат. competens  відповідний, здатний) – це
психосоціальна якість, яка позначає силу і впевненість, ґрунтується на відчутті
власної успішності й корисності та дозволяє людині ефективно взаємодіяти з
іншими» [13, с. 188−189].
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Системи освіти різних країн світу, зазначає О. В. Овчарук, по-різному
трактують зміст, принципи систематизації та класифікації компетентностей. У
багатьох

європейських

країнах

відбір

і

впровадження

ключових

компетентностей (англ. key competencies) є пріоритетним методологічним і
дидактичним завданням, виконання якого суттєво впливає на конструювання
державних освітніх стандартів, навчальних програм, методичного супроводу
процесу навчання, систем оцінювання результатів освіти. Міжнародна комісія
Ради Безпеки Європи пропонує поняття «компетентність» розглядати як
ключові вміння, опорні знання, тобто своєрідні індикатори ЗУН і ставлення, які
не просто підтримують, а й забезпечують досягнення успіху в різноманітних
галузях життя [11].
На сьогодні вчені досить неоднозначно трактують сутність поняття
«компетентність». Зокрема В. І. Луговий вважає, що компетентність – це
«інтегральна характеристика особистості, яка містить окремі диференційні
компетентності. При цьому термін «компетенція» («компетенції»), на думку
вченого, має значення юридичного характеру, позначаючи певні (наприклад,
посадові) повноваження, надані особі для виконання покладених на неї
функцій» [10, с. 8]. Як зауважують Г. О. Балл та П. С. Перепелиця, особистість
може бути в межах своєї компетенції компетентною або некомпетентною у
певних питаннях, тобто мати компетентність (компетентності) у певній галузі
діяльності [12].
Розділяючи загальне й індивідуальне у змісті компетентнісної освіти,
російський науковець А. В. Хуторской пропонує трактувати компетенцію як
«сукупність взаємозалежних якостей особистості (знань, умінь, навичок,
способів діяльності), щодо певного кола предметів і процесів, які необхідні для
якісної виробничої діяльності»; компетентність він розглядає як «володіння
людиною відповідною компетенцією, що охоплює особистісне ставлення до неї
та предмету діяльності» [15, с. 60]. Учений також підкреслює, що компетенція –
це задана вимога, норма, а компетентність – набута особистісна якість, яка
передбачає, принаймні, мінімальний досвід використання компетенції. З-поміж
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різних ознак учений виокремлює інтегральність компетенції. Надалі ми
дотримуємось думки А. В. Хуторського про те, що компетенція – це коло
повноважень, а компетентність – властивість (обізнаність, кваліфікованість)
особистості.
Щодо власне поняття «ІТ-компетентність» слід зазначити, на сьогодні в
педагогічній науці широко вживають такі поняття, як «інформаційна
компетентність»,

«інформатична

компетентність»

та

«інформаційно-

комунікаційна компетентність», які, однак, потрактовано неоднозначно.
Наприклад, Р. С. Гуревич використовує термін «інформаційна компетентність»,
що позначає компетентність індивіда у роботі з інформацією [4]. Як пояснюють
О. В. Аніщенко та О. С. Падалка, інформаційна компетентність педагогів
передусім передбачає їх здатність використовувати апаратні засоби ІТ, а також
ефективно працювати з інформацією в електронному та друкованому варіантах
(швидко її знаходити та раціонально опрацьовувати) [1].
На основі аналізу понять «інформація», «інформаційні» та «інформатичні
процеси», «системи» і «технології», «компетенції» та «компетентності»
О. М. Спірін уточнив поняття «інформаційно-комунікаційна компетентність»
та

«інформатична

компетентність».

Інформаційно-комунікаційна

компетентність (ІК-компетентність), за О. М. Спіріним, – це підтверджена
здатність

особистості

використовувати

на

практиці

інформаційно-

комунікаційні технології для задоволення власних індивідуальних потреб і
вирішення суспільно значущих, зокрема професійних, завдань у певній
предметній

галузі

[14].

Синонімами

до

терміна

«ІК-компетентність»

О. М. Спірін пропонує використовувати низку термінів, зокрема такі, як
«комп’ютерна компетентність», «інформаційно-комп’ютерна компетентність»,
«інформаційно-технологічна компетентність».
Ми ж пропонуємо для позначення компетентності педагогів у галузі ІТ як
окремої

компетентності

використовувати

термін

«ІТ-компетентність».

Вивчення практичного досвіду ВНЗ з питань професійної підготовки
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педагогічних працівників ПТНЗ та аналіз наукових напрацювань дозволив
виокремити такі три складові ІТ-компетентності:
теоретична – система знань у галузі ІТ, технології, методи та форми їх
впровадження у професійну педагогічну діяльність тощо;
практична – сукупність умінь і навичок використання ІТ;
методична – система спеціально-наукових, педагогічних знань та вмінь
планування та здійснення навчально-виробничого процесу певного предмету,
яка має яскраво виражений прикладний характер використання ІТ (розроблення
електронних

навчальних

матеріалів,

удосконалення

предметних

компетентностей через застосування ІТ, підвищення педагогічної майстерності
засобами ІТ, рефлексія своєї методики викладання, моніторинг навчальних
досягнень учнів, обмін досвідом викладання предмету).
Дослідження робіт сучасних педагогів (Н. М. Бібік, М. Є. Бершадський,
О. В. Овчарук, О. І. Пометун, О. І. Локшина, О. Я. Савченко, Л. В. Сохань,
І. Г. Єрмаков) засвідчують, що сформованість ІТ-компетентності дозволяє
уміло використовувати ІТ у навчально-виробничому процесі ПТНЗ, адаптивно
орієнтуватись у сучасному інформаційному суспільстві та адекватно реагувати
на виклики часу тощо.
Рівень сформованості ІТ-компетентності педагога є індикатором, який
свідчить про його готовність до використання ІТ у майбутній професійній
діяльності, яку надалі будемо позначати терміном «ІТ-готовність». Водночас,
як підтверджує аналіз практики, формування ІТ-компетентності не обов’язково
супроводжується формуванням ІТ-готовності. Це можна пояснити тим, що,
маючи високий рівень теоретичної підготовки (ІТ-знання), практичної (вміння
та навички використовувати отримані ІТ-знання) та методичної (педагогічні
ЗУН), майбутній педагог не завжди психологічно підготовлений до роботи з ІТ
в аудиторії – не бачить доцільності, не розуміє значення ІТ, не має мотивації до
використання ІТ у своїй діяльності. Такий стан справ підтверджує необхідність
формування насамперед ІТ-готовності.
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Для формування готовності студентів до майбутньої професійної
діяльності та власне їх ІТ-готовності важливо враховувати особливості
особистості, її характеристики, потенційними можливості, які обумовлюють
успішність

професійної

підготовки

[3].

М. І. Дьяченко, Л. А. Кандибович [5] та

Науковці

Л. І. Божович

[2],

ін. розглядають готовність

у

безпосередньому зв’язку з формуванням, розвитком і вдосконаленням
психічних процесів, станів, якостей особистості, необхідних для успішної
діяльності. Вони зазначають, що готовність як передумова будь-якої діяльності
водночас є і результатом діяльності в навчальному середовищі, де суб’єкт
навчання

зазнає

цілеспрямованих

навчально-виховних

впливів.

Автори

називають різні компоненти готовності, однак спільним у всіх дослідженнях є
положення про те, що компонентна структура готовності визначається
структурою професійної діяльності, а сама готовність утворюється через
формування певних компонентів, за домінуючої ролі одного або кількох
компонентів.
На основі вивчення досліджень з проблем готовності, аналізу поняття
«готовність» можна зробити узагальнення, що готовність є сукупністю
органічно взаємопов’язаних компонентів: мотиваційного (усвідомлена потреба
в освоєнні та впровадженні передового педагогічного досвіду), змістовнопроцесуального (сутність психолого-педагогічних й економічних знань з
проблеми,

процесуальні

вміння)

та

конструктивного

(уміння

творчо

впроваджувати досягнення виробництва у навчальній діяльності). Розвиток
хоча б одного з них впливає на вдосконалення інших, а недостатня
сформованість призводить до того, що особистісно значущі характеристики
педагога не розвиваються належним чином.
На основі досліджень психологів, ми виокремили такі основні складники
ІТ-готовності:
психологічний або особистісно-мотиваційний – особистісні якості,
прагнення до впровадження ІТ у навчально-виробничий процес;
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теоретичний – система ІТ-знань, технології, способи та форми їх
впровадження у професійну діяльність педагога тощо;
практичний – сукупність умінь і навичок використання ІТ;
методичний – система спеціально-наукових, психологічних, педагогічних
знань і вмінь щодо планування та здійснення навчально-виховного процесу, що
має яскраво виражений прикладний характер використання ІТ (розроблення
навчальних матеріалів; удосконалення предметних компетентностей через
застосування ІТ; підвищення педагогічної майстерності засобами ІТ; рефлексія
формування власної методики викладання; моніторинг досягнень учнів; обмін
досвідом викладання предмета).
Отже, ІТ-готовність педагога до виконання своїх функцій формується як
нова якісна характеристика на межі перетину його психолого-педагогічної,
методичної та ІТ-підготовки. Це новоутворення є інтегративною якістю
особистості,

що

характеризується

багатокомпонентною,

багаторівневою

структурою та визначає потенційну особистісну підготовленість педагога до
навчально-виробничої діяльності в умовах інформації освіти та виробництва.
Зіставлення структури ІТ-готовності та ІТ-компетентностей показує, що
вони мають спільні складники: теоретичний, практичний та методичний.
Окремо

стоїть

психологічний

складник

ІТ-готовності

–

особистісно-

мотиваційний або мотиваційний, що свідчить про те, що сформованість ІТкомпетентності не завжди означає сформованість ІТ-готовності. Формування
психологічного складника ІТ-готовності залежить від особистісних якостей
студента – майбутнього педагога, його прагнення та мотивації до впровадження
ІТ у майбутню професійну діяльність.
У цьому випадку слід зазначити, що мотивація, яка зумовлюється
інтелектуальною
чинником

ініціативою

підвищення

та

пізнавальними

ефективності

навчальної

інтересами,
діяльності.

є

вагомим
Позитивна

мотивація є системою цінностей, визначених особистістю та узгоджених із
цінностями

колективу

та

суспільства

загалом,

прийнятих

принципів,

переконань, установок та змісту майбутньої професійної діяльності. Розвиток
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позитивної мотивації навчання – це процес, який сприяє трансформації
спонукань

суб’єктів

навчання

до

домінування

позитивних

мотивів

навчання [7; 9].
У загальнопсихологічному контексті мотивація є складним фактором
впливу на поведінку особистості, який можна розглядати як потреби, інтереси,
цілі та ідеали, що безпосередньо детермінують діяльність людини. Мотивація є
сукупністю, системою різнорідних факторів, яка генерує поведінку та
діяльність особистості. Можна погодитись з ученими в тому, що мотивація
навчання посідає провідне місце серед чинників, які визначають ефективність
навчально-виховного процесу [7; 9].
Для розвитку позитивної мотивації майбутніх педагогів до використання
ІТ важливе значення має послідовна взаємодія викладача ВПНЗ та кожного
студента через поєднання методів і прийомів навчання, спрямованих на
максимально ефективне використання ІТ. Іншим чинником спонукання до
діяльності є виконання майбутніми педагогами під час навчання у ВПНЗ
професійно спрямованих навчальних завдань. Йдеться про те, що в системі
навчання ІТ майбутніх педагогів важливе значення має залучення інтегрованих
знань, умінь і навичок, які стосуються різних галузей, та застосування методів,
підходів і засобів навчання, спрямованих на розвиток мотивації. Організація
розумової

діяльності

індивідуалізації

і

майбутніх

диференціації

педагогів
та

має

відповідати

вимогам

передбачати

формування

навичок

самонавчання і самоорганізації. При виконанні професійно спрямованих
навчальних завдань важливо передбачати включення способів спільної
(групової) діяльності й співпраці; забезпечувати оперативне та адекватне
педагогічне

оцінювання

традиційними

методами

та

з

використанням

комп’ютерного тестування. Навчальну діяльність майбутніх педагогів потрібно
організовувати таким чином, щоб вони прагнули до підвищення методичної
майстерності,

проявляли

творчий

підхід

до

вирішення

різноманітних

педагогічних завдань, розуміли значення ІТ. Студенти – майбутні педагоги –
повинні навчитися використовувати ІТ досить швидко, на високому сучасному
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рівні знаходити креативні рішення, послідовно і логічно обґрунтувати
процедуру їх використання.
Висновок та перспективи подальших наукових розвідок. ІТ-готовність
є однією з важливих складових особистісної та фахової характеристики
сучасного педагога та охоплює ІТ-знання, відповідні уміння і навички,
ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі особистості (мотиваційний
складник). Під час навчання у ВНЗ важливо формувати такі якості майбутнього
педагога, як високий рівень знань з ІТ, методичні вміння ефективно
застосовувати ІТ у педагогічній діяльності – ІТ-компетентності та мотивацію до
використання ІТ у майбутній професійній діяльності (психологічна підготовка).
Тільки їх достатня розвиненість, генералізація та поєднання забезпечить
належний рівень ІТ-готовності майбутнього педагога. Для формування ІТкомпетентності майбутніх педагогічних працівників ПТНЗ важливо під час їх
фахової підготовки створювати теоретичну базу знань у галузі ІТ, розвивати
практичні уміння і навички використання ІТ та підвищувати мотивацію до
використання ІТ та формування ІТ-готовності.
Перспективами подальших наукових розвідок є експериментальна
перевірка педагогічних умов формування ІТ-компетентності та ІТ-готовності
майбутніх педагогічних працівників ПТНЗ у системі їх фахової підготовки.
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Карташова Л. А., Диденко А. В. Формирование у педагогических
работников ПТУЗ готовности к использованию информационных
технологий
В статье раскрыта сущность ИТ-готовности как одной из важных
составляющих личностной и профессиональной характеристики современного
педагога, охарактеризированы ее составляющие и отличия от ИТкомпетентности. Определено, что для формирования ИТ-компетентности
будущих педагогических работников ПТУЗ необходимо в процессе их
профессиональной подготовки создавать теоретическую базу знаний в
области ИТ, развивать практические умения и привычки использования ИТ и
повышать мотивацию к использованию ИТ и формирования ИТ-готовности.
Ключевые слова: ИТ-компетентность, ИТ-готовность, формирование,
мотивация, педагогический работник.
Kartashova L. A., Didenko O. V. Formation of readiness of vocational school
instructors to usage of information technologies
The article deals with the essence of IT-readiness as one of important
components of personal and professional qualities of modern teacher, the description
of its components and difference from IT-competence. We have found that in order to
form IT-competence of future vocational school instructors during their professional
training it is necessary to create theoretical database in the sphere of IT, develop
practical skills and abilities of IT usage, and to enhance motivation to IT usage and
formation of IT-readiness.
Teacher’s IT-readiness to carry out professional functions is formed as a new
qualitative property at the crossing point of psychological, pedagogical, methodical
and IT readiness. These new formations are integral properties of personality which
is characterized by multicomponent and multilevel structure and determines
teacher’s potential personal readiness to educational and production activity under
condition of information of education and production.
The comparison of structures of IT-readiness and IT-competencies shows that
they have common components as well: theoretical, practical and methodical.
Psychological component of IT-readiness is separate – personal-motivational or
motivational. It testifies that formation of IT-competence does not always coincide
with formation of IT-readiness. Formation of psychological components of ITreadiness depends on personal qualities of student - future teacher, his aspirations
and motivation to implement IT in future professional activity.
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The level of formation of teacher’s IT-competence is an indicator which shows
his readiness to use IT in his future professional activity. We will name it “ITreadiness”. At the same time according to the practical findings, formation of ITcompetence does not always accompany with formation of IT-readiness. It is
explained by the fact that having the high level of theoretical (IT-knowledge),
practical (skills and abilities to use IT-knowledge) and methodical readiness
(pedagogical knowledge, skills and abilities) future teacher is not always ready to
work with IT in the lecture room – he does not see IT expediency, does not
understand IT significance, does not have motivation to IT usage in his professional
activity. These facts prove the topicality of our topic and the necessity of formation of
IT-readiness.
Keywords: ІT-competence, IT-readiness, formation, motivation, teacher.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ
МЕТОДИКИ ФАХОВОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО
УПРАВЛІННЯ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ
У статті описано хід та результати експериментальної перевірки
ефективності розробленої методики фахової англомовної підготовки
майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах.
Результати, отримані при порівнянні успішності слухачів за трьома
модульними контролями навчальної дисципліни “Іноземна мова” (англійська)
показують, що у групі, яка займалася за експериментальною методикою,
рівень сформованості англомовної комунікативної компетентності значно
підвищився. Достовірність отриманих даних підтверджено математичними
розрахунками U-критерію Манна-Уїтні.
Ключові слова: методика фахової англомовної підготовки; англомовна
комунікативна компетентність; майбутні магістри військового управління в
міжнародних відносинах; експериментальна група; контрольна група;
U-критерій Манна-Уїтні.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Володіння майбутніми
магістрами військового управління у міжнародних відносинах (далі – МВУМВ)
– фахівцями воєнно-дипломатичної служби – англійською мовою є запорукою
успішності виконання ними своїх фахових завдань, адже їх основу складає
інтенсивна англомовна комунікативна діяльність. Важливою складовою
фахової підготовки майбутніх МВУМВ,

яка

здійснюється

у Воєнно-

дипломатичній академії імені Євгенія Березняка (далі – ВДА), є фахова
англомовна підготовка (далі – ФАП). Важко уявити сучасну кар’єру воєнного
дипломата без володіння англійською мовою на професійному рівні. Його
досягнення можливе за умови удосконалення системи ФАП у ВДА.
© Лагодинський О. С.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. За останні роки було
здійснено наукове обґрунтування ФАП майбутніх МВУМВ на таких рівнях:
методологічному, який відображає взаємодію і взаємозв’язок наукових
підходів

до

вивчення

проблеми

(системного,

суб’єкт-діяльнісного,

комунікативного, компетентнісного) [4–6];
теоретичному, який визначає систему вихідних параметрів, дефініцій,
теорій, що робить можливим розуміння сутності ФАП як складного
педагогічного явища, його функцій та властивостей (наукове обґрунтування
особливостей, мети, цілей та завдань, змісту ФАП майбутніх МВУМВ, а також
принципів, на яких вона ґрунтується) [3];
практичному, який передбачає розробку методики ФАП майбутніх
МВУМВ, що являє собою систему методів, прийомів, навчальних, тестових та
контрольних завдань, форм і засобів, а також послідовність їх застосування та
використання суб’єктами такої підготовки для формування у слухачів ВДА
здатності і готовності виконувати майбутні фахові завдання англійською
мовою [7;8]. На жаль, перевірку ефективності обґрунтованості викладених
теоретичних положень та експериментальної методики здійснено не було.
Тому, метою статті є опис ходу та результатів експериментальної перевірки
ефективності розробленої методики ФАП майбутніх МВУМВ.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Досягнення

мети

експерименту передбачало встановлення й порівняння успішності майбутніх
МВУМВ у ФАП після застосування існуючої та експериментальної методики.
Експеримент

був

організований

відповідно

до

існуючих

вимог

до

експериментальних досліджень в галузі педагогіки [1; 2; 9;10]. Він проводився
протягом трьох навчальних років (2011–2014 рр.), що відповідає тривалості
підготовки МВУМВ у ВДА та охоплює усі її етапи. Реалізація експерименту
відбувалася відповідно до розробленої програми.
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Перша частина експерименту була організаційною й проводилася з метою
формування контингенту його учасників на основі даних про них, які
допомогли забезпечити валідність, надійність і достовірність результатів.
Відповідно до програми було сформовано дві групи слухачів –
експериментальну (ЕГ) та контрольну (КГ). Усього в експерименті брали
участь 20 слухачів набору 2011 року спеціальності 8.000087 “Військове
управління в міжнародних відносинах”, які отримували кваліфікацію “Магістр
військового управління у міжнародних відносинах”, офіцер військового
управління оперативно-тактичного рівня” (із них – 10 слухачів навчалися
в ЕГ та 10 – у КГ).
При формуванні груп ми керувалися рівнем доступності необхідної
інформації, умовами для роботи з ними, а також відповідністю вимогам до
формування вибірки. Таким чином, в організаційній частині експерименту
знайшли своє відображення загальні ознаки генеральної сукупності. За
генеральну сукупність прийнято щорічний випуск офіцерів-слухачів, які
вивчали англійську мову у ВДА.
Відповідно до вимог соціологічних досліджень, допустима помилка
складала 5-7%, тобто 5-7 випадків із 100. Значення вибіркової сукупності
визначалося за формулою:

n

N
k ,

(1)

де n – значення вибіркової сукупності;
N – приблизне значення генеральної сукупності;
k – крок відбору.
На початковому етапі експерименту особлива увага приділялася підбору
умов його проведення. Була розроблена методика експерименту, яка дозволила
всебічно врахувати всі суб’єктивні та об’єктивні чинники, забезпечила
надійність й достовірність отриманих результатів. Для забезпечення валідності
експериментальних даних умови експерименту підбиралися таким чином, щоб
усі

чинники

залишалися

стабільними,

за

винятком
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перевіряється – методика ФАП майбутніх МВУМВ. Так, ідентичним був вплив
навчально-матеріальної бази: слухачі мали однакове навчальне навантаження,
яке залишалося таким самим і в процесі проведення експерименту. Процес
вибірки був обґрунтований: по-перше, взаємозв’язком характеристик і ознак
об’єкта дослідження; по-друге, правомірністю висновків про ціле на основі
дослідження його частини, за умови, що по своїй структурі частина є
мікромоделлю цілого. Експеримент проводився в природних умовах: жоден
слухач не знав до якої групи – ЕГ чи КГ – він належить у ході ФАП, що
забезпечило ще більшу достовірність отриманих результатів.
Перед початком формування груп були детально проаналізовані
результати вступних фахових випробувань слухачів. При цьому враховувалися
результати професійного психологічного відбору абітурієнтів до ВДА, їх
початковий рівень володіння англійською мовою, а також група іншомовних
здібностей. Для отримання більш достовірних даних автором було проведено
бесіди із командирами навчальних груп, начальниками курсу та керівництвом
факультету, а також науково-педагогічними працівниками, які проводили
заняття

у

цих

групах.

Об’єктивні

дані

дали

можливість

отримати

“психолінгвістичний портрет слухача”. Вони переконливо свідчать, що різниця
середніх результатів вступних фахових випробувань контингенту учасників ЕГ
та КГ суттєво не відрізняється. Важливим є той факт, що всі вони мають
однаковий вступний рівень володіння англійською мовою (стандартизований
мовний рівень 1+ за стандартом НАТО “СТАНАГ-6001”) та належать до майже
однакової групи здібностей до вивчення іноземних мов. Успішна реалізація
підготовчої частини експерименту забезпечила належні умови для його
проведення.
Основна частина експерименту складалася із констатувального та
формувального етапу. Результати вступних фахових випробувань розглядалися
як дані констатувального етапу. Формувальний етап експерименту включав у
себе проведення навчальних занять за існуючою та експериментальною
методикою (в ЕГ та КГ). Експериментальна методика передбачала послідовне
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використання розроблених методів, прийомів, навчальних, контрольних та
тестових завдань під час аудиторних та самостійних занять. Періодично рівень
успішності перевірявся за допомогою тестів за стандартом НАТО СТАНАГ6001. Результати контрольних заходів – модульних контролів (МК) в ЕГ та КГ
представлені у таблиці 1.
Таблиця 1 – Результати контролю успішності у фаховій англомовній підготовці
майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах
Результати тестування
Прізвище, ім’я, по
Група
МК
№
1,
балів,
МК № 2,балів,
МК № 3,
батькові слухача
max = 810
max = 279
балів, max = 369
К.М.В.
806
276
366
Р.А.В.
797
271
358
Б.А.Ю.
783
261
344
П.Р.В.
773
245
314
К.С.О.
760
243
304
ЕГ
З.А.В.
757
239
296
С.Ю.О.
732
226
267
К.С.В.
695
208
241
К.О.С.
653
187
222
С.А.Р.
645
178
210
Середній результат
740,10
233,40
292,20
Ш.І.І.
762
245
313
С.Т.В.
758
241
302
Т.В.В.
744
232
301
М.С.В.
734
220
252
Б.О.Р.
725
217
242
КГ
Ш.Д.М.
716
205
240
Ф.С.М.
696
197
210
Г.О.О.
661
189
183
З.Р.М.
616
155
169
С.С.О.
600
148
159
Середній результат
701,60
204
237,10

Отримані результати свідчать про її підвищення, проте, необхідно було
це довести, визначивши статистичну значущість відмінностей у результатах
навчальних досягнень двох груп. Найбільш адекватним для вирішення завдань
такого

класу

експериментальних

є

статистичні
даних.

методи

Прийняття

обґрунтування

рішення

щодо

отриманих

вибору

методу

статистичної обробки даних здійснювалося за алгоритмом, запропонованим
О. Сидоренко: визначення, того, яке завдання стоїть у дослідженні; визначення
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того, які умови вирішення цього завдання (кількість учасників експерименту,
кількість груп і контрольних спостережень тощо) [9, с. 35].
Враховуючи це, ми обрали U-критерій Манна-Уїтні як такий, що
найбільш підходить для статистичної обробки даних нашого експерименту. Він
призначений для виявлення відмінностей між двома групами за рівнем певної
ознаки – рівня сформованості АКК майбутніх МВУМВ, який кількісно
виміряний у балах за результатами МК. Так, результатом першого етапу
підготовки є сума балів за МК № 1 (max = 810 балів), результатом другого
етапу є сума балів за МК № 2 (max = 279), а результатом третього етапу – сума
балів за МК № 3 (max = 369 балів) (таблиця 1).
Цей критерій дозволяє виявити відмінності між малими вибірками
учасників експерименту і є достатньо потужним. За його допомогою необхідно
було визначити рівень статистичної значущості отриманих даних, тобто
ймовірність того, що ми вважаємо відмінності суттєвими, а вони є насправді
випадковими [9, с. 29].
Для цього було визначено основну (H0) та альтернативну гіпотезу
експериментального дослідження (H1). H0: рівень сформованості АКК
майбутніх МВУМВ у ЕГ не вищий, ніж у КГ. H1: рівень сформованості АКК
майбутніх МВУМВ у ЕГ вищий, ніж у КГ.
Для підтвердження однієї із гіпотез було здійснено ранжування
результатів МК № 1 у ЕГ та КГ. Відповідно до правил ранжування меншому
значенню присвоювався менший ранг. Відповідно найменшому значенню
нараховувався ранг 1, а найбільшому – 20 (кількість учасників експерименту в
ЕГ та КГ). Результати представлені у таблиці 2.
Отже, загальна сума рангів (∑заг) визначаться таким чином: 125 + 85 =
210. Розрахункова сума рангів визначалася за формулою

 (R ) 
i

N  ( N  1)
2
,

(2)

де N – загальна кількість ранжованих спостережень (значень).

 (R ) 
i

20  (20  1)
 210
2
.
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Таблиця 2 – Результати рангових сум (модульний контроль № 1)
ЕГ
КГ
Рівень сформованості АКК,
Рівень сформованості АКК,
Ранг
балів
балів
806
20
762
797
19
758
783
18
744
773
17
734
760
15
725
757
13
716
732
10
696
695
6
661
653
4
616
645
3
600
∑
7401
125
7012

Ранг
16
14
12
11
9
8
7
5
2
1
85

Виявилося, що загальна сума та розрахункова сума рангів співпадають
(∑заг = ∑ (Ri), що свідчить про точність розрахунків. Після цього було здійснено
розрахунок U-критерію Манна-Уїтні (Uемп) за формулою

U

 (n1  n2)  n x
емп

 (n x  1)
2

T x

,

(3)

де n1 – кількість слухачів у ЕГ;
n2 – кількість слухачів у КГ;
Tx – більша з двох рангових сум;
nx – кількість слухачів у групі з більшою сумою рангів.

U
Отже,

емп

 (10 10) 

10  (10  1)
 125  30
2
.

Визначаємо критичне значення U-критерію Манна-Уїтні (Uкр) за
відповідною таблицею значень [9, с. 316–321]. Отримуємо, що Uемп = U

кр 0,01.

Це свідчить про достовірність відмінностей між двома групами і дає
можливість відхилити гіпотезу (H0) та прийняти альтернативну гіпотезу (H1).
Таким чином, за результатами МК № 1 рівень сформованості АКК майбутніх
МВУМВ у ЕГ вищий, ніж у КГ, що й треба було довести.
Для підтвердження цієї ж гіпотези із результатами МК № 2 була
здійснена їх обробка результатів (таблиця 3).
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Таблиця 3 – Результати рангових сум (модульний контроль № 2)
ЕГ
КГ
Рівень сформованості АКК,
Рівень сформованості АКК,
Ранг
балів
балів
276
20
245
271
19
241
261
18
232
245
16,5
220
243
15
217
239
13
205
226
11
197
208
8
189
187
4
155
178
3
148
∑
2334
127,50
2049

Ранг
16,5
14
12
10
9
7
6
5
2
1
82,50

Як видно з таблиці 3, маємо два результати у 245 балів у ЕГ та КГ, які
мали

отримати

відповідно

ранги

16

та

17,

але

отримають

обидва

середній ранг – 16,5. Загальна сума рангів (∑заг) була визначена чином: 127,50 +
82,50 = 210. Розрахункова сума рангів визначалася за формулою 2:

 (R ) 
i

20  (20  1)
 210
2
. Загальна сума та розрахункова сума рангів співпадають

(∑заг = ∑ (Ri).
U-критерій Манна-Уїтні визначено за формулою 3. Отримані такі

U
результати:

емп

 (10 10) 

10  (10  1)
 127,5  27,50
2
.

Визначивши критичне значення U-критерію Манна-Уїтні (Uкр) за
відповідною таблицею значень [9, с. 316–321 ], отримуємо, що Uемп = U

кр 0,01.

Це підтверджує гіпотезу H1: за результатами МК № 1 рівень сформованості
АКК майбутніх МВУМВ у ЕГ вищий, ніж у КГ, що й треба було довести.
Ранжування результатів МК № 3 представлені у таблиці 4.
Як і в попередньому випадку, маємо два однакові результати у 210 балів у
ЕГ та КГ, які мали отримати відповідно ранги 4 та 5, але отримають обидва
середній ранг – 4,50. Визначено загальну суму рангів (∑заг), яка становить:
130,50 + 79,50 = 210. Розрахункова сума рангів визначалася за формулою 2:
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 (R ) 
i

20  (20  1)
 210
2
. Як видно, загальна сума та розрахункова сума рангів

співпадають (∑заг = ∑ (Ri).
Таблиця 4 – Результати рангових сум (модульний контроль № 3)
ЕГ
КГ
Рівень сформованості АКК,
Рівень сформованості АКК,
Ранг
балів
балів
366
20
313
358
19
302
344
18
301
314
17
252
304
15
242
296
12
240
267
11
210
241
8
183
222
6
169
210
4,50
159
∑
130,50

Ранг
16
14
13
10
9
7
4,50
3
2
1
79,50

U-критерій Манна-Уїтні визначено за формулою 3. Отримані такі

U
результати:

емп

 (10 10) 

10  (10  1)
 130,5  24,5
2
. Перевіривши критичне значення

U-критерію Манна-Уїтні (Uкр) за відповідною таблицею значень [9, с. 316–321],
встановлено, що Uемп = U

кр 0,01.

Таким чином, підтверджено гіпотезу H1: за

результатами МК № 3 рівень сформованості АКК майбутніх МВУМВ у ЕГ
вищий, ніж у КГ, що й треба було довести.
Висновки та перспективами подальших розвідок у даному напрямку.
Експеримент за авторською методикою, проведений зі слухачами ВДА –
майбутніми МВУМВ, показав значно вищий рівень їхньої успішності у
порівнянні із традиційною методикою. Це свідчить про ефективність
запропонованої методики ФАП й доцільність її впровадження у навчальновиховний процес ВДА та інших вищих військових навчальних закладів.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямку є визначення основних
напрямків впровадження методики ФАП майбутніх МВУМВ у навчальновиховний процес.
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Лагодинский А. С. Экспериментальная проверка эффективности
методики профессиональной англоязычной подготовки будущих магистров
военного управления в международных отношениях
В статье описано ход и результаты экспериментальной проверки
эффективности разработанной методики профессиональной англоязычной
подготовки будущих магистров военного управления в международных
отношениях. Результаты, полученные при сравнении успешности слушателей
по трем модульным контролям учебной дисциплины «Иностранный язык»
(английский) показывают, что в группе, которая занималась по
экспериментальной методике, уровень сформированности англоязычной
коммуникативной компетентности существенно повысился. Достоверность
полученных данных подтверждено математическими расчетами U-критерия
Манна-Уитни.
Ключевые слова: методика профессиональной англоязычной подготовки,
англоязычная коммуникативная компетентность, будущие магистры военного
управления в международных отношениях, экспериментальная группа,
контрольная группа, U-критерий Манна-Уитни.
Lahodynskyi O. S. Experimental Verification of the Professional English
Language Training Efficiency Methods of the would-be Masters of Command and
Control in International Relations
The article describes the procedure and results of the experimental verification
of the professional English language training efficiency methods of the would-be
Masters of Command and Control in International Relations developed by the
author. In order to conduct the experiment the two groups – experimental and test
with 10 officer-students in each – were formed. The experiment participants had
identical standardized English language proficiency level and showed the same
results in psychological and language aptitude testing that ensured the accuracy,
validity and reliability of the experimental verification.
The test group used traditional methods of the professional English language
training while the experimental group was involved in doing exercises and test items
based on the new methods developed by the author.
The would-be Masters’ of Command and Control in International Relations
final English Language Communicative Competence Level was measured by three
module tests. The results indicate that the group, using the experimental methods, has
substantially increased its level of the English Language Communicative
Competence.
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The accuracy of the obtained data has been proved by mathematical
calculations of the Mann-Whitney U-criterion (Uемп). It allows identifying the level of
statistical significance between the results in two groups. With this purpose two
hypotheses were set out. The main hypothesis (H0) reads: the would-be Masters’ of
Command and Control in International Relations English Language Communicative
Competence in the experimental group does not exceed that in the test group. The
alternative hypothesis (H1) says: the would-be Masters’ of Command and Control in
International Relations English Language Communicative Competence in the
experimental group exceeds that in the test group.
In order to make calculations the results in three module tests were ranged and
the Uемп was determined by using corresponding formulas:

U

емп

 (n1  n2)  n x

 (n x  1)
2

T x

, where
n1 is number of the officer-students in the experimental group;
n2 is number of the officer-students in the test group;
Tx is the higher of the two ranging sums;
nx is number of the officer-students with the higher sum of ranges.
So, the Uемп for module test № 1 was equal to 30, for module test № 2 –
27,50, for module test № 3 – 24,50. Comparing these results with those presented in
the special charts of critical numbers allowed us to reject H0 of the experimental
verification and prove H1 that the would-be Masters’ of Command and Control in
International Relations English Language Communicative Competence in the
experimental group exceeds that in the test group.
In general, these figures show that professional English language training
methods of the would-be Masters of Command and Control in International Relations
proves to be efficient and can be implemented in practice.
Keywords: methods of the professional English language training, English
Language Communicative Competence, would-be Masters of Command and Control
in International Relations, experimental group, control group, the Mann-Whitney Ucriterion
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УДК 378. 147:614.253
Ілля Миколайович Лукащук,
викладач хімії Рівненського державного
базового медичного коледжу

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ
СЕСТЕР У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ
У статті розкрито суть понять “компетентність”, “компетенція” і
“фахова компетентність” та погляди вчених і дослідників на їх трактування.
Розкрито деякі аспекти нашого бачення підготовки компетентної медичної
сестри в умовах медичного коледжу. Визначено напрямки подальших
досліджень, зокрема особливості підготовки майбутніх медичних сестер при
вивченні хімічних дисциплін.
Ключові
слова:
медична
сестра,
компетентність,
фахова
компетентність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Основами законодавства
України про охорону здоров’я [20] задекларовано, що кожна людина має
природне невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я. Суспільство і
держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень
здоров’я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність
охорони здоров’я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання,
побуту

і

відпочинку

населення,

розв’язання

екологічних

проблем,

вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.
Незважаючи на проголошені Конституцією України принципи, та права
пацієнтів, котрі регламентуються іншими законодавчими актами та кодексами
[23] система охорони здоров’я не забезпечує рівного безоплатного доступу
населення до якісних та безпечних медичних послуг. Це виявляється в
наступному:


низька якість медичних послуг. Очікувана тривалість життя населення

України становить 69,3 року, що в середньому на 10 років нижче, ніж у країнах
© Лукащук І. М.
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ЄС. Коефіцієнт дитячої смертності в 2,5 разу вищий, ніж у “старих” країнах ЄС.
Рівень передчасної смертності втричі перевищує показник ЄС, рівень
смертності від туберкульозу – в 20 разів вищий;


нерівний доступ до послуг охорони здоров’я. Бідні верстви населення

страждають через відсутність можливості одержати необхідну медичну
допомогу. Наявність відомчої медицини з обмеженим доступом ускладнює
досягнення мети рівного доступу. Існують диспропорції у доступі до медичних
послуг міських і сільських жителів. [13].
Безперечно у таких складних для України умовах які склалися тепер
держава прагне провести реформування систем охорони здоров’я, зокрема
розробляється реформування мережі лікувальних закладів і зміни моделі їх
фінансування, у перспективі введення страхової медицини та створення мережі
мобільних пунктів екстреної допомоги на існуючій платформі послуг первинної
медико-санітарної допомоги та послуг дільничних патронажних сестер.
Реформування системи охорони здоров’я на нашу думку не можливе без
випереджувальних заходів у реформуванні медичної освіти взагалі та
реформуванні системи підготовки медичної сестри зокрема.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. У витоків
компетентнісного підходу перебувають праці Б. Ананьєва, Л. Виготського,
І. Зимньої, А. Леонтьєва, С. Рубінштейна у яких компетентнісний підхід
припускає замінити систему обов’язкового формування знань, умінь і навичок
набором компетентностей, які формуватимуться у студентів на основі
оновленого змісту у процесі діяльності [2].
У контексті запровадження компетентнісного підходу починають активно
розвиватись поняття “компетенція” і “компетентність”, котрі були предметом
наукових досліджень багатьох учених. Найвідоміші праці Н. Бібік, [3],
С. Гончаренка [7], І. Закір’янова [12], Н. Кузьміної [14], А. Маркової [15],
О. Овчарук [19], З. Підручної [21], О. Пометун [22], А. Хуторського [28], що
становлять основу досліджень цих понять.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 1

Педагогічні науки

Серед проаналізованих нами праць, що безпосередньо стосуються
підготовки медичних сестер та методичної роботи медичного навчального
закладу

хочемо

відмітити

дисертаційні

дослідження

останніх

років

І. Радзієвської [24] О. Марковича [16] та С. Бухальської [5].
Теоретичний аналіз наукових досліджень в яких науковцями та
педагогами-дослідниками подається розв’язання даної проблематики і яким
присвячується дана стаття, дозволяє зазначити, що формування фахової
компетентності медичної сестри (сестри-бакалавра, сестри-магістра) лежить у
рамках вимог Галузевих стандартів вищої освіти до складу якого входить
освітньо-кваліфікаційна

характеристика,

освітньо-професійна

програма,

навчальний план спеціальності.
Метою статті є аналіз дисертаційних досліджень у яких в тій чи іншій
мірі розкрито теоретичні засади та підходи до формування фахової
компетентності майбутніх медичних сестер.
Виклад основого матеріалу дослідження. Проводячи аналіз науковопедагогічної літератури ми з’ясували, що поняття “фахова компетентність”
характеризується низкою різноманітних трактувань та тлумачень. Перш ніж
розглянути деякі з них, що на нашу думку є найбільш прийнятними для умов
підготовки медичної сестри у медичному коледжі спробуємо коротко розкрити
генезис

даного

поняття

вдаючись

до

розкриття

сутності

понять

“компетентність” та “компетенція”.
Із значної кількості тлумачень поняття “компетентність” як невід’ємного
атрибуту професіоналізму, на нашу думку найбільш прийнятним для наших
умов дає Н. Гончарова. Автор розглядає його як набір знань, умінь, навичок, як
сукупність фахових, професійних якостей, властивих фахівцеві, рівня яких
повинен досягти кожен індивід, що опановує професією [9]. Нам імпонує таке
визначення через те, що медичну допомогу, а це діяльність професійно
підготовлених

медичних

працівників,

спрямована

на

профілактику,

діагностику, лікування та реабілітацію у зв’язку з хворобами, травмами,
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отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та
пологами [20], може надати тільки той хто відповідає саме цим критеріям.
Визначаючи категорію “компетентність”, С. Гончаренко наголошував, що
це “...сукупність знань і вмінь, необхідних для ефективної професійної
діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності,
використовувати інформацію” [8]. Для нас таке трактування є особливо цінним,
адже саме у ньому акцентовано увагу на вміння аналізувати, передбачати
наслідки професійної діяльності яке проявляється у медичного працівника у
формі клінічного мислення. [25].
В. Даль [26] інтерпретує компетентність як повноправність … з чим ми
можемо цілком погодитися, адже медична сестра надаючи пацієнту медичну
допомогу, особливо у випадках невідкладних станів діє чітко, згідно медичних
настанов та протоколів, самостійно та повноправно вибирає комплекс
реанімаційних заходів по усуненню загрози життю.
Серед вітчизняних учених та педагогів-дослідників відсутня єдність у
визначенні змісту поняття “компетентність”, але вони дійшли консенсусу щодо
його

тлумачення.

Пропонується

використовувати

термінологію,

що

запропонована проектом Тюнінг Європейської комісії: компетентність – це
динамічна комбінація знань, розуміння, умінь, цінностей, інших особистих
якостей, що описують результати навчання за освітньою (навчальною)
програмою [6, с. 24]. Це дійсно змістовне тлумачення, проте ми вважаємо, що
по відношенню до медичної сестри воно не є повним, адже упущено важливу
складову таку, як навички. Саме недостатня увага медичних навчальних
закладів на вироблення практичних навичок при підготовці медичних сестер у
час проведення АТО з великою кількістю поранених показала цей огріх та
зумовила керівництво країни та МОЗ України проводити тренінги з тактичної
медицини за стандартами НАТО. Підтвердженням цього є констатування
С. Нестеренком, що як мінімум два фактори дозволяють американцям досягати
високих результатів у підготовці медичного працівника:
– увага до практичних клінічних навичок;
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– наголос на важливості доказової медицини у прийнятті клінічних
рішень [18].
Дефініція “компетенція” також має різні підходи до тлумачення, проте
хочемо зауважити, що усі аналізовані трактування мають спільну основу.
Поняття компетенції пов’язується з сукупністю повноважень, прав і обов’язків
якого-небудь органу або посадовця.
До прикладу у сучасному великому тлумачному словнику подається таке
визначення даного поняття: компетенція – це добра обізнаність із чим-небудь.
Коло повноважень якої-небудь організації, установи або особи [6].
Українськими вченими та дослідниками дано низку трактувань даного
поняття, зокрема К. Баханов вважає, що компетенція – це загальна здатність,
що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки
навчанню

[1].

Як

соціально

закріплений

освітній

результат

трактує

компетенцію Н. Бібік. Вона вважає, що компетенції можуть бути виведені як
реальні вимоги до засвоєння студентами сукупності знань, способів діяльності,
досвіду ставлень з певної галузі знань, якостей особистості, яка діє в соціумі.
Дослідниця передає поняття “компетенції” через усталені поняття: “готовність
до...”, “здатність до ...” [3].
У дисертаційному дослідженні Є. Долинський узагальнив різні погляди
щодо даного поняття та визначив основні напрямки його представлення [11]:
– компетенція як рівень знань, умінь, навичок тощо;
– компетенція як здатність;
– компетенція як “готовність до”;
– компетенція як коло питань чи повноважень.
Проаналізувавши появу та генезис цих понять ми можемо зробити
висновок, що одні вчені аналізують поняття “компетенція”, інші – поняття
“компетентність”, але в основному їх не ототожнюють. Так Л. Фурсова вважає,
що основна різниця між поняттями “компетенція” і “компетентність” полягає в
тому, що перше визначається державою, певними установами або окремими
особами, які організовують той чи інший вид діяльності, а друге набувається у
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процесі оволодіння знаннями, вміннями, навичками (компетенціями) і вказує на
здатність і схильність індивіда до виконання певного виду діяльності [27].
У психолого-педагогічній літературі ми вважаємо, що поняття “фахова
компетентність” розроблена на достатньому рівні. Аналіз праць сучасних
науковців показав, що термін “фахова компетентність” в переважній більшості
розглядається

як

складова

професійної

компетентності

(Л. Щербатюк),

складова системи групової дієвої компетентності (А. Чемерис), складова
управлінської компетентності (В. Свистун). Дещо інші наукові підходи вбачає
дослідниця С. Мартиненко [17] у яких ця дефініція розглядається як складова:
− професійного становлення (психологи Н. Левітов, Ю. Поваренков,
О. Фонарьов, К. Абульханова-Славська, Л. Анциферова, Е. Зеєр, Т. Кудрявцев,
Є. Клімов та ін.);
− професіоналізму (психологи А. Реан, Е. Симанюк, В. Сластьонін,
А. Маркова,

І. Сиромятніков,

В. Толочек,

Н. Кузьміна,

В. Бодров,

Я. Коломинський, О. Деркач, В. Зазикін та ін.);
− системи загальних компетентностей сучасної особистості (педагоги
Н. Кічук, О. Павленко, Л. Карпова, В. Байденко, В. Лозовецька, Д. Іванов,
О. Гура, А. Вербицький, О. Овчарук та ін.).
Для підтвердження цього наведемо кілька тлумачень. Начальник
Управління

фізичної

підготовки

Збройних

сил

України

полковник

О. Чернявський [29] стверджує, що фахова компетентність майбутнього
офіцера виступає базовою, інтегральною якістю, що проявляється у високому
рівні професіоналізму. Нам теж імпонує такий підхід, адже у охороні здоров’я
рівень професіоналізму медичного працівника є провідним у системі надання
кваліфікованої медичної допомоги.
Лаконічно та вичерпно дає визначення даного поняття В. Ягупов [31]
вважаючи, що професійна компетентність це здатність фахівця кваліфіковано
здійснювати свою фахову діяльність згідно з посадовими компетенціями.
Дослідник Б. Шевель з позиції педагогічної діяльності бачить суть даного
поняття як важливу характеристику практичної та теоретичної підготовленості
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фахівця до здійснення фахової діяльності [30]. Щодо тлумачення фахової
компетентності

студента-медика,

то

наші

колеги

С. Бухальська

та

О. Мельничук у своєму дослідженні [4] виокремлюють такі показники: фахові
знання, практичні вміння, навички; професійну позицію; акмеологічні
інваріанти.
Синтезуючи та узагальнюючи бачення підходів вчених та дослідників
різних галузей до тлумачення даного поняття ми з позиції підготовки медичної
сестри розуміємо, що фахова компетентність – це комплекс зфокусованих
інтелектуальних, практичних, соціально-психологічних знань, умінь і навичок,
котрі підкріплені внутрішніми мотивами саморозвитку та самовдосконалення,
філософського розуміння сенсу і значення праці за обраним фахом та
усвідомленою

відповідальністю

її

результатів.

Виходячи

із

даного

формулювання фахово-компетентною медичною сестрою ми вважаємо такого
фахівця, котрий здатен творчо вирішувати проблеми, що пов’язані із наданням
медичних послуг; кваліфіковано і в термін виконує усі види фахової діяльності;
оперативно знаходить ефективні шляхи вирішення виробничих завдань, має
здібності до саморозвитку і самоосвіти, володіє високим рівнем мотивації та
прагне до підвищення рівня власної фахової компетентності.
Вченими та фахівцями достатньо розроблені і визначені методи, прийоми
та фактори підготовки медичної сестри. Нам імпонують фактори, що визначені
викладачами Черкаського медичного коледжу [10], а саме:
– глибока базова медична освіта;
– обов’язкова достатня практична підготовка;
– робота згідно з принципами “доказової медицини”;
– дотримання стандартів виконання медсестринських маніпуляцій;
– безперервність процесів навчання та професійного удосконалення.
Хочемо зауважити, що ці фактори виписані для підготовки медичних
сестер при вивченні фахових дисциплін і на нашу думку є недостатніми, адже
формування фахової компетентності медичної сестри повинно відбуватися з
перших днів перебування у медичному навчальному закладі і не тільки під час
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вивчення

спеціальних

дисциплін,

але

й

природничих,

суспільних,

загальноосвітніх тощо. Тому вся інформація, всі знання, уміння й навички, що
отримують студенти повинні бути спрямовані у русло майбутньої професійної
діяльності медичної сестри. Саме таким фактором, що здатен сфокусувати весь
навчально-виховний процес у русло формування фахової компетентності є
побудова тісних міжпредметних зв’язків з чіткою орієнтацією на професійну
діяльність медичної сестри .
Наше припущення підтверджується наступними прикладами: у процесі
навчання хімії, до прикладу теми “Галогени” типовою програмою не
передбачено вивчення прийомів надання допомоги при отруєнні галогенами,
що на нашу думку є неприпустимим, адже окремо предмет “Токсикологія” у
підготовці медичної сестри у медичному коледжі не вивчається і заходи по
першій доклінічній допомозі у таких випадках лишаються для студента білою
плямою і це стосується багатьох навчальних тем хімічних дисциплін. У меншій
мірі, але з такими ж пробілами має місце вивчення біологічних дисциплін.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок у даному
напрямі. Запровадження компетентнісного підходу в систему професійної
освіти дозволить максимально ефективно готувати медичні сестри, що гарантує
їх мобільність та конкурентоспроможність. Для оптимізації формування
професійної

компетентності

майбутніх

медичних

сестер

необхідно

дотримуватися теоретичних засад вирішення даної проблеми, в основі яких
лежать науково-педагогічні дослідження у різних галузях людської діяльності.
Навчання хіміко-біологічних дисциплін у медичному навчальному закладі в
максимальній мірі повинно бути адаптовано в сторону медичної теорії та
практики.
Оскільки хіміко-біологічні дисципліни є фундаментальними у підготовці
медичної сестри подальші наші дослідження ми вбачаємо у дослідженні
особливостей підготовки майбутніх медичних сестер при вивченні хімікобіологічних дисциплін, вивченні та адаптації навчальних програм хіміко-
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біологічних дисциплін до умов підготовки медичної сестри на основі
міжпредметних зв’язків.
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Лукащук И. Н.
Теоретические
основы
формирования
профессиональной компетентности будущих медицинских сестер в
медицинском колледже
В статье раскрыта суть понятий "компетентность", "компетенция",
"профессиональная компетентность" и взгляды ученых и исследователей на их
трактовки. Раскрыты некоторые аспекты нашего видения подготовки
компетентной медицинской сестры в условиях медицинского колледжа.
Определены направления дальнейших исследований, в частности особенности
подготовки будущих медицинских сестер при изучении химических дисциплин.
Ключевые
слова:
медицинская
сестра,
компетентность,
профессиональная компетентность.
Lukashchuk I. М. The theoretical basis of developing professional
competence of nurses in medical college
Despite the difficulties Ukraine is trying to reform the health care system under
the security of government and society. Our vision of the process coincides with the
opinion of many scientists and researchers, and conducts preventing ways in the
reform of medical education and training system in general and nurses in particular.
We believe that competitive training nurses in medical college for the formation of
professional competence are possible because of teaching general and fundamental
and special subjects. To implement these goals it is necessary a comprehensive study
and analysis of theoretical sources of scientific works of scientists and researchers on
this issue to determine the strategy and tactics of their implementation in practice.
We analyzed the results of studies of modern scholars and teachers, some
works of privious reseachers competence approach to the educational process and
the publication of teachers of medical schools. Based on these studies this article
reveals the essence of the concepts of "competency", "competence" and "professional
competence" and the views of scientists and researchers in their interpretation. We
agree with the interpretation of these definitions, but we want to emphasize the
importance of practical skills in forming professional competence of nurses.
After analyzing the occurrence and genesis of these concepts, we can conclude
that some scientists analyze the concept of "competency", others - the concept of
"competence", but mostly they are not identified. Synthesizing and summarizing
understanding approaches scientists and researchers from different fields to the
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interpretation of this concept we prepare nurses positions in medical college define
their vision of professional competence.
Based on the knowledge obtained from the study of the theory of formation of
professional competence identified ways to further our studies that explore features
include training of future nurses in teaching chemical and biological subjects.
Keywords: nurse, competency, competence, professional competence.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
У статті здійснено обґрунтування доцільності використання засобів
масової інформації як засобу формування політичної культури майбутніх
офіцерів-прикордонників. Автор звертає увагу, що будь-яка політична подія,
явище, відображені в засобах масової інформації, значно збільшують свою
значущість, мають більший вплив, бо про них знає велика кількість осіб,
споживачів інформації. Активне використання засобів масової інформації як
засобу формування політичної культури майбутніх офіцерів-прикордонників
має відбуватися як на заняттях, так і в позанавчальний час.
Ключові слова: політична культура, засоби масової інформації,
компоненти політичної культури, майбутні офіцери-прикордонники.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Професія зобов’язує
майбутніх офіцерів-прикордонників вникати в усі сфери суспільного життя, в
тому числі – політичну. Політична культура офіцера-прикордонника займає
важливе місце в структурі його професійної культури, тому що його діяльність
існує у сфері важливих політичних явищ – держави і права. В наш час завдяки
революції гідності відкриваються перспективи для нового наповнення
відношень між державою та людиною. Проголошується, що держава перебуває
на службі людини. Практично, будь-яка діяльність держави трансформується
через діяльність її органів, в тому числі і освітня, і правоохоронна. Але реалії
нашого життя, поки що, не досягли бажаного рівня прояву політичної культури
громадян загалом та прикордонників у тому числі. Має місце деяка політична
невпевненість, розгубленість, дефіцит політичних переконань. Часто-густо це
стає перешкодою виваженій політичній стратегії у правоохоронній діяльності,
© Мірошніченко В. І.
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сприяє непродуманості політичних наслідків професійних дій прикордонників.
З іншого боку, можна констатувати, що інформаційна сфера, як ніяка
інша галузь суспільного життя, віддзеркалює всі досягнення і всі суперечності
нашого часу. “Інформаційна революція” наприкінці XX сторіччя сформувала
нові реалії, коли вільний обмін інформацією стає складовою сутності й одним з
основних чинників суспільного розвитку.
Засоби масової інформації в сучасних умовах набувають визначальної
ваги. Можливість постійних контактів громадськості на сторінках преси, у
теле-, радіоефірі консолідує людей, виступає потужним чинником суспільного
розвитку. Тому неможливою є недооцінка використання засобів масової
інформації як засобу формування політичної культури.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблема
формування політичної культури майбутніх фахівців не є новою. Результати
аналізу наукових праць з проблеми формування політичної культури майбутніх
фахівців дозволяють зробити висновок, що вчені В. Лозова, Л. Овдієнко,
О. Рябов Г. Троцко, Г. Тимощук, В. Чистяков та інші науковці розглядають
політичну культуру фахівця як складову його професійної культури.
Осмислення специфіки формування політичної культури правоохоронця
здійснюється
С. Сливка).

у

низці

Серед

робіт

чинників,

учених-юристів
що

впливають

(В. Горшенев,
на

О. Скакун,

зазначений

процес,

виокремлюється вплив засобів масової інформації. Щодо засобів масової
інформації та їх функцій (зокрема – інформаційної), то ці питання перебувають,
як правило, в полі наукових інтересів представників політології (Г. Алмонд,
С. Верба,

К. Левківський,

В. Липинський,

Г. Полуніна).

Питання

щодо

застосування сучасного інформаційного середовища в освітньому процесі
середньої та вищої школи розглядають Н. Апатова, А. Верлань, О. Гончарова.
Окремі аспекти формування політичної культури офіцерів-прикордонників
розглядають у своїх працях І. Грязнов, Д. Іщенко, С. Крук, А. Кучеренко,
М. Поліщук.
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Метою статті є обґрунтування доцільності використання засобів масової
інформації як засобу формування політичної культури майбутніх офіцерівприкордонників.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Поняття

“політика”

трактується як складне і багатогранне явище, що зумовлює різні підходи до
його вивчення – філософський, соціальний, аксіологічний, педагогічний,
психологічний. Оскільки політику можна охарактеризувати як систему ідей,
відношень, дій соціальних суб’єктів, які формують, формулюють, реалізують
життєво важливі інтереси великих соціальних груп, щоб її опанувати необхідно
мати певні політичні знання та вміння.
Термін “політична культура” вперше вжив німецький філософ кінця
ХVІІІ ст. І. Гердер [1, с. 271]. Філософія розглядає політичну культуру як
комплекс уявлень тієї чи іншої національної або суспільно-політичної
спільноти про світ політики, політичного, закони і правила їх функціонування.
Вона охоплює сформовані багатьма поколіннями традиції, норми політичної
практики, ідеї, концепції і переконання, орієнтації й установки людей щодо
існуючої

системи

в

цілому,

політичних

і

соціальних

інститутів

та

найважливіших правил політичної гри [2, с 188]. З точки зору політології,
політична культура є сукупністю установок, переконань, почуттів, яка задає
порядок і надає значення політичному процесу, і яка містить базові
припущення й правила, що управляють поведінкою в політичній системі. Вона
включає в себе як політичні ідеали, так і діючі норми правління [1, с. 271].
Учені-педагоги В. Лозова та Г. Троцко визначають політичну культуру як одну
із сфер духовного життя людини, що характеризує її досягнення у засвоєнні
політичних знань, умінь, норм і традицій політичної діяльності, які дозволяють
регулювати свої політичні дії, поведінку [3, с. 111].
Політична культура прикордонника базується на системі знань про
політику, вмінні реалізовувати ці знання на практиці, a також реальному
втіленні цих знань і вмінь в професійну діяльність. Наприклад, такі знання:
життєво важливі інтереси існуючих політичних суб’єктів; які в теперішній час
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існують політичні ідеї, спрямовані на реалізацію цих інтересів; призначення
політики в сучасний момент; які можуть бути дії для реалізації цих ідей;
характер відносин між суб’єктами політики. Уміння в реалізації цих знань
виявляються в розумінні закономірностей виникнення конкретних політичних
явищ; розумінні cyтностi і призначенні цих явищ; умінні прогнозувати
політичні явища.
Доречно також урахувати думку, що політична культура виявляється
також у лояльному і водночас критично вимогливому ставленні людей до
держави, її установ, органів влади, у здатності громадян брати участь у
прийнятті рішень, які мають впливати на владу [4]. Зважаючи на викладене,
реальне втілення політичних знань і вмінь виявляється в урахуванні офіцеромприкордонником у професійній діяльності таких положень:
існування держави та її політичних інститутів задля забезпечення
нормального життя громадян;
пріоритет загальнолюдських цінностей та інтересів над особистими;
пріоритет

професійного

обов’язку

та

професійних

інтересів

над

особистими погляди;
вірність ідеї демократії і правової держави, вірність присязі.
На рівні суспільства, у його ментальній площині політична культура
охоплює психіку, ідеологію, науку. Одним із засобів формування кожної з них є
засоби масової інформації, які являють собою розгалужену мережу установ, що
займаються збором, обробкою, поширеннями інформації. У цю мережу входять
теле-,

радіопрограми,

газети,

журнали,

інформаційні

агентства,

кінодокументалістика. Всім цим засобам притаманні якості, що їх об’єднують –
звернення до масової аудиторії, доступність багатьом людям, корпоративний
зміст виробництва і розповсюдження інформації. Сьогодні в українському
політичному процесі активно починає використовуватися Інтернет, який
дозволяє політикам встановити зворотний зв’язок зі своїми виборцями. У
інформаційному

просторі

демократичного

суспільства

засоби

масової

інформації відіграють настільки важливу роль, що їх навіть метафорично
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називають “четвертою владою”. Сучасні засоби масової інформації є
установами, створеними для відкритої публічної передачі за допомогою
спеціального технічного інструментарію різноманітних відомостей будь-яким
особам. В Україні їх діяльність регулюється законами “Про друковані засоби
масової інформації (пресу) в Україні”, “Про інформацію”, “Про рекламу”, “Про
телебачення та радіомовлення” та низкою інших. Громадські медіа, часто
пов’язані з “громадськими комунікаціями” та можуть приймати різні форми,
можуть стосуватись різних груп людей та бути пов’язані з великим числом
різних напрямків.
Стосовно відомчих засобів масової інформації Державної прикордонної
служби України, то ними є відомчі газети, журнали, наприклад, газета
“Прикордонник України”, журнал “Кордон”, відомчі теле- та фотостудії тощо.
Відомчі засоби масової інформації виконують такі основні функції:
інформаційну – отримання і розповсюдження відомостей про найбільш
важливі для персоналу відомства та держави загалом події;
освітню – донесення до персоналу певних знань, у тому числі
політичного змісту, що дозволяє адекватно оцінювати, упорядковувати
відомості, отримані з різних джерел, правильно орієнтуватися у суперечливому
потоці інформації;
соціалізації – засвоєння персоналом прикордонного відомства політичних
норм, цінностей, зразків поведінки, що дозволяє адаптуватися до вимог
соціальної дійсності;
критики і контролю – юридична та моральна оцінка подій і осіб, причому
у здійсненні контрольних функцій засоби масової інформації прикордонного
відомства як правоохоронної структури опираються не лише на громадську
думку, але й на закон;
мобілізаційну – спонукання персоналу до певних дій з урахуванням
політичної ситуації в державі;
Основними напрямками діяльності відомчих засобів масової інформації є
висвітлення політичних подій; висвітлення змін та реформ, що відбуваються в
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прикордонному
обговорення

відомстві;

важливих

вивчення

проблем

громадської

думки;

військовослужбовців

організація

та

працівників;

формування політичної культури, моралі та інших якостей прикордонників.
Важливу роль у процесі формування політичної культури майбутніх офіцерівприкордонників

відіграють

повідомлення

у

відомчих

засобах

масової

інформації про події в Україні та світі. Досвід переконує нас в необхідності
пошуків нових форм політичного виховання військовослужбовців на героїчних
традиціях українського народу. Дізнаючись про важливі події в нашій країні і
за кордоном, знаменні дати в історії прикордонної служби, вшанування
ветеранів, відмінників навчання і оперативно-службової діяльності тощо,
курсанти не тільки збагачуються інформацією, але й беруть на себе моральні
обов’язки свято і неухильно зберігати і примножувати відомчі традиції.
Дослідження показало, що освітній процес в Національній академії
Державної прикордонної служби України служить основою формування і
розвитку нових прогресивних традицій. Однак висновок про те, що традиції
ДПСУ обумовлені об’єктивною дійсністю, зовсім не означає, що вони
формуються і розвиваються стихійно, без цілеспрямованої виховної роботи.
Центром цієї роботи в академії є факультети, кафедри та відділ по роботі з
персоналом.

Формами

політичного

виховання

майбутніх

офіцерів-

прикордонників із відомчими засобами масової інформації є:
використання на заняттях та виховних заходах героїчних епізодів
оборони кордону, повчальних прикладів із оперативно-службової діяльності
ДПСУ, прикладів мужності та героїзму сучасних прикордонників;
вивчення історії, воєнної історії своєї Вітчизни, свого міста чи селища,
історії прикордонної служби, академії;
широке використання в освітньому процесі засобів, які висвітлюють
героїчні вчинки

військовослужбовців

та

правоохоронців,

відображають

оперативно-службову тематику;
залучення курсантів до участі в упорядкуванні меморіальних комплексів,
пам’ятників, інших поховань захисників Вітчизни;
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пропаганда в відомчих засобах масової інформації передового досвіду
відмінників служби, прикладів мужності та патріотизму.
Формування політичної культури базується на засвоєнні курсантами
знань патріотичного характеру, на професійній спрямованості навчального
матеріалу, вивченні історичного матеріалу, мови, символіки, культурних
надбань народу. Тому у зміст діяльності відомчих засобів масової інформації
має входити: отримання та систематизація знань про свою професію, військову
службу, свій народ, його історію; знайомство з народними традиціями
патріотичного змісту, їх творче застосування у повсякденній діяльності;
навчання робити висновки-узагальнення, знаходити і пояснювати причиннонаслідкові зв’язки у суспільно-політичних процесах розвитку демократичної
України; формування вмінь, навичок роботи з різноманітними джерелами
інформації. Відповідно, у відомчій газеті “Прикордонник України” серед
рубрик, матеріали яких відображається на формуванні політичної культури
майбутніх офіцерів-прикордонників є такі: “Коротко про головне”, “Офіційно”,
“Пріоритети”, “Соціальний захист”, “Герої не вмирають”, “Мужність”, “На
гарячих рубежах”, “Міжнародна допомога”, “Актуальне обговорення”, “Гарячі
будні”, “З перших уст”, “З кордоном у серці” тощо. У журналі “Кордон” такими
рубриками є: “Офіційно”, “Лінія вогню”, “Пульс кордону”, “Безпека”, “Справа
честі”, “Точка зору”, “Вічна пам’ять” тощо. Важливо, щоб інформація із засобів
масової інформації, в тому числі відомчих, вчасно дійшла до курсантів. Нами
було запропоновано віднести до переліку обов’язків командирів курсантських
підрозділів такі як систематичне проведення заходів інформаційно-політичного
спрямування

з

метою

військовослужбовців.

постійного

Заслуговує

підвищення

схвалення

політичного

розповсюдження

рівня
досвіду

командирів підрозділів курсантів, які починають формувати у курсантів
політичну культуру з перших днів їх перебування в академії, виховують
почуття високої політичної відповідальності за виконання службових завдань.
Порядок цієї роботи визначається методичними рекомендаціями щодо
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виконання вимог наказу Адміністрації Державної прикордонної служби
України “Про роботу з персоналом Державної прикордонної служби України”.
Аналіз експериментальних даних показує, що прагнення до формування
та розвитку політичної культури є досить сильним і посідає в ієрархії життєво
важливих прагнень курсантів одне з перших місць. Це підтверджують
результати опитування, у ході якого 28,8 % курсантів, з якими проводилось
експертне опитування, це прагнення поставили на перше місце серед інших.
Під

час

експериментального

навчання

майбутніх

офіцерів-

прикордонників враховувалось, що політична культура є багатоаспектне явище.
Вплив засобів інформації на кожен з компонентів його структури є
специфічним. Розглянемо компоненти, які визначають політичну культуру
прикордонника. Насамперед, це знання політичної історії України. Україна
зазнала багатоколоніального тиску, якого не пережив жоден народ в Європі. Це
означає, що політична культура як суспільний феномен передусім потребує
інтелектуального осмислення

історичного досвіду українського народу.

Інформаційний фонд щодо історії України становить основу політичної
культури прикордонника. Лише теоретично осмисливши минуле, можна
здійснити багатоаспектний культурологічний вимір політичної історії України,
її політико-культурних елементів. Соціальна пам’ять у питаннях політики,
ставлення до власної історії, практики, політичної боротьби активно впливає на
формування політичної культури прикордонника, оскільки засвоюються
політичні уроки, глибоко усвідомлюється національно-політична ідея.
Сформовані таким чином політичні погляди і знання прикордонника
дають змогу більш ефективно аналізувати й оцінювати явища суспільного
життя, про які він дізнається із засобів масової інформації. Так чи інакше
прикордонник при виконанні службових обов’язків вступає у політичні
відносини, політичні діалоги з колегами та громадянами. Тому від змісту
інформації та від форми її подачі в конкретному засобі, з яким він періодично
чи систематично ознайомлюється, залежить рівень політичної освіченості
прикордонника, здатність чітко орієнтуватися у політичних ситуаціях,
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роз’яснювати мету і смисл політичних подій громадянам. Проте незалежно від
політичних уподобань головним у діяльності прикордонника є право. Тобто
передусім прикордонник повинен формувати у собі політичну неупередженість.
Отже, випливає що політична культура прикордонника містить знання
політичної історії України та сучасної політичної ситуації, вміння надавати їм
оцінку та використовувати у професійній діяльності.
Не менш важливою є здатність кожного прикордонника виробити
політичний імунітет проти деформації почуттів та переконань, які стають
причинною неправильного, а то й фальшивого тлумачення політичного
становища в Україні. Тому потрібно розвивати навички осмислення й політикоправових реалій в Україні. Тут найбільш значимою є така функція засобів
масової інформації, як критики і контролю, а також мобілізаційна.
Зміст політичної культури прикордонника містить такий компонент, як
переконання та усвідомлення політичних цінностей. Політична культура
правника сприяє піднесенню цінностей. Політична культура правника сприяє
піднесенню культури юридичної діяльності, забезпечує вдумливе, свідоме
ставлення до виконання службових обов’язків. Вона передусім постає для
прикордонника

засобом

утвердження

загальнолюдських

вартостей,

передбачення перспективи подальшого розвитку українського суспільства,
застерігає від сліпого наслідування чиєїсь (часом ворожої) думки.
Йдеться про уміння прикордонника осмислювати своє ставлення до
правової дійсності з політичних позицій. При цьому домінує здатність
політичної оцінки національної ідеї, яка є теоретичним підґрунтям політичної
культури. Своєю чергою усвідомлення національної ідеї сприяє формуванню у
прикордонників глибоких патріотичних почуттів, адекватного розуміння
тимчасових політичних, ідеологічних й економічних труднощів. Проте,
політична

нейтральність

невизначеність

прикордонника

позитивно

позначається на виконання професійного обов’язку.
Важливим компонентом політичної культури прикордонника є також
уміння передбачити політичні наслідки власної професійної діяльності.
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Прикордонник в силу свого професійного призначення не може бути пасивним
спостерігачем політичного життя країни. Освітня та інформаційна функції
засобів масової інформації забезпечують опанування майбутнім офіцеромприкордонником політичної науки, усвідомлення мети розвитку українського
суспільства і уміння застосовувати це при вирішенні конкретних життєвих
ситуацій.
Одним із методів демократизації і правого розвитку України є якомога
повніше врегулювання суспільних відносин правовими нормами. Саме через
засоби масової інформації до широкого загалу, у тому числі представників
прикордонного відомства, доноситься думка, що правові та економічні
реформи обов’язково повинні супроводжуватись політичними. Справа у тому,
що розв’язати правові проблеми неправовими та силовими методами
неможливо. Це особливо стосується України, де політичні надії й сподівання
поступово перетворювалися у політичні орієнтації. Відтак методологічного
значення у діяльності прикордонника набуває українська політична етика, що
вміщує поєднання національних та загальнолюдських цінностей. У процесі
виконання

службового

обов’язку

прикордонник

має

керуватися

державницькими цілями, передбаченими Конституцією України. Тільки з
позиції конституційної культури та інтересів держави він спроможний
справедливо вирішувати політичні інциденти у правовій діяльності. Політичні
права людини, закріплені в Конституції України, прикордонник зобов’язаний
охороняти, оскільки у протилежному випадку можуть виникнути правові
наслідки. Загалом політична культура прикордонника є основою розв’язання
правових проблем при виконанні службового обов’язку. Специфіку політичної
культури нації зумовлює своєрідність національної культури в цілому, оскільки
першоджерелом є духовно-ментальні алгоритми етносу. Різні форми культури
по-різному пов’язані з “душею народу”.
Отже, політична культура офіцера-прикордонника – це складний
соціально-культурний феномен. Вона включає політичну свідомість, культуру
політико-правової поведінки, сприяє культурі діяльності по охороні кордону в
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цілому. Тут поєднується політична наука з конкретними політико-правовими
діями на основі духовної, патріотичної, громадянської, моральної, правової й
інших видів культур.
Висновок та перспективи подальших наукових розвідок. Результати
проведеного дослідження переконують, що формування політичної культури
майбутніх офіцерів-прикордонників можливе лише за умови здійснення
політичного виховання, органічно поєднаного із духовним, громадянським,
патріотичним, моральним, правовим тощо, причому дотримуючись принципу
максимального використання можливостей самовиховання. Це стає можливим з
використанням засобів масової інформації (особливо – відомчих). Та чи інша
подія, явище, описане словом, передане за допомогою образів, предметів або
відображене в аудіо-, відео- і електронних варіантах, поміщених в засобах
масової інформації, значно збільшує свою значущість, адже має великий вплив,
бо про них знає велика кількість осіб, споживачів інформації. Активне
використання засобів масової інформації як засобу формування політичної
культури майбутніх офіцерів-прикордонників має відбуватися як на заняттях,
так і в позанавчальний час.
Висока значущість засобів масової інформації як засобу формування
політичної культури майбутніх офіцерів-прикордонників, прогалини у системі
їх використання в умовах освітнього процесу відомчого вищого навчального
закладу Державної прикордонної служби України, а також певні протиріччя у
визначенні форм подачі інформації потребують проведення перспективних
досліджень.
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Мирошниченко В. И. Использование средств массовой информации
как средства формирования политической культуры будущих офицеровпограничников
В статье осуществлено обоснование целесообразности использования
средств массовой информации как средства формирования политической
культуры будущих офицеров-пограничников. Автор обращает внимание, что
любая политическая событие, явление, отражены в средствах массовой
информации, значительно увеличивают свою значимость, имеют большее
влияние, потому что о них знает большое количество лиц, потребителей
информации. Активное использование средств массовой информации как
средства формирования политической культуры будущих офицеровпограничников должно происходить как на занятиях, так и во внеучебное
время.
Ключевые слова: политическая культура, средства массовой
информации, компоненты политической культуры, будущие офицерыпограничники.
Miroshnichenko V. І. Using the media as a means of political culture of the
future officers of border guards
The advisability of using media as means of the future border guard officers’
political culture formation has been grounded in the article. The author emphasizes
that any political event, phenomenon, depicted in media, considerably increases its
significance, has more influence, because it becomes known by big audience of
information consumers.
The future border guard officer’s political culture is considered by author as
complex social and cultural phenomenon, which includes political consciousness, the
culture of political and legal conduct, promotes border security culture by and large.
Here political science combines with certain political and legal actions on
basis of spiritual, patriotic, civil, moral, legal and other kinds of cultures. Media
influence on every component of the future border guard officers’ political culture is
specific.
The author suggests using of such forms of the future border guard officers’
political education with Office media:
using heroic episodes of border defense, edifying examples from the State
border guard service operational and service activity, examples of courage and
heroism of modern border guard officers at lessons and educational events;
studying history, Homeland, city or village military history, border guard
service history, history of the Academy;
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wide using of means, which highlight heroic actions of military personnel and
law enforcement officers, reflect operational and service subject in educational
process;
involving cadets into the process of memorial complexes, monuments and other
Homeland defenders’ burials ordering;
propaganda of the advanced experience of the excellent service, examples of
courage and patriotism in the Office media.
Active using of media as means of the future border guard officers’ political
culture formation should to be present as at lessons as outside the classroom.
Keywords: political culture, media, political culture components, future border
guard officers.
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РОЗВИТОК ВИРАЗНОСТІ МОВЛЕННЯ НА
КОМУНІКАТИВНОМУ ЕТАПІ ЧИТАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У статті здійснено спробу розкрити два аспекти підготовки майбутніх
учителів філологічних спеціальностей: з позиції формування культури мовлення
(дидактичний аспект); розвитку виразності мовлення як читця і читача
(методичний аспект), що реалізується в активній читацькій діяльності.
Ключові слова: культура мовлення, виразність мовлення, читацька
діяльність, майбутні учителі філологічних спеціальностей.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Гуманітарна освіта, за
умови формування під впливом цінностей національної культурно-історичної
традиції, є головним засобом підготовки людини до життя в майбутньому
відкритому суспільстві, оскільки функціонально система освіти покликана
зосередити в собі діяльність по відтворенню культурного досвіду суспільства,
що постає як у формі знання, так і в інших формах, властивих духовній
культурі.
Освіта за такого розгляду становить одночасно і складник процесу
соціалізації, що перебуває в тісному взаємозв’язку як із процесами стихійної
соціалізації, так і цілеспрямованим вихованням, і водночас освіта є чинником і
засобом соціалізації. Гуманітарну освіту розглядаємо і як складник процесу, і
як результат планомірної соціалізації особистості, що здійснюється в її
інтересах і одночасно в інтересах суспільства.
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З огляду на зазначене, вибiр лiтератури, умiння опрацьовувати її,
інтерпретувати, усно та письмово висловлювати свої роздуми стосовно того чи
iншого лiтературного явища вказують на наявнiсть і ступiнь читацької
культури у практичнiй дiяльностi, що зумовлює постiйну потребу в читаннi, до
опанування самостiйним читанням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
розв’язання окресленої проблеми та на які спирається автор. Читацька
культура учителя філологічних спеціальностей становить складник загальної
культури особистості, що охоплює сукупність знань, умінь і почуттів читача,
який передбачає свідомий вибір тематики читання, його системність з метою
повноцінного та глибокого сприйняття та засвоєння прочитаного. Загальна
начитанiсть (лiтературна ерудицiя), фактичнi знання з лiтератури (знання з
теорiї й iсторiї лiтератури, лiтературної критики, оволодiння логiкою аналiзу
творiв) є складниками освiтньо-змiстового аспекта читацької культури
студентів-філологів.
Здатнiсть сприймати конкретнi художнi твори, оцiнка цих творiв на
основi власних почуттiв, особистi читацькi iнтереси, естетичний смак у цiлому
складає цiннiсно-орiєнтацiйний аспект читацької культури.
У ХХ столітті проблема формування читацьких інтересів і потреб як
засобу пізнання світу й самопізнання особистості перебувала у полі посиленої
уваги методичної науки та практики. У працях Т. Бугайко, Ф. Бугайка,
Л. Айзермана,

Є. Пасічника,

Г. Бєлєнького,

В. Маранцмана,

С. Гуревича,

Л. Мірошниченко, Н. Волошиної, Є. Квятковського пропонуються ефективні
шляхи вирішення поставленої проблеми.
Мета статті – обґрунтувати зміст науково-методичного забезпечення
процесу розвитку виразності мовлення на комунікативному етапі читацької
діяльності студентів філологічних спеціальностей з урахуванням специфіки
фахової підготовки.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Розвиток

виразності

мовлення майбутніх учителів філологічних спеціальностей як складник фахової
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підготовки передбачає сформованість предметної компетенції щодо фонічних
засобів у мовленнєвій діяльності; інтонаційно-колоритній тональності слова і
фрази; залежності тональності від стилю мовлення; особливостей структури
мовлення: ритму, мелодії, темпу, інтонування, паузи, тембру; іронії як тропу і
тону мовлення; пародіювання; мовних і позамовних чинників інтонаційного
малюнку мовлення; комунікативно-стилістичних функцій жестів і міміки.
Активна читацька діяльність майбутнього філолога розглядається як
специфічна
характеру,

форма
зміст

навчальної
якої

полягає

діяльності
у

пізнавально-комунікативного

свідомо

керованому

активному,

цілеспрямованому сприйнятті художнього тексту, творчому опрацюванні його
залежно від вікових і пізнавальних можливостей і потреб задля формування
особистісних духовно-ціннісних орієнтацій та естетичних потреб.
Вивчення читацької діяльності передбачає такі аспекти:
– особливості комунікативного акту між автором твору та його
реципієнтом, індивідуальний характер сприйняття художнього тексту;
– місце книги в системі сучасних засобів інформації, характер читацьких
інтересів і потреб, мотиви звернення до художнього твору;
– вплив читання на загальний розвиток учня / студента, виховання
особистості засобами літератури;
– сприйняття художнього твору, типологічні особливості читачів певної
вікової категорії;
– зміст читання, методи, прийоми, види та форми навчальної діяльності,
спрямовані на організацію та активізацію читання учнів / студентів.
Розвиток

читацької

діяльності

майбутніх

учителів

філологічних

спеціальностей передбачає основні види робіт, використовувані у змісті
навчальних курсів «Культура мовлення» і «Виразне читання», становлять:
виразне читання твору (уривку) викладачем виразне читання твору (уривку)
студентами прослуховування фонозаписів художніх текстів у виконанні
майстрів слова читання в особах мелодекламація інсценування прочитаного
рецензування прочитаного вправи на розвиток техніки мовлення студентів
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(відпрацювання вимови звуків, скоромовок, робота над диханням під час
читання) повідомлення викладачем інформації з теорії виразного читання
робота над укладанням партитури тексту для читання.
Комплексна реалізація різних видів сприйняття літературного тексту
(індивідуального,

коментованого,

виразного,

вибіркового,

повільного,

перерваного та повторного) на комунікативному етапі розвитку читацької
діяльності студентів створює умови для повноцінного активного спілкування
автора, тексту твору та його читача.
Слід

підкреслити,

що

розвиток

читацької

діяльності

студентів

філологічних спеціальностей у процесі вивчення художнього твору у змісті
курсів «Культура мовлення» та «Виразне читання» становить поетапний
складний процес, що передбачає: підготовку до сприйняття художнього твору;
сприйняття літературного тексту та його початкове осмислення; процес аналізу
й інтерпретування прочитаного.
Відносно навчального процесу читацька діяльність має свою специфіку,
тому під час опрацювання літератури у змісті навчальних курсів «Культура
мовлення» та «Виразне читання» доцільно звернути увагу на провідні чинники,
що визначають характер цього процесу: а) когнітивний (засвоєння певної
сукупності знань); б) естетичний (отримання почуттів, вражень від читання); в)
рефлексивний (пізнання себе через читання, виховання власних читацьких
потреб, інтересів, смаків; інтеріоризація ціннісних орієнтацій, відтворений у
творі); г) прагматичний (реалізація отриманих знань, набуття читацьких умінь і
навичок).
Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей у межах
зазначених спецкурсів має бути спрямованою на те, щоб у подальшій
педагогічній діяльності вчитель організовував навчальну діяльність учнів під
час роботи з художніми текстами, яка сприятиме розвитку їх читацької
діяльності. З огляду на зазначене коротко окреслимо зміст читацької діяльності
учнів загальноосвітніх шкіл.
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Проблема залучення учнів до читання, формування активного читача в
методиці викладання літератури є актуальною. Різноманітні шляхи розв’язання
цієї проблеми запропоновані у працях багатьох науковців [2; 3; 10].
Методична система формування та розвитку читацької культури учнів у
процесі сприймання й осягнення інонаціональних перекладних художніх
творів, що має бути побудованою з урахуванням основних теоретичних
положень, напрацьованих методичною наукою [1; 3; 6; 9]:
– виховання активного учня-читача має здійснюватися в єдиній системі
(Г. Бєлєнький, Є. Пасічник);
– з метою поглиблення читацької культури школярів необхідно
індивідуалізувати процес навчання (М. Рибникова, Л. Айзерман, Г. Токмань);
– природа художнього сприйняття літературного твору має суб’єктивний
характер, отже, під час аналізу художнього твору варто враховувати «читацьке
право» учнів на своє ставлення до прочитаного (В. Водовозов, Л. Айзерман);
– організовуючи процес читання, важливо враховувати первинні читацькі
враження (О. Карсалова);
–

вдумливе,

повільне

прочитання

твору

поглиблює

сприйняття

художнього тексту (Т. Бугайко, Ф. Бугайко);
– настанова перед читанням впливає на розвиток інтересу до художнього
твору (О. Ноздренкова, О. Карсалова);
– повторне прочитання літературного твору (або його уривків) сприяє
кращому розумінню авторського тексту (В. Водовозов);
– основою створення діалогу між автором і читачем на уроці слугує
організація інтерпретації художнього твору (О. Карсалова, С. Курганов,
Б. Панов, Г. Токмань);
– на формування читацьких смаків учнів суттєво впливає виразне читання
(А. Капська, Л. Мірошниченко);
– робота над культурою усного та писемного мовлення учнів суттєво
поглиблює

художнє

сприйняття

літературного

твору

(Г. Токмань,

М. Рибникова);
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– створення на уроці проблемно-емпатичних ситуацій сприяє розв’язанню
проблеми формування необхідних читацьких умінь та навичок (Т. Пахомова,
Г. Токмань);
– організовуючи процес читання художніх творів світової літератури,
важливо використовувати знання про специфіку сприймання іншонаціональних
перекладних літературних текстів (Ж. Клименко, Л. Мірошниченко).
Формування широкої компетенції читача у процесі вивчення рідної і
світової літератури має розглядатися як важливий компонент системи
літературного розвитку учнів і повинно здійснюватися з позицій особистісно
зорієнтованого навчання в логічній послідовності та комплексно з урахуванням
складників розвитку читацької діяльності особистості.
На уроках лiтератури учитель має забезпечити послiдовне формування
складників читацької культури: 1) зацiкавити учнiв читанням художнього
твору, розвивати цей iнтерес, виховувати постiйну потребу в читаннi;
2) забезпечити певнi знання з теорiї та iсторiї лiтератури, лiтературної критики;
3) формувати навички аналiзу художнього твору; 4) розвивати усне та письмове
мовлення учнiв; 5) працювати над удосконаленням естетичного смаку учнів.
Викладене

вище

екстрапольовано

до

змісту

фахової

підготовки

майбутнього філолога, зокрема під час підготовки студентів філологічного
факультету було розроблено систему завдань, спрямованих на розвиток
читацької діяльності на комунікативному етапі.
На докомунікативному етапі під час навчання рідної і світової літератури
варто зважати за доцільне звернути увагу на такі методичні прийоми,
спрямовані на сприйняття літературного тексту: а) емоційне слово про
життєвий і творчий шлях письменника, його світогляд; б) розповідь про твір
(історію створення чи опублікування, інтерпретування літературного тексту в
інших видах мистецтв, його оцінку в літературній критиці, полеміку навколо
твору); в) настанова на читання; г) читання інтригуючих (кульмінаційних)
уривків твору.
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Ефективне використання прийомів залежить від того, наскільки доцільно,
правильно і вичерпно проаналізовано і трансльовано на читацьку аудиторію
фонові знання. З методичної точки зору слід розмежовувати такі поняття, як
фонові знання і коментар, фонові знання і міжпредметні зв’язки.
Коментар з філологічної точки зору – це жанр дослідження, з
методичної – прийом. Основна відмінність цих двох понять полягає в тому, що
фонові знання – це певний обсяг інформації, а коментар – це засіб передавання,
спосіб використання цих знань.
Фонові знання містять: відомості про період, в рамках якого відбуваються
події даного твору; відомості про побут зображуваної епохи; відомості про
особливості культури зображуваної епохи; теоретико-літературні відомості;
історико-літературні відомості; літературно-критичні відомості.
Залежно від змісту фонових знань, тобто від того, які пояснення вони
містять, коментар до тексту може бути:
– текстологічним: «подає аналіз джерел тексту й аргументує вибір
основного джерела, зумовлює ті чи інші прочитання, подає історію тексту, іноді
включає публікації варіантів» [7, т. 3, с. 498];
– історико-літературним: «аналізує історичні основи твору, створює
уявлення про його місце в історії літератури» [7, т. 3, с. 498];
– біографічним: розкриває «зв’язки твору з життям письменника» [7, т. 3,
с. 498];
– реальним, або історичним: розповідає «про події, обставини та осіб, які
згадуються у тексті» [7, т. 3, с. 498];
– лінгвістичним: «розкриває особливості словника та фразеології
письменника, часом зустрічаються глосси-тлумачення застарілих слів або
незрозумілих висловів» [7, т. 3, с. 498].
Було запропоновано розробити коментарі до таких програмових творів з
української літератури:
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– текстологічний (Т. Шевченко «Думи мої, думи мої», І. Франко «Іван
Вишенський», Леся Українка «Хотіла б я піснею стати…»; М. Гоголь «Вечір
проти Івана Купала»);
– історико-літературний (історично-мемуарна проза: козацькі літописи,
«Історія русів»; П. Куліш «Чорна рада»; І. Котляревський «Енеїда»);
– біографічний (Г. Сковорода «Бджола та Шершень», «Всякому місту –
звичай і права»; І. Котляревський «Наталка Полтавка»);
– реальний, або історичний (П. Куліш «Чорна рада», Г. КвіткаОснов’яненко «Конотопська відьма»; Т. Шевченко «Гайдамаки», «Сон»,
«І мертвим, і живим, і ненародженим…»; І. Багряний «Тигролови»);
– лінгвістичний (старослов’язнізми у творчості Т. Шевченка; діалектизми
у творчості М. Коцюбинського, О. Кобилянської, В. Стефаника; термінологія у
творчості шістдесятників; позалітературна лексика у творчості Остапа Вишні).
Студенти-філологи також самостійно добирали коментарі до художніх
творів, виучуваних відповідно до програми з української літератури.
Слід зазначити, що емоційне слово про письменника та його творчість –
найбільш

поширена

форма

проведення

підготовчого

етапу

вивчення

художнього твору. Особисте життя автора літературного тексту, підсилена
увага до його світогляду, суспільної і творчої діяльності наближує художній
твір

до

учнів,

збагачує

їхній

духовний

світ,

сприяє

внутрішньому

самовизначенню підростаючого покоління.
У методичній літературі розроблено різні підходи до вивчення біографії
митця в школі. Методист Є. Пасічник наголошує на тому, що необхідно
розкрити особистість письменника як людини [9]. Науковець В. Дробот
обґрунтовує комплексний підхід до вивчення біографії письменника у
школі [4]. Л. Мірошниченко звертає особливу увагу на дидактичний супровід у
процесі вивчення біографії письменника, розглядаючи низку «блоків художньоілюстративного матеріалу», що розкривають особистість письменника (портрет,
прізвище, ім’я, епоха, громадська й політична діяльність, автобіографія,
інтерв’ю з письменником тощо) [8].
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Емоційне подання біографії письменника посилює вплив інформації щодо
життя і творчості митця на подальше сприйняття його творів читачем.
Доцільно підкреслити, що використання під час використання прийому
емоційної розповіді про письменника чи його твір варто поєднувати з
композиційними засобами залучення уваги учнів до художнього твору:
а) дискусійний характер викладу; б) використання ілюстрацій і технічних
засобів інформації; в) контрастне порівняння фактів; г) цитування художнього
твору.
Студентам було запропоновано укласти фільмотеку за творчістю
письменників, чия творчість вивчається у школі. Констатовано, що студенти у
процесі співпереживання художніх фільмів виявляють здатність розуміти й
інтерпретувати авторську модель дійсності, усвідомлюють ціннісні смисли
культурного тексту як спосіб авторського дискурсу. Здатність конструювати
емоційні

образи

на

рівні

виявлення

екзистенціальних

смислів

соціокультурних/культурологічних явищ, що відображають узагальнювальні
сутнісні аспекти буття людей, свідчить про зміцнення емоційно-ціннісного
ставлення до явищ соціокультурної дійсності. Соціокультурні цінності
набувають іманентних для свідомості майбутніх учителів філологічних
спеціальностей характеристик за умови їх переживання/супереживання,
оскільки залучення особистості до світу культурних цінностей з формуванням
адекватного емоційного ставлення до них детермінує переведення духовних
цінностей

в

індивідуальну

систему,

створення

цінностей,

що

мають

особистісний сенс.
Складник структури літератури як навчального предмета – розвиток
усного і писемного мовлення. Ідеться також про культуру мови, «оволодіння
низкою технічних прийомів: складання плану, написання творів, переказів,
складання доповідей і виступів, вміння побудувати систему доведень тощо»
[5, с. 384].
Заняття з розвитку мовлення на уроках мови і на уроках літератури мають
принципові відмінності, водночас перебувають у тісному взаємозв’язку:
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виховання вміння висловлювати свої думки й почуття на уроках літератури
відбувається не через оволодіння граматичною будовою мови, а через пізнання
законів, за якими твориться мистецтво слова. Відповідно, розвиток виразності
мовлення корелює з умінням передати словом і проксимікою емоційну глибину
художнього тексту.
Розвиток усного і писемного мовлення перебуває також у тісному
взаємозв’язку з: а) теорією літератури, так звана художня мова складає основу
твору; б) літературною критикою, яка подає алгоритм вмотивовано оцінювати
художній твір, логічно продукуючи власну позицію; в) історією літератури, у
процесі вивчення якої потрібні знання про те, як змінювалась мова художніх
творів у різні періоди розвитку літератури, які особливості мови творів, що
належать до того чи іншого літературного напрямку тощо.
Знання, пов’язані з розвитком усного і писемного мовлення, можна
віднести до фонових, розкривають роль і значення архаїзмів, неологізмів,
старослов’янізмів, термінів і неологізмів у художньому творі, без яких він не
буде зрозумілим відповідно до авторському задуму.
Студенти, готуючи лінгвістичні коментарі до художніх творів, у такий
спосіб виробляли навички культури мовлення. Методично виправданим є
надання історичного коментаря під час тлумачення значення історизмів та
архаїзмів.
Пропозицією є запропонувати для

виразного читання студентам

філологічних спеціальностей художні твори, виучувані на уроках класного й
позакласного читання, скоординовані відповідно до принципiв: життєвого
шляху персоналії (розглянути і прочитати художні твори / уривки художніх
творів того самого автора, творчість якого вивчається за програмою; художніх
творів літератури рідного краю; проблемно-тематичного (розглянути і
прочитати художні твори / уривки художніх творів, тематично і за
проблематикою

близьких

попередньому

чи

наступному

програмовому

матерiалі); жанрово-родового (розглянути і прочитати художні твори / уривки
художніх творів одного жанру, пропонованих у програмі); взаємозв’язаного
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вивчення рідної (української) та світової лiтератур (міжпредметні зв’язки);
акцентричний (розглянути і прочитати художні твори / уривки художніх творів,
що мають серед учнів читацький попит).
Рождественская звезда
В холодную пору, в местности,
привычной скорей к жаре,
чем к холоду, к плоской поверхности
более, чем к горе,
младенец родился в пещере, чтоб мир
спасти ;
мело, как только в пустыне может
зимой мести.
Ему все казалось огромным: грудь
матери, желтый пар из воловьих
ноздрей, волхвы – Балтазар, Гаспар,
Мельхиор;
их подарки, втащенные сюда.
Он был всего лишь точкой. И точка была
звезда.

Різдвяна зоря
В пору зимну, в місцевості, звиклій
радше до спеки, ніж
до холоду, до площини більше, ніж
до гірських підніж,
немовля народилось в печері,
щоб світ спасти;
мело, як тільки може в пустелі взимку
мести.
Йому видавалось таким невимовно великим
все:
груди матері, в парі жовтій віл на осел ;
Балтазар, Гаспар, Мельхіор – волхви,
і їхні дари.
Він був лише крапкою. Крапкою теж –
зоря згори.

Внимательно, не мигая, сквозь редкие
облака,
на лежащего в яслях ребенка издалека,
из глубины Вселенной, с другого ее конца,
звезда смотрела в пещеру. И это был
взгляд Отца.
(Й. Бродский)

Уважно, без мерехтіння, не блимнувши,
віддаля,
крізь хмари рідкі, на спеленане в яслах маля
з вселенської глибини, з тамтого її кінця
зоря дивилася в печеру. І то був погляд
Отця.
(Переклад з російської Івана Лучука)

Практика

виразного

читання

перекладних

художніх

творів

має

передбачати компаративний розгляд системи зображально-виражальних засобів
художнього твору (або переклади з української мови визначних творів
національної літератури – «Заповіт» Т. Шевченка, «Каменяр» І. Франка):
Розвиток виразності мовлення студентів-філологів на докомунікативному
етапі передбачає формування інтересу до читання, мотивів звернення до книги,
використавши різноманітні прийоми, види та форми навчальної діяльності,
здатні підвищити читацьку активність майбутнього фахівця.
На комунікативному етапі відбувається повноцінне глибоке сприйняття
студентами художнього тексту, подальшої інтеріоризації ціннісних орієнтацій.
Ефективними є різні прийоми, що репрезентують метод творчого читання.
Комплексна

реалізація

(індивідуального,

різних

видів

коментованого,

сприйняття

виразного,

літературного

вибіркового,
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перерваного та повторного) на комунікативному етапі розвитку читацької
діяльності майбутніх філологів створює умови для повноцінного активного
спілкування автора, тексту твору та його читача.
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Мишенина
Т. М.
Развитие
выразительности
речи
на
коммуникативном этапе читательской деятельности будущих учителей
филологических специальностей
В публикации осуществлена попытка раскрытия двух аспектов
подготовки будущих учителей филологических специальностей: с позиции
формирования
культуры
речи
(дидактический
аспект); развития
выразительности речи как чтеца и читателя (методический аспект), что
реализуется в активной читательской деятельности.
Ключевые слова: культура речи, выразительность речи, читательская
деятельность, будущие учителя филологических специальностей.
Mishenina T. M. Developing speech expressiveness among future teachers’
majoring in philology on the communicative stage of the reading activity
The article made an attempt to disclose two aspects of preparing future
teachers majoring in philology: from the perspective of developing culture of speech
(didactic aspect); developing speech expressiveness as a lector and a reader
(methodical aspect), which is realized in the active reading activity.
To train speech expressiveness the students majoring in philology are advised
to recite literary works which are studied during classes as well as during
extracurricular reading classes and coordinated according to the following
principles: personality’s course of life (to read and to review literary works/excerpts
from works of the author, whose work are included in the program, literary works of
other authors from this region; topical (to review and to read literary works/ excerpts
from works thematically close to the previous ones or to further program material);
genre (to read and to review literary works/excerpts from works of the same genre
suggested in the program); interconnected study of native (Ukrainian) and world
literature (interdisciplinary communication); highlighted (to review and to read
literary works/excerpts of works of art that are of great demand among pupils).
At the stage of developing future philologists’ communicative reading activity
the complex implementation of different perception of the literary text (individual,
commented, expressive, selective, slow, interrupted and repeated) creates conditions
for full active communication among the author, his/her literary work and the reader.
Keywords: culture of speech, speech expressiveness, reading activity, future
teachers majoring in philology.
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КРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ В
ПРОЦЕСІ ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ
У статті виділені і обґрунтовані компоненти, критерії та рівні
професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів у процесі
професійного становлення.
Ключові
слова:
компоненти,
критерії,
рівні,
професійна
компетентність, тренер-викладач.
Постановка проблемиу загальному вигляді. Вимоги до сучасного
фахівця визначаються сучасними завданнями розвитку суспільства. Основним
критерієм якості підготовки майбутнього тренера-викладача є його професійна
компетентність.
Посилення прагматичних аспектів у професійній підготовці майбутніх
тренерів-викладачів у вищій школі зумовлюється результативно-цільовою
спрямованістю, концентрованим виразом якого можна вважати поняття
компетентності.
Відтак виникає потреба розвитку професійної компетентності в межах
фахової підготовки майбутніх тренерів-викладачів, що вимагає вироблення в
них фахових навичок і вмінь співпраці з учнями. Нерозв’язанними питаннями
загальної проблеми залишається визначення практичних кроків навчання
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студентів з метою розвитку професійної компетентності та професійних
компетенцій, якими мають володіти тренери-викладачі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблема
формування професійної компетентності майбутніх фахівців досліджується
багатьма вітчизняними і зарубіжними науковцями (Г. Бабушкін, Н. Бібік,
В. Болотов, Н. Волянюк, С. Гончаренко, Р. Гуревич, О. Демінський, Р. Карпюк,
І. Кобер, М. Кобринський, А. Коломієць, В. Кременя, Г. Ложкін, О. Овчарук,
О. Пометун, Л. Сущенко, А. Хуторський, О. Шестопалюк, Дж. Равен та ін.).
Значна увага приділяється також загальновідомим у педагогіці підходам до
навчального процесу та формуванню професійної компетентності майбутніх
фахівців у вищих навчальних закладах: системний підхід (С. Гончаренко,
Л. Паращенко, І. Решетень, В. Столяров, В. Шахов та ін.); управлінський підхід
(І. Волков, Н. Кучугурова, М. Прохорова, В. Чичикін та ін.); компетентнісний
підхід (О. Акімова, В. Безпалько, І. Бех, О. Демінський, Е. Зеєр, І. Зимняя,
Н. Кузьміна, О. Локшина,О. Овчарук, О. Пометун, В. Сєриков, С. Трубачова,
В. Шадріков та інші.).
Питання теоретико-методичних засад професійної підготовки фахівців із
фізичного виховання і спорту розглянуто в працях Г. Бабушкіна, О. Вацеби,
М. Віленського,

М. Герцика,

О. Демінського,

І. Кобера,

Т. Круцевіч,

Т. Лахманюк, Г. Ложкіна, Є. Павлюка, М. Прохорової, Л. Сущенко, Б. Шияна.
Формування професійно-педагогічної готовності до майбутньої діяльності
вивчали Н. Волянюк, Л. Демінська, Г. Ложкін, О. Павлюк та ін.
Мета статті – виокремити та обґрунтувати компоненти, критерії та рівні
професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачв у процесі їх
професійного становлення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Коло компетенцій тренеравикладача визначається двома групами вимог суспільства до фахівців цього
профілю:
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1. Вимогами до виконання майбутніми тренерами-викладачами певних
професійних функцій,

що потребують відповідного рівня

професійної

компетентності.
2. Вимогами до професійної підготовки майбутніх тренерів-викладачів,
що визначаються відповідним рівнем готовності до професійної діяльності.
По суті, «готовність до виконання професійних дій» і «професійна
компетентність» є дуже близькими за змістом поняттями. Тому, ми можемо
говорити про розвиток професійної компетентності майбутніх тренеріввикладачів, що передбачає в результаті готовність випускника ВНЗ до
професійної діяльності.
Розширення сфери професійної діяльності, кола компетенцій висуває нові
якісні вимоги і до професійної підготовки майбутніх фахівців, тобто до їх
професійного становлення у ВНЗ. Якщо ще кілька років тому розв’язання
типового професійного завдання обмежувалося одним рішенням, то з
урахуванням сучасних динамічних змін у суспільстві від фахівця вимагається
застосування варіативного підходу до виконання професійних дій.
У визначенні структури професійної компетентності ми враховували те,
що розвиток професійної компетентності проводиться за схемою: професійна
підготовка – готовність до професійної діяльності – професійна компетентність.
Науковець

В. Сластьонін

характеризуючи

поняття

«професійна

готовність», доходить висновку, що для визначення його суті необхідно знати
реальну структуру педагогічної діяльності. Готовність до діяльності, на його
думку, слід розглядати як цілісний стан особистості, це – особливий психічний
стан. За структурою професійна готовність є складним синтезом тісно
взаємозв’язаних компонентів. До їх числа ми, насамперед, відносимо
мотиваційно-ціннісний

(особистісний)

і

виконавський

(процесуальний)

компоненти. Всі якості особистості, «що визначають її готовність, інтегровані в
її спрямованості як сукупність домінуючих мотивів професійної поведінки і
діяльності» [1, с. 19].
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Автори Н. Волянюк [2], Н. Кузьміна [3] виокремили підструктури
професійної готовності тренера-викладача: спеціальну (знання виступають
засобом і результатом творчості), методичну (професійні уміння та навички),
соціально-психологічну (обізнаність у сфері спілкування), диференціальнопсихологічну

(індивідуальний

підхід),

психофізичну

(сформованість

професійно значущих особистісних якостей), фізичну (стан здоров’я та фізична
підготовленість) і аутопсихологічну (самовдосконалення).
Основним критерієм якості підготовки майбутнього тренера-викладача є
його професійна компетентність. Комплекс навичок і вмінь ефективно
формується завдяки використанню на заняттях педагогічного інструментарію.
До якостей тренера-викладача, що формуються в процесі професійної
підготовки, на нашу думку належать такі: оволодіння значними обсягами
інформації; саморозвиток та самовдосконалення в аспекті фахової підготовки;
здатність самостійно вивчати спеціальну літературу; розвинене мислення;
володіння спортивною культурою; здатність до планування та організації
навчальної і змагальної діяльності; здійснення самоконтролю та самоаналізу;
позитивне ставлення до вивчення спеціальних (фахових) дисциплін.
У проведеному дослідженні ми виокремили основні компоненти
професійної компетентності: орієнтаційно-мотиваційний,

функціональний,

контрольно-оцінний. Сформованість кожного компонента визначалася за
певними показниками.
Орієнтаційно-мотиваційний
майбутніх

тренерів-викладачів

компонент

професійної

характеризував

роботу,

компетентності
спрямовану

на

усвідомлення ними мети конкретної діяльності та орієнтацію їх на виконання
самостійної роботи. Для формування професійної мотивації навчальної
діяльності майбутніх тренерів-викладачів застосовувалися проблемні та
професійно орієнтовані завдання, що сприяло усвідомленню потреби в нових
знаннях, розкривали роль і значення конкретного навчального матеріалу в
розвитку професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів (завдання
на виявлення безпосередніх зв’язків конкретних тем фахових дисциплін, підбір
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 1

Педагогічні науки

додаткового матеріалу до тем, що стосуються майбутньої професійної
діяльності тренера-викладача).
Функціональний компонент забезпечував удосконалення змісту розвитку
професійної

компетентності

майбутніх

тренерів-викладачів.

Суть

функціонального компонента полягала в оволодінні системою основ наук
професійної підготовки у вигляді наукових концепцій, теорій, законів,
закономірностей, моделей, класифікацій, категорій, процесів, явищ, понять,
фактів тощо.
Контрольно-оцінний компонент полягав у здійсненні контролю процесу
навчання майбутніх тренерів-викладачів. В оцінюванні враховувались характер,
обсяг і набуття знань, доцільність їх вибору студентами. Оцінювання
відбувалось з визначеними практичними та методичними рекомендаціями для
покращення фахової підготовленості майбутніх тренерів-викладачів.
Визначення стану підготовки майбутніх тренерів-викладачів зумовлює
вибір критеріїв. Аналіз наукової літератури дав змогу охарактеризувати термін
«критерій», який розуміють як об’єктивну ознаку, на основі якої проводиться
порівняльна оцінка або класифікація педагогічних процесів або фактів, що
підлягають вивченню [4]. Підтримуємо визначення, що показник є певною
рисою, подією або явищем, на основі якого ми доходимо висновку стосовно
того, що нас цікавить, в чому ми впевнені або впевнені більше, ніж звичайно.
Під час проведення діагностичного експерименту, було виявлено шість
критеріїв професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів в процесі
фахової підготовки з відповідними показниками, які відповідали обраним
компонентам [5].
Проведений аналіз літературних джерел дав змогу узагальнити вимоги до
вибору критеріїв, тому систематизуємо їх у такій послідовності: об’єктивність;
адекватність;

нейтральність

щодо

досліджуваних

явищ;

порівняння;

змістовність суттєво важливих показників досліджуваного процесу чи явища;
стійкість на визначеному проміжку часу.
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Аналіз наукової літератури дав можливість визначити такі критерії
сформованості компонентів розвитку професійної компетентності майбутніх
тренерів-викладачів: емоційно-вольовий, когнітивний та діяльнісний.
Емоційно-вольовий

критерій

готовності

характеризує

професійні

орієнтації та цінності тренера-викладача: прагнення до втілення в життя своїх
здібностей, можливостей, якостей; активізація розумової діяльності (упродовж
підготовки та виконання навчально-дослідних завдань, розв’язання складних
завдань тощо); інтерес до застосування інноваційних технологій у майбутній
професійній діяльності.
Діяльнісний критерій враховує уміння оцінювати свою поведінку та
прийняті рішення з погляду професійної ефективності; уміння застосовувати
набутий інтегрований досвід для розв’язання навчальних завдань; уміння
використовувати понятійний апарат (методи, прийоми, поняття, закони) у
процесі професійної діяльності; самостійність у застосуванні професійних
компетенцій у практичній діяльності.
Когнітивний критерій характеризує у майбутніх тренерів-викладачів
професійну компетентність: уміння планувати обсяги навантажень відповідно
до віку, статі та фізичного розвитку; уміння використовувати в навчальнотренувальному процесі основні принципи спортивного тренування; уміння
застосовувати отримані знання в своїй практичній діяльності.
На основі виділених критеріїв ми визначили рівні сформованості
готовності майбутніх тренерів-викладачів до професійної діяльності: високий,
середній, нижче середнього, низький.
Високий рівень сформованості готовності до професійної діяльності
майбутніх тренерів-викладачів характеризується ґрунтовними знаннями з
фахових дисциплін. Студенти володіють набутими фаховими знаннями,
використовують

їх

у

нестандартних

професійних

ситуаціях.

Зростає

усвідомлення значення отриманих знань для досягнення професіоналізму в
майбутній діяльності. Студенти здатні інтегрувати набуті теоретичні знання
фахових дисциплін з практичною діяльністю. Знання мають креативний,
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творчий, поліфункціональний характер, їм властива системність взаємозв’язків.
Спостерігається розуміння механізмів удосконалення професійної діяльності, їх
застосування до моделювання виробничих ситуацій і процесів. Студенти
спроможні самостійно здобувати нові фахові знання та застосовувати їх у
практичній діяльності.
Середній рівень сформованості готовності до професійної діяльності
майбутніх тренерів-викладачів характеризується достатньою самостійністю та
системністю фахових умінь та знань.

Предметні знання

недостатньо

інтегровані. Спостерігається задовільне уміння виконання професійних завдань
у змодельованих педагогічних тренерсько-викладацьких ситуаціях. Студент
припускається помилок у виборі оптимального способу розв’язання завдання.
До розв’язання завдань підходить із стандартних позицій, репродуктивно.
Використовує набуті педагогічні вміння та навички під час вивчення суміжних
предметів. Навички та вміння розв’язувати професійні завдання на основі
інноваційних технологій розвинені недостатньо. Педагогічне моделювання
виробничої ситуації чи явища студент здійснює з певними труднощами.
Значення педагогічного апарату в професійній діяльності усвідомлює нечітко,
неглибоко.
Нижче середнього рівень сформованості готовності до професійної
діяльності

майбутніх

тренерів-викладачів

характеризується

обмеженою

кількістю фахових знань та умінь, необхідних для забезпечення типових
завдань професійної діяльності. Знання носять репродуктивний характер.
Студент не повністю усвідомлює значення, місце та роль отриманих спортивнопедагогічних знань, понятійного апарату у майбутній професійній діяльності.
Орієнтованість

на

набуття

багатофункціональних

комплексних

умінь

практично відсутня. Навички недостатньо автоматизовані. Трансформація
умінь з однієї діяльності на іншу майже не спостерігається. Знання щодо
важливості отриманих фахових знань є поверховими. Знання та вміння
використання форм, методів, засобів та особливостей забезпечення типових
завдань тренерсько-викладацької діяльності майже несформовані.
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Низький рівень сформованості готовності майбутніх тренерів-викладачів
до професійної діяльності визначається відсутністю комплексних знань із
фахових дисциплін, необхідних для розв’язання простих, стандартних завдань;
не усвідомленням значення, місця та ролі отриманих спортивно-педагогічних
знань, понятійного апарату у майбутній професійній діяльності. Сформованість
фахових знань та умінь для забезпечення педагогічної тренерсько-викладацької
діяльності відсутня. Професійні навички не автоматизовані. Трансформація
умінь з однієї до іншої діяльності майже не прослідковується. Навички і вміння
застосування педагогічного інструментарію, методів, алгоритмів не розвинені.
Відсутність результату фахової підготовки майбутніх тренерів-викладачів.
Дані класифікувались

за

попередньо

розробленою

шкалою.

Для

діагностування рівня сформованості компетентності використовувались тести
та анкетування, а також критерії, що є комплексом завдань, складених на основі
навчальних програм.
Висновок та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Отже, обґрунтовано компоненти, критерії та рівні професійної компетентності
майбутніх тренерів-викладачв у процесі їх професійного становлення.
Перспективи

подальших

розвідок

у

даному

напрямку

передбачають

обґрунтування технології контролю і оцінювання результатів навчальної
діяльності майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки.
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Павлюк Е. А., Чопик Т. В. Критериальный подход в развитии
профессиональной компетентности будущих тренеров-преподавателей
В статье выделены и обоснованы компоненты, критерии и уровни
профессиональной компетентности будущих тренеров-преподавателей в
процессе профессионального становления.
Ключевые слова: компоненты, критерии, уровни, профессиональная
компетентность, тренер-преподаватель.
Pavliuk Ye. O., Chopyk T. V. Criteria-Based Approach in the Future
Coaches-Instructors’ Professional Competence Development
The future coaches-instructors’ professional competence components, criteria
and levels are distinguished and substantiated within the process of their professional
formation.
The principal criterion of the future coach-instructor’s training quality is his
professional competence. The complex of competencies is formed effectively
throughout the usage of pedagogical tools during classes.
The conducted research gave the opportunity to specify the main components
of professional competence: orientation and motivational, functional, controlling
and evaluative.
The future coaches-instructors’ level of training determines the criteria
selection. The scientific literature analysis made it possible to characterize the term
“criterion”, which is described as the objective evidence used as a basis for the
comparative evaluation or classification of the studied pedagogical processes and
facts.
The scientific sources analysis enabled the generalization and determination of
the following criteria for the future coaches-instructors’ professional competence
components formation: emotional, cognitive and active.
On the basis of the selected criteria the future coaches-instructors’ levels of
preparedness for professional activity were determined: high, average, below
average, poor.
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The prospects for further research in this area include the modernization of the
future coaches-instructors’ professional competence development educational
process through innovative learning technologies.
Keywords: components, criteria, levels, professional competence, coachinstructor.
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ ПРОФЕСІЙНО
СПРЯМОВАНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ
У статті розглянуто особливості навчання курсантів професійно
спрямованого діалогічного мовлення під час вивчення теми «Служба на
кордоні», а також визначені типи вправ та етапи навчання діалогічного
мовлення. У професійній діяльності прикордонників серед чотирьох різновидів
іншомовної мовленнєвої діяльності найпоширенішим є діалогічне мовлення.
Тому навчання майбутніх прикордонників професійно спрямованого
діалогічного мовлення іноземною, зокрема англійською мовою, є вагомою
складовою їхньої професійної підготовки.
Ключові слова: особливість навчання, курсант, професійно спрямований
діалог, спілкування, англійська мова.
Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах динамічних змін
в Україні, її інтеграції до світового співтовариства, постійного розширення
всебічних міжнародних контактів, іноземна мова стає найважливішим засобом
професійного спілкування фахівців різних галузей, готових до професійного
ділового спілкування з представниками зарубіжних країн. Тому доцільною й
методично виправданою є професійна, комунікативно-спрямована підготовка з
іноземної мови у вищому навчальному закладі.
На сьогодні зростає потреба суспільства у фахівцях, які володіють
іноземною мовою як засобом професійного спілкування. Цілком очевидно, що
вміння лише читати і перекладати професійно орієнтовані тексти не відповідає
сучасним вимогам із підготовки професійних кадрів. Однією з найбільш
важливих кваліфікаційних характеристик сучасного фахівця є здатність до
здійснення іншомовного спілкування в сфері професійної комунікації.
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Охорона кордонів передбачає широкий спектр професійної діяльності
офіцерів Державної прикордонної служби України, а саме: уміння спілкуватися
іноземними мовами з громадянами інших держав, які проходять прикордонний
контроль у міжнародних пунктах пропуску та перетинають державний кордон.
У професійній діяльності прикордонників серед чотирьох різновидів
іншомовної мовленнєвої діяльності найпоширенішим є діалогічне мовлення.
Тому

навчання

майбутніх

прикордонників

професійно

спрямованого

діалогічного мовлення іноземною, зокрема англійською мовою, є вагомою
складовою їхньої фахової підготовки.
Знання іноземних мов значною мірою сприяє всебічному розвитку
особистості курсанта, оскільки створює умови для вільного іншомовного
спілкування, що є невід'ємним елементом професіоналізму прикордонника.
Комунікативно спрямоване навчання іноземної мови має на меті використання
діалогів при вирішенні службових ситуацій та залучення курсантів до їх
драматизації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій,в яких започатковано
вирішення проблеми та на які опирається автор. Діалог був і залишається
предметом вивчення науковців, які розглядали різні аспекти професійного
спрямування.
І. Зимня,

Вагомий

В. Скалкін,

внесок

у

вирішення

Л. Славгородська,

цієї

проблеми

О. Тарнопольський,

зробили

С. Кожушко,

С. Коломієць, В. Бухбіндер. Навчання діалогічного мовлення вивчали такі
методисти, як І. Зимня, Г. Зимина, І. Бім, О. Борзов, Л. Маркелова, Й. Пассов,
С. Захарова, Н. Скляренко, Г. Рогова, Т. Олійник та багато інших.
Проблема навчання діалогічного мовлення також привернула увагу
викладачів на останніх Всеукраїнських науково-практичних конференціях, а
саме

особливості

діалогічного

мовлення

розкривались

в

доповідях

О. Денисової, Л. Олійника, Н. Рудь, Т. Корець, Л. Цвях, Ю. Жароїд.
Слід зауважити, що, незважаючи на наявність зазначених вище
досліджень, проблема формування вмінь та навичок вести діалог професійного
спрямування залишається до кінця не вирішеною для курсантів немовних
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факультетів вищих навчальних закладів. На вивчення іноземної мови
відводиться порівняно невелика кількість годин, крім того, відмічається
недостатня теоретична та практична розробленість дидактичних матеріалів їх
значення

для

оволодіння

курсантами

уміннями

коректної

постановки

необхідних запитань в межах компетенції професійної діяльності.
Мета статті – розглянути особливості навчання курсантів професійно
спрямованого діалогічного мовлення під час вивчення теми «Служба на
кордоні», а також визначити типи вправ та етапи навчання діалогічного
мовлення.
Актуальність даної теми полягає в нагальній необхідності навчити
курсантів професійно спрямованого діалогічного мовлення під час вивчення
теми «Служба на кордоні», яка розглядає основні напрямки діяльності
прикордонників у пунктах пропуску. Крім цього метою вивчення даної теми є
оволодіння лексико-граматичним матеріалом та використовувати його під час
виконання вправ та складання діалогів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Діалогічне мовлення
професійного спрямування виконує певні комунікативні функції, такі як: обмін
судженнями / думками / враженнями; повідомлення інформації; пропозиції,
прийняття / неприйняття запропонованого; обґрунтування своєї точки зору.
Кожна з цих функцій має свої специфічні мовні засоби і є домінантною у
відповідному типі діалогу [2].
Залежно від провідної комунікативної функції, яку виконує той чи інший
діалог, розрізняють функціональні типи діалогів. Найпоширенішими є чотири
основних типів діалогів:
запит – повідомлення інформації (How many people are there in your crew?
– There are five men in the crew);
пропозиція (у формі прохання, наказу, поради) – прийняття / неприйняття
запропонованого (Will you kindly produce the General Declaration the crew list
and the passenger list. – Yes, Sir, here you are);
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обмін судженнями / думками / враженнями (Now your passport is valid for
entering Ukraine, but your visa expires in a month. – Where are you going to renew
it? – I hope to extend it at the American Embassy);
взаємопереконання / обґрунтування своєї точки зору (What are the reasons
for violation of the state border? – I need money very much to continue my studies.
So I decided to go to Germany to earn money. My relatives in Tadzhikistan helped me
to cross the border. Then I hid in the goods van, but your guards found me there);
Основними якісними показниками сформованості загального вміння
вести діалог іноземною мовою є такі спеціальні вміння:
– уміння розпочинати діалог, вживаючи відповідну ініціативну репліку
(Good afternoon! All passengers are kindly requested to produce papers);
– уміння швидко реагувати на репліку співрозмовника, використовуючи
вирази, що мають різні комунікативні функції (What papers shall we produce?);
– уміння стимулювати співрозмовника до висловлювання, виражаючи
свою зацікавленість за допомогою реплік оцінювального характеру (Right. How
long are you planning to stay there?);
– уміння підтримувати розмову, додаючи до репліки-реакції свою
ініціативну репліку (What is it? I mean this grey box?);
– уміння продукувати діалогічні єдності різних видів (діалогічна єдність –
сукупність реплік, що характеризується структурною, інтонаційною та
семантичною завершеністю). Everything is all right. You can go through the green
channel. Have a nice trip!
Діалогічне мовлення – це процес взаємодії двох або більше учасників
спілкування. Тому в межах мовленнєвого акту кожен з учасників по черзі
виступає як слухач і як мовець. Діалоги з тем: «At the Railway Check Point», «At
the Air Port Check Point», «At the Sea Port Check Point, «At the Highway Check
Point» складаються на основі запропонованих викладачем дидактичних
матеріалах.
Навчальні професійні комунікативні ситуації створюються на занятті за
допомогою вербальних і різних невербальних аудіовізуальних засобів. Вони
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 1

Педагогічні науки

мають стимулювати мотивацію навчання, викликати інтерес курсантів до участі
у спілкуванні, бажання найкраще виконати завдання.
Комунікативна ситуація включає чотири чинники:
обставини дійсності, в яких відбувається комунікація;
стосунки між комунікантами;
мовленнєві наміри;
реалізація самого акту спілкування, який створює нові стимули до
мовлення.
Під час навчання курсантів за комунікативною методикою професійноспрямованого діалогічного мовлення слід використовувати такі методичні
прийоми, як спілкування в межах певного контексту чи

(соntехtuаlisеd

рrасtісе), складання діалогу з розрізнених реплік (jumblеd dіаlоguеs),
наповнення й завершення діалогу (dіаlоguе соmрlеtіоn), складання діалогу
«крок за кроком» (disсоursе сhаіns), а також на основі програми чи схеми
спілкування, складання діалогів за опорними сигналами (сuеd dіаlоguеs) та
письмове складання діалогів [1].
На наш погляд, педагог не зможе досягти бажаної мети, якщо не
помічатиме

значення

формування

культури

професійно

спрямованого

діалогічного мовлення. Правильне розуміння викладачем та курсантом сутності
діалогу, умов його виникнення та основ діалогічної взаємодії між викладачем
та курсантом (або між курсантами) сприяє розумовому та духовному зростанню
тих, кого навчаємо. Практика показує, що володіння лише вербальними
засобами спілкування є недостатнім для формування культури професійно
спрямованого діалогічного мовлення. Тому, в навчально-виховному процесі
слід застосовувати тренувальні вправи з метою формування в курсантів
необхідних вмінь для навчання професійно спрямованого діалогічного
мовлення.
Навчання професійно спрямованого діалогічного мовлення передбачає
три етапи та включає 4 групи вправ: рецептивно-репродуктивні та рецептивнопродуктивні умовно-комунікативні вправи на імітацію, підстановку, відповіді
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на запитання, на запит певної інформації (за зразком), повідомлення інформації
тощо.
На першому етапі використовуються такі типи вправ, як рецептивнопродуктивні умовно-комунікативні вправи з обміну репліками.
У свою чергу Г. Кравчук стверджує, що професійно орієнтований діалог –
це діалогічний монолог, що є обміном мікромонологами, які чергуються з
діалогічними репліками [6, с. 60].
При навчанні реплікування важливо поступово збільшувати обсяг реплік
курсантів – від однієї до двох-трьох фраз.
У режимі курсант–курсант, викладач лише дає певне комунікативне
завдання, де окреслюється професійні комунікативні ситуації і вказуються ролі,
які виконуватимуть курсанти. Officer: Good morning! I am an officer of the State
Border Guard Service of Ukraine. Captain: Glad to meet you. What can I do for you?
Отже, аналіз даного питання дозволяє зробити висновок про те, що
навчання професійно спрямованого діалогічного мовлення має розпочинатися з
навчання реплікування. Даний етап має включати вправи на імітацію,
підстановку, трансформацію (інформативний, негативний, імперативний та
емоційний вид зразка мовлення), відповіді на запитання, повідомлення/запит
інформації, спонукання до дії тощо. Типові режими роботи: викладач–курсант
та викладач–група.
Другим етапом формування навичок і вмінь діалогічного мовлення
курсантів є оволодіння ними навичками складання мікродіалогів. Мікродіалог –
засіб вираження основних комунікативних намірів партнерів по спілкуванню.
Він є структурною основою розгорнутого діалогу і включає взаємопов'язані
ланцюжки діалогічних єдностей, які ще називають діалогічним цілим.
Мікродіалоги відрізняються від діалогічних єдностей не лише обсягом, але й
своєю відносною завершеністю [3]. Власне діалог (розгорнутий діалог)
складається з двох-трьох мікродіалогів.
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Мета другого етапу – навчити курсантів об’єднувати засвоєні діалогічні
єдності, підтримувати бесіду, не дати їй зупинитися після першого обміну
репліками.
Використовуються

такі

типи

вправ,

як

рецептивно-продуктивні

комунікативні вправи нижчого рівня (такі, що допускають використання
спеціально створених вербальних опор для висловлювання курсантів);
Режим курсант-курсант, де курсанти виступають у певних ролях або від
свого власного імені.
I
– Good morning, ladies and gentlemen! – Border control! I am a senior officer
of the shift!
– All passengers are requested to produce their passports! – Here you are!
Everything is all right. Formalities are over. I wish you farewell!
II
– Good afternoon: Let me introduce myself. I am an officer of the border
patrol. Welcome to Ukraine!
– All passengers are kindly requested to get their passports ready for border
control.
III
– Excuse me, sir! – What can I do for you?
– May I appeal to the travel Company «Apple»? – Certainly, madam.
– This is Mr. Reed. He is an agent of the travel Company «Apple».
– How do you do Mr. Reed. – How do you do, madam. – Glad to meet you.
What is your problem?
IV
– Pardon me sir – Yes? What is it?
– Who is the bearer of this passport? – The gentleman who is standing in the
corridor is an owner of the passport.
– Thank you. – That’s about it!
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Наступним етапом формування навичок та вмінь діалогічного мовлення є
оволодіння

певними

використання

на

діалогічними

даному

етапі

єдностями.

Загальновизнаним

рецептивно-продуктивних

є

умовно-

комунікативних вправ з обміну репліками, що характеризуються повною,
частковою

та

нульовою

структурною

співвіднесеністю.

Учасниками

спілкування є самі курсанти.
Складання

мікродіалогу

передбачає

використання

рецептивно-

продуктивних комунікативних вправ нижчого рівня (з використання спеціально
створених вербальних опор, а саме: діалогу-зразка, підстановчої таблиці,
структурно - мовленнєвої та функціональної схеми). Режим роботи: курсант 1 –
курсант 2.
На третьому етапі курсанти мають навчитися вести діалоги різних
функціональних типів, обсяг яких відповідає вимогам чинної програми.
Використовуються такі вправи, як рецептивно-продуктивні, комунікативні
вищого рівня (такі, що не дозволяють використання спеціально створених
вербальних опор). І завершальним етапом навчання діалогічного мовлення має
стати навчання власне діалогу заданого функціонального типу за допомогою
рецептивно-продуктивних комунікативних вправ вищого рівня. У реальній
мовленнєвій комунікації виникають реальні діалоги, які рідко мають місце в
навчальному процесі. Тому, на заняттях викладачеві необхідно створювати
навчальні мовленнєві професійні ситуації штучного характеру для вирішення
службових ситуацій, що потребують знання іноземної мови і можуть виникнути
у професійній діяльності
Act as a border-guard officer in the following situation:
An illegal foreign vessel was detained in the exclusive marine economic zone of
Ukraine. Interview the captain of the vessel.
Dialogue
(Between a representative of the Ukrainian Border authorities and the master
of a foreign vessel).
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Officer: Good morning! I'm a representative of the Ukrainian Border Guard
authorities. I would like to see the master of the ship.
Master: Glad to meet you, sir. I'm the master.
Officer: When did you ride at anchor?
Master: At 9 o'clock in the morning.
Officer: Will you produce all the documents. Two copies of the crew list,
please.
Master: Here you are, sir.
Officer: Are all the members of the crew safe and sound?
Master: Yes, sir, they are, thank you.
Officer: How many persons are there in the crew?
Master: 26, sir.
Officer: Are there any stowaway, who are not declared in the crew list on
board the ship?
Master: No, sir. I think no.
Officer: Are there any passengers on board?
Master: Yes, there are 42 passengers on board.
Officer: What is the port of registry and destination of your vessel?
Master: Our port of registry is Liverpool and the port of destination is Odessa.
Officer: Do you have any cargo on board?
Master: Yes, sir, we have 400 tons of cargo.
Officer: What kind of cargo do you have?
Master: Medical equipment and medicines, sir.
Officer: All the members of the crew are invited to the cabin. Give out the
passports to the crew members. Each member of the crew have to produce his own
passport to the representative of the State Border Guard authorities. Besides I need 5
sailors to help in the inspection of the ship.
Master: Yes, sir. I’11 do it presently.
Officer: Will you show mе the list of the passengers and I need their papers for
crossing the state border, please.
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Master: Here they are. All the papers are in order.
Officer: Tell the passengers and the crew that they are not allowed to leave the
ship till the end of the commission's work.
Officer: Formalities are over. All passengers are allowed to go ashore. The
member of the crew № 3 is not allowed to go ashore. He must stay on board the ship.
Do you have any claims or remarks?
Master: Oh, no claims. Everything is all right. Thank you, sir.
Officer: I wish you a happy voyage! [7, c.150].
Отже, у навчанні курсантів професійно-спрямованого діалогічного
мовлення можна виділити такі рівні формування діалогічного мовлення:
Перший – уміння поєднувати репліки у різні види діалогічних єдностей.
Перший етап навчання діалогічного мовлення, що відповідно передбачає
оволодіння курсантами навичками реплікування й складання діалогічних
єдностей, тобто курсанти читають діалог за диктором і без звукової опори в
ролях, звертаючи увагу на правильність фонетичного оформлення мовлення, а
також запам’ятовуючи виокремленні разом з викладачем на аудиторному
занятті постійні елементи діалогу. Цей етап передбачає оволодіння курсантами
мовленнєвими навичками реплікування й укладання діалогічних єдностей, які
(навички) є другим складником професійно орієнтованої компетенції в
англомовному діалогічному мовленні.
Другий – вміння будувати мікродіалоги з використанням засвоєних
діалогічних єдностей на основі запропонованих навчальних комунікативних
ситуацій. Другий етап навчання діалогічного мовлення, який передбачає
оволодіння курсантами вміннями складати мікродіалоги, реалізується на
другому аудиторному занятті. Цей етап виокремлюється поміж інших етапів
широким застосуванням викладачем штучно створених ним вербальних
(мікродіалог

–

підстановча

мікродіалогу,

його

таблиця,

функціональна

структурно-мовленнєва

схема),

схема

вербально-зображальних

і

зображальних опор для допомоги курсантам в укладанні змісту мікродіалогів.
У такий спосіб на другому аудиторному занятті курсанти оволодівають
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мовленнєвими вміннями укладання мікродіалогів, які (вміння) є третім
складником професійно орієнтованої компетенції в англомовному діалогічному
мовленні [5].
До вправ третьої групи належать вправи реально мотивовані. Зміст
діалогічних реплік і мовна форма створюється самими курсантами. Це може
бути тематична полідіалогічна бесіда, що проводиться на одну із заданих
викладачем професійних комунікативних ситуацій в рамках програмних тем,
що вивчаються. Це етап навчання діалогічного мовлення, який передбачає
оволодіння курсантами вміннями укладати діалоги, реалізується на третьому
аудиторному

занятті.

Курсанти

презентують

на

занятті

складений

і

підготовлений діалог функціонального типу з опорою на створену самостійно
(чи дібрану) опору в контексті запропонованої викладачем професійно
орієнтованої комунікативно мовленнєвої ситуації. У такий спосіб на третьому
аудиторному

занятті

курсанти

оволодівають

мовленнєвими

вміннями

складення діалогів певних функціональних типів, які (вміння) є четвертою
складовою професійно орієнтованої компетенції в англомовному діалогічному
мовленні.
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Таким чином нами проаналізовано особливості навчання курсантів професійно
спрямованого діалогічного спілкування під час вивчення теми «Служба на
кордоні», а також визначені етапи та системи вправ для навчання діалогічного
мовлення.
Викладач постійно вдосконалює процес навчання з метою створення
умов для ефективного засвоєння матеріалу. Професійна підготовка майбутніх
прикордонників на заняттях з англійської мови вимагає постійної роботи з
вдосконалення форм і методів навчання. Комунікативний підхід дозволяє
якісно

по

новому

закріплювати

відповідний

лексичний

матеріал,

удосконалювати професійно спрямоване діалогічне мовлення. Коли курсант
відчуває реальну можливість використати отримані знання з іноземної мови у

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 1

Педагогічні науки

конкретних професійних та життєвих ситуаціях, його мотивація потужно
зростає.
Таким чином, мовна підготовка майбутніх прикордонників повинна бути
спрямована

на

формування

діалогічної культури курсантів,

тому що

конкурентоспроможну професійну діяльність можуть здійснювати лише ті
фахівці, які мають високу загальну культуру, сформовану культуру професійної
діяльності й міжкультурного спілкування, а також такі особистості, які здатні
цілеспрямовано здобувати нові знання, конструктивно мислити та толерантно
спілкуватися [4]. Висококваліфіковані спеціалісти використовують свої знання,
уміння та навички, необхідні для роботи в умовах, що постійно змінюються, з
метою відповідати вимогам сьогодення та стати конкурентоспроможними
фахівцями у сфері власних професійних інтересів.
Запропонована робота вивчення англійської мови відповідає контекстній
парадигмі підготовки сучасного фахівця. Саме через моделювання предметного
змісту майбутньої професії відбувається засвоєння знань, що дозволяє
орієнтуватися на модель діяльності майбутнього спеціаліста за професійною
спрямованістю, на його професійні вміння.
Подальше наше завдання пов’язане з пошуком ефективних інноваційних
методик навчання майбутніх прикордонників професійно спрямованого
діалогічного

мовлення,

що

підвищуватиме

мотивацію

до

професійної

діяльності та забезпечить підвищення успішності.
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Усачик Н. М. Особенности обучения курсантов профессионально
направленной диалогической речи
В
статье
рассмотрены
особенности
обучения
курсантов
профессионально направленной диалогической речи при изучении темы
«Служба на границе», а также определены типы упражнений и этапы
обучения
диалогической
речи.
В
профессиональной
деятельности
пограничников среди четырех разновидностей иноязычной речевой
деятельности самым распространенным является диалогическая речь.
Поэтому обучение будущих пограничников профессионально направленной
диалогической речи на иностранном языке, в частности на английском языке,
является важной составляющей их профессиональной подготовки.
Ключевые слова: особенность обучения, курсант, профессионально
направленный диалог, общение, английский язык.
Usachyk N. M. Features of Teaching Cadets a Professionally Directed
Dialogical Communication
The aim of the article is to consider the features of teaching cadets a
professionally directed - communication while studying the topic “Service on the
border”.
This theme was chosen not by chance. In the teaching-learning process we face
the problem that the cadets do not have enough dialogical speech skills. At the lesson
oral speech should be always stimulated and encouraged.
Dialogical speech as one of the forms of speech communication is the
important point while teaching English Therefore, training of border guards for the
future professionally directed dialogical speech in a foreign language, especially
English, is an important part of their professional training.
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Actuality of this topic is that the cadets acquire the skills and knowledge of
professional dialogue speech while studying the topic "Service on the border," which
examines the main activities in the border crossing points.
Knowledge of foreign languages greatly promotes the comprehensive
development of the cadet’s individuality, because it creates the conditions for free
foreign language communication, which is an integral part of professional border
guards. Communicatively directed learning of foreign language is intended to use
dialogue in solving service situations and involvement of cadets in its dramatization.
Teaching dialogical speech as a second language is difficult. Cadets have to
understand the speaker and then to express their own thoughts and ideas.
So we expect the cadets will be able to participate successfully in dialogues
and conversations on the topic “Service on the border” based on the materials of the
text book and to pass the final speaking assessment of each unit according to the
definite criteria.
Thus we have analyzed the features of training of professionally oriented
dialogue communication while learning the topic "Service on the border" and
determined stages and system of exercises for learning the dialogical speech.
Therefore we can consider the product of our work to be helpful in developing
speaking skills.
Keywords: features of teaching, cadet, professionally directed dialogue,
communication, English language.
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