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УДК 371.132
Андрій Олексійович Максютов,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
географії та методики її навчання Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини

ДЕОНТОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ СПЕЦКУРСУ «ПЕДАГОГІЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ»
У статті висвітлюється доцільність викладання для студентів
(майбутніх педагогів) спеціального курсу «Педагогічна деонтологія» та
визначається його зміст. Проводиться короткий аналіз поняття педагогічна
деонтологія та деонтологічна підготовка. Деонтологічна підготовка
студентів-педагогів визначається як це багатоаспектний цілеспрямований
процес набуття деонтологічних знань, умінь і навичок шляхом розширення
спектру виховного впливу освітнього процесу на формування норм професійної
поведінки. Автор доходить висновку про ефективність запропонованого
спецкурсу щодо його впливу на сформованість деонтологічної компетентності
студентів.
Ключові слова: деонтологія, педагогічна деонтологія, деонтологічна
підготовка, студенти, майбутні педагоги, спеціальний курс.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Суспільні перетворення у
сприйнятті традиційних стандартів демократії, зростання культурного рівня
населення позначаються на розвитку педагогічної науки. Відбувається її
збагачення новими поняттями. Тому важливим є їх своєчасне доведення до
відома освітян. Педагогічна деонтологія – це система наукових знань про норми
професійної поведінки педагога, про етичні, естетичні, суспільні, правові,
інформаційні та інші вимоги, що визначають специфіку професійного
спілкування, співвідношення педагогічної науки з освітянською практикою.
Відповідно, наукові знання з педагогічної деонтології мають бути доведені до
студентів-майбутніх педагогів.
Навчання студентів у вищому навчальному закладі здійснюється за
освітньою (освітньо-професійною чи освітньо-науковою) програмою, яка,
© Максютов А. О.
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згідно Закону України «Про вищу освіту» [1], є системою освітніх компонентів
на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги
до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік
навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів
ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати
навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного
ступеня вищої освіти. За умови відсутності у змісті програм навчальних
дисциплін тем, і взагалі питань, пов’язаних з деонтологією, деонтологічні
знання, уміння і навички студенти можуть отримати під час вивчення
спеціального курсу «Педагогічна деонтологія».
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблема
деонтології, деонтологічної підготовки фахівців є предметом наукових
досліджень багатьох вчених: юристів (В. Горшеньов, В. Комаров, О. Скакун,
С. Сливка,

Є. Шмоткін),

Л. Лещинський,

медиків

М. Петров),

(А. Білібін,

педагогів

Е. Вагнер,

(М. Васильєва,

А. Кемпбелл,
Г. Караханова,

К. Левітан, Л. Хоружа), психологів (І. Бех, О. Веселова, С. Максименко) та ін.
Різні аспекти деонтологічної підготовки педагогів розкриваються в роботах
Т. Карпової, Г. Полякової, Н. Теличко та ін. Проте недостатньо дослідженими
залишаються питання методів та засобів надання студентам теоретичних знань
з деонтології та шляхів їх практичного застосування.
Метою статті є дослідження доцільності викладання для студентів
(майбутніх педагогів) спеціального курсу «Педагогічна деонтологія» та
визначення його змісту.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відомо, що «деонтологія»
грецького походження (deontos – «належне», і logos – «вчення»), що
перекладається як наука про належне. Таким терміном інколи позначають
розділ етики, в якому вивчаються проблеми обов’язку людини, сфера
належного (того, що повинно бути), всі форми моральних вимог до
життєдіяльності людей та відносин між ними [2]. Витоком педагогічної
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деонтології є етика: обов’язок особи поводитися адекватно соціальним законам
встановлюється через мораль. Адже з давніх-давен вчителя поважали в народі.
Вчитель у різні часи розвитку суспільства був уособленням мудрості, добра,
справедливості, честі, порядності.
Педагогічна деонтологія як наука є: по-перше, суспільною наукою,
оскільки вивчає діяльність педагога в суспільстві, його взаємодію з
вихованцями,

які

представляють

різні

соціальні

групи,

слугує

меті

налагодження відносин між ними; по-друге, антропологічно орієнтованою,
гуманістичною наукою, що ставить у центр розгляду особу педагога, а також
розкриває вплив професійної діяльності на психіку особи, її моральні якості,
естетичні смаки. Антропологічна спрямованість деонтології виражається в
тому, що вона формує систему вимог, які пред’являються до педагога як:
високоорганізованого

індивіда

(психологічна

структура);

спеціаліста

(професійний зміст); носія високих моральних принципів (етична основа);
володаря стійких естетичних смаків (розуміння прекрасного) [3, с. 13].
Слід зазначити, що в педагогічній літературі немає єдності у визначенні
поняття педагогічної деонтології. Це збагачує її зміст, створює можливості для
удосконалення дефініції. Так, М. Васильєва вважає, що проблеми, які
досліджуються деонтологією, є актуальними вже через те, що люди співіснують
у певному суспільстві і тому мусять дотримуватися визначених норм.
Дослідниця розкриває передумови виділення в структурі професійної етики
такого її складника як професійна деонтологія, оскільки особливого значення
дотримання певних норм набуває при виконанні професійного обов’язку
представниками професійних груп. Професійна етика деяких професій
принципово відрізняється від

етики більшості інших професій своїм

деонтологічним характером: норми моралі через свій аксіологічний характер не
є обов’язковими, надають право широкого вибору і санкціонуються винятково
суспільною думкою, однак щодо вимог, які висуваються до юристів, медиків,
педагогів, військовослужбовців, фахівців деяких інших професій, що працюють
в умовах ризику чи пов’язаних із здоров’ям і життям людини, набувають
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Випуск 1

Педагогічні науки

обов’язкового характеру і забезпечуються адміністративними або юридичними
санкціями [4, с. 14].
Педагогічна деонтологія визначається М. Васильєвою, з одного боку, як
вид професійної деонтології, а, з іншого, – як розділ педагогічної науки, що
становить собою узагальнену систему принципів, норм, вимог, яким має
відповідати поведінка педагога в умовах професійної діяльності. Обґрунтовано,
що педагогічна деонтологія включає систему вимог професійного та
особистісного порядку, висвітлює етичний бік поведінки педагога з позицій
належного [4, с. 15]. Деонтологічна підготовка педагога характеризується як
цілеспрямований

керований

процес,

який

забезпечує

деонтологічну

компетентність, сформованість особистісно значущих якостей, необхідних для
здійснення

нормативної

професійної

поведінки

в

педагогічної

діяльності [4, с. 19].
Водночас, на думку Г. Полякової, деонтологічна підготовка науковопедагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі – це спеціально
організований освітньо-виховний процес, що супроводжує їхнє професійне
становлення

як

етикопоінформованих,

морально

зрілих,

соціально

відповідальних та гуманістично діючих фахівців на підставі усвідомлення
нормативних й морально-етичних вимог, опанування деонтологічних способів
поведінки у сфері науково-дослідницької діяльності і науково-педагогічного
співтовариства, додержання настанов професійного обов’язку і честі. Сутність і
специфіку деонтологічної підготовки науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації в аспірантурі, спрямованої на формуванні в них деонтологічної
культури,

зумовлюють

такі

складові

означеного

процесу,

як-от:

мотиваційно-цільова; організаційна; концептуальна; стратегічна; змістовнотехнологічна [5, с. 198].
Вивчення наукових праць дає підстави стверджувати, що деонтологічна
підготовка студентів-педагогів – це багатоаспектний цілеспрямований процес
набуття деонтологічних знань, умінь і навичок шляхом розширення спектру
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виховного впливу освітнього процесу на формування норм професійної
поведінки.
У ході експериментального навчання ми намагалися забезпечити
реалізацію завдань деонтологічної підготовки студентів на основі вивчення
ними спеціального курсу «Педагогічна деонтологія». Спецкурс розрахований
на 46 год., з яких 22 год. – аудиторні заняття. Із них 12 год. – лекції, 2 год –
індивідуальні заняття, 6 год. – тренінг розвитку деонтологічної активності, 2
год. – тестовий контроль отриманих знань.
Метою спецкурсу є вироблення у студентів інтересу до проблеми
деонтологічної підготовки; вивчення теоретичних та методичних засад
деонтологічних

аспектів

майбутньої

професійної

діяльності

вчителя,

формування розуміння значущості кожного компоненту деонтологічної
підготовки, а також озброєння знаннями особливостей їх формування;
формування у студентів професійних якостей, ознайомлення їх з сучасними
підходами до педагогічної діяльності, надання можливості глибше усвідомити
сутність майбутньої професії та відчути її специфіку, а це в кінцевому рахунку
має сприяти формуванню професійної свідомості та професійного світогляду.
При розробленні програми спецкурсу «Педагогічна деонтологія» ми
враховували, що професійна діяльність педагога ґрунтується на верховенстві
загальнолюдських і духовних принципів. При її виконанні педагог виступає
носієм обов’язків стосовно: тих, кого навчає; батьків; колег; суспільства в
цілому [4, с. 417]. Саме тому до змісту спецкурсу були включені такі теми:
Поняття деонтології. Історичні аспекти становлення. Визначення, зміст та
структура;
Деонтологічні принципи професійної поведінки педагога. Ознайомлення
з деонтологічним кодексом педагога;
Культура поведінки. Деонтологічна культура педагога. Деонтологічна
компетентність педагога. Участь педагога у громадському житті;
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Повага до професії педагога. Взаємини між педагогами. Ділові стосунки з
представниками інших спеціальностей. Взаємини між педагогом та батьками
учня. Зобов’язання педагога щодо учня.
Для проведення тестового конролю ми використовували діагностичний
тест для перевірки рівня засвоєних деонтологічних знань, запропонований
М. Васильєвою [4, с. 429]. Так, наприклад, завдання репродуктивного рівня:
1. Погодьтесь або ні з таким визначенням:
а) Деонтологія – це науку про цінності.
б) Засновником деонтології є І. Кант, якому належить визначення
«категоричного імперативу обов’язку».
в) Поведінка педагога є нормативною.
2. Впишіть категорію педагогічної деонтології:
Потреба, впевненість в необхідності додержуватися визначеної поведінки
в взаємозв’язках з учасниками педагогічного процесу на основі системи
моральних вимог, визнання обов’язків перед професією та суспільством – ......
3. До основних категорій педагогічної деонтології відносяться обов’язок
та відповідальність педагога.
4. До нормативних документів деонтологічного характеру відносяться:
Конвенція про права дитини, Закон про освіту, Статут школи, Правила
поведінки в загальноосвітньому закладі....
Завдання реконструктивного рівня:
1.Дайте визначення деонтологічним принципам поведінки педагога
2. Визначте поняття педагогічної деонтології:
педагогічна відповідальність – це .......
педагогічний обов’язок – це..................
3.

Дайте

визначення

поняттям

«педагогічна

ситуація»,

«складна

педагогічна ситуації» в професійній діяльності педагога з позицій педагогічної
деонтології.
4. Охарактеризуйте стилі вирішення конфліктної ситуації.
5. Наведіть класифікацію документів деонтологічного характеру.
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Завдання творчого характеру.
1. Позначте схематично зв’язки між науками та галузями наук:
Етична наука, Професійна етика;
Аксіологія, Право;
Деонтологія, Педагогіка.
2. Охарактеризуйте суб’єктивний та об’єктивний аспект відповідальності
педагога.
3. Позначте різницю між обов’язком педагога та його зобов’язаннями.
4. Деонтологічна компетентність педагога – це….
5. Визначте тип прийняття рішення педагогом в ситуації морального
вибору.
При вивченні спецкурсу студентам пропонувалось самостійно виконати
творчі завдання: розробити проект деонтологічної підготовки студентів у
процесі позакласної роботи; розробити критерії сформованості деонтологічної
компетентності; розробити власну методику визначення стану сформованості
деонтологічної компетентності студентів-майбутніх педагогів. Виконання
наведених завдань відігравало неабияку роль у розвитку стратегічного
мислення студентів. А воно, як зауважує В. Бабич, є доцільним ще й тому, що
наявна у майбутнього педагога здатність тонко перемагати в будь-яких
ситуаціях сприятиме посиленню поваги з боку підлітка до свого вчителя, що, у
свою чергу, спонукатиме до власних перемог у своєму житті [6, с. 258].
Підводячи підсумки зауважимо, що підбір змісту, форм, методів,
методичних прийомів деонтологічної підготовки студентів під час вивчення
ними спецкурсу «Педагогічна деонтологія» відбувався таким чином, щоб
впливати

на

психологічну,

всі

види

деонтологічної підготовки

національну,

предметну).

Так,

(етичну,

наприклад,

естетичну,
національна

підготовка студентів здійснювалась у таких формах: круглі столи, науковопрактичні студентські конференції (розвиток національної свідомості і
культури); лекції, конкурси, змагання, подорожі (засвоєння знань з історії,,
культури, права); заходи позанавчальної роботи, акції, фестивалі (залучення
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студентів до суспільної діяльності національного спрямування). Етична
підготовка здійснювалась у таких формах: соціальні акції, волонтерські заходи
(розвиток етичної культури); круглі столи, тренінги (розвиток моральних
якостей); лекції, фестивалі, свята за участю членів сімей (розвиток мотивації до
саморозвитку). Причому, слід зауважити, що вибір методичних прийомів
залежав від багатьох факторів: факультет навчання (фізико-математичний,
філологічний, історичний, фізкультурний, тощо), переважаюча стать серед
представників групи (чоловіча, жіноча); початковий рівень деонтологічної
підготовки студентів групи; тематика заняття,тощо.
Висновки та перспективи подальших наукових пошуків. Отже, аналіз
результатів проведеного експерименту дозволив зробити висновки про
ефективність запропонованого спецкурсу щодо його впливу на сформованість
деонтологічної компетентності студентів. Найкращі результати в рівнях
сформованості деонтологічної компетентності було виявлено у студентів
експериментальної
цілеспрямована

групи,

організація

де

здійснювалась

деонтологічної

практична
підготовки,

і

теоретична

чому

сприяв

розроблений спецкурс «Педагогічної деонтології». Цілком очевидною є
доцільність його використання з метою деонтологічної підготовки студентів.
Перспективу подальших наукових пошуків становить детальне дослідження
новітніх технологій, методів та прийомів, які краще застосовувати для
реалізації змісту професійної підготовки студентів загалом, і зокрема
деонтологічної підготовки.
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Максютов А. А. Деонтологическими подготовка студентов в процессе
изучения спецкурса «Педагогическая деонтологія»
В статье освещается целесообразность преподавания для студентов
(будущих педагогов) специального курса “Педагогическая деонтология” и
определяется его содержание.
Проводится краткий анализ понятия педагогическая деонтология и
деонтологическая подготовка. Деонтологическая подготовка студентовпедагогов определяется как многообразный целенаправленный процесс
приобретения деонтологических знаний, умений и навыков путем расширения
спектра воспитательного воздействия образовательного процесса на
формирование норм профессионального поведения.Автор приходит к выводу об
эффективности предложенного спецкурса в плане его влияния на
сформированность деонтологической компетентности студентов.
Ключевые
слова:
деонтология,
педагогическая
деонтология,
деонтологическая подготовка, студенты, будущие педагоги, специальный курс.
Maksyutov A. О. Еthical training of students in the study course «Teaching
ethics»
In the article the expediency of teaching for students (future teachers) special
course “Teaching ethics” and determined its content. During the pilot study attempts
to ensure the implementation of tasks deontological training of students by studying
their special course.
The purpose of the special course is to develop the students' interest in the
problem deontological training; study of theoretical and methodological foundations
deontological aspects of future careers teacher, forming an understanding of the
importance of each component deontological training and arming knowledge of their
formation; formation of students' professional skills, familiarize them with modern
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approaches to educational activities, enabling more aware of the nature of future
profession and experience its specifics, and this ultimately has a professional
promote awareness and professional outlook.
A brief analysis of the concept of teaching ethics and deontological training.
Ethical training of students-teachers is defined as a multidimensional process
focused deontological acquisition of knowledge and skills through expansion of the
educational process of educational influence on the formation of rules of professional
conduct.
The author concludes that the effectiveness of the proposed special course for
its impact on the formation of deontological competence of students.
The author notes that the selection of content, forms, methods, teaching
methods deontological training of students during their study course “Teaching
ethics” occurred so as to influence all kinds of deontological training (ethical,
aesthetic, psychological, national, subject).
Keywords: ethics, teaching ethics, ethical education, students, future teachers,
special course.
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УДК 881.111:378.147.0913
Світлана Яківна Маслова,
викладач кафедри іноземних мов
Одеської національної академії харчових технологій

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ТА ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ МОНОЛОГУ-ПРЕЗЕНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ
ВИНОРОБІВ
Винороб повинен знати не тільки технологію переробки винограду та
виготовлення різних сортів вин, володіти теорією та практикою
органолептичного аналізу але і гідно презентувати продукцію. Стаття
присвячена
лінгвостилістичним
та
психолінгвістичним
засобам
презентаційного дискурсу виноробної продукції. Розглянуто трикомпонентну
структуру монолога- презентації винороба, зроблено аналіз трактування
сутності презентації у професійно орієнтованому іншомовному середовищі та
психолого-дидактичних принципів мовленнєвого впливу.
Ключові слова: винороб, ділова монолог-презентація, усне мовлення,
рекламний дискурс, виноробна продукція.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Останнім часом в Україні
збільшується попит на винну продукцію, ринок вина стає дедалі насиченішим,
збільшується потреба у спеціалістах виноградно-виноробних спеціальностей.
Звідси проблема професійної підготовки виноробів набуває важливого
значення. Вивчення професійних вимог до іншомовної підготовки виноробів,
котрим повинні керуватися викладачі іноземних мов факультетів вищих
навчальних закладів харчової галузі показує, що важливим аспектом
професійної

діяльності

виноробів

є

презентування

продукції

через

монологічний виступ. Таким чином, сучасна система іншомовної підготовки
виноробів вимагає дослідження проблеми, розробки теоретичних основ і
технології процесу навчання відповідно до реальних потоків професійної
мовної інформації, зокрема технології процесу навчання майбутніх виноробів
монологічного презентування.
© Маслова С. Я.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема професійної
спрямованості мовної освіти в немовному вузі не отримала глибокого
дидактичного і методичного трактування. Однак, низка дисертаційних робіт і
наукових статей Л. Морської, Л. Богатікової, Н. Драб, О. Биконі, Т. Глуб,
Н. Микитенко, Р. Зайцевої, Л. Котлярової, Е. Мирошниченко, Р. Скуратівської,
О. Метлкіної та інших вказують на актуальність і практичну значущість.
Мета статті – розглянути специфіку монологу як форми та виду
мовленнєвої

діяльності

з

урахуванням

психологічних

особливостей

комунікатора і аудиторії у процесі спілкування, а також лінгвостилістичні та
психолінгвістичні особливості рекламного презентаційного дискурсу,

в

діапазоні якого розташована монолог-презентація виноробної продукції.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розуміючи спілкування як
складний багатоаспектний процес встановлення і розвитку контактів між його
учасниками, який виникає через потребу спільної діяльності і передбачає обмін
інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття та розуміння
учасниками спілкування один одного [1], ми досліджуємо специфіку монологупрезентації винороба через призму трикомпонентної структури спілкування:
комунікативної, інтерактивної та перцептивної. Перший компонент полягає в
обміні

інформацією

між

учасниками

такого

спілкування

(монологу-

презентації); другий передбачає організацію взаємодії між індивідами; третій –
означає сприймання і на його основі взаєморозуміння.
Варто також зазначити, що у монолозі-презентації виноробної продукції
має місце як вербальне (спілкування, що реалізуться за допомогою слів мови) і
невербальне (несловесне – за допомогою поз, жестів, міміки, інтонації,
поглядів, територіального розташування тощо) спілкування.
Здійснюючи

класифікацію

видів

комунікації,

Л. Вікулова

та

О. Шарунов [2, с. 21-22] вирізняють: 1) відповідно до умов – безпосередню та
опосередковану; 2) залежно від кількості учасників – монологічну, діалогічну
та полі логічну; 3) залежно від мети – інформування, переконання, розвага; 4) за
характером ситуації спілкування – ділову, публічну та побутову. На цій підставі
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характеризуємо монолог-презентацію майбутнього винороба як безпосередню
(інколи

опосередковану,

якщо

така

комунікація

здійснюється

через

мультимедійні дистанційні засоби), монологічну комунікацію, що передбачає
переконання аудиторії у публічно-ділових ситуаціях спілкування.
Простежимо

трактування

сутності

презентації

у

професійно

орієнтованому іншомовному середовищі. W. Bennis вважає презентацію
способом передачі ідей та інформації від адресанта до аудиторії [3, c. 150].
J. Comfort [4, с. 23] трактує досліджуваний феномен як формальну розмову з
однією особою чи групою людей, в якій чітко та структуровано презентуються
ідеї або певна інформація. Вивчаючи особливості методики навчання майбутніх
економістів монологу-презентації німецькою мовою, Н. Драб дійшла висновку,
що монолог

презентація –

це

«підготовлене, професійно спрямоване

монологічне висловлювання, яке має чітке логіко-композиційне оформлення й
націлене на ефективне інформування, мотивування або переконання певної
аудиторії з урахуванням її основних культурологічних характеристик» [5, с. 23].
На підставі цього визначення Ю. Авсюкевич уточнила поняття англомовної
презентації, доповнивши фактор її об’єднаності конкретним завданням і
ситуативними
характеристики

умовами,
аудиторії,

також
а

враховуючи
й

не

лише

соціально-демографічні

культурологічні
[6].

Загалом

погоджуючись із визначеннями зазначених вище учених (в яких можна
виділити значну частину спільного), доповнимо його відповідно до проблеми
нашого дослідження і вважатимемо монолог-презентацію виноробної продукції
підготовленим, професійно спрямованим монологічним висловлюванням, що
має відповідну мету (інформування та переконання певної аудиторії), чітке
структурно-композиційне та лексико-синтаксичне оформлення, здійснюється,
як правило, у супроводі мультимедійних засобів та у відповідних професійноситуативних умовах.
Проаналізуємо адресанта (відправника повідомлення) чи комунікатора.
Ним може бути окремий індивід – представник компанії-виробника вина, або
група людей – учасників певного рекламного проекту чи інших рекламних
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заходів відділу маркетингу,

запланованих виробником

вина

з

метою

підвищення рівня продажу виноробної продукції.
Результат інтерпретації повідомлення, що адресується до аудиторії
споживачів виноробної продукції залежить від багатьох факторів, серед яких
одну з провідних ролей відіграють чинники, які безпосередньо впливають на
ступінь довіри аудиторії до інформації [2, с. 43]: соціальний статус, надійність і
кваліфікація

комунікатора-презентатора.

Отже,

з

метою

досягнення

максимального ефекту комерційно-комунікативного впливу на аудиторію
презентацію повинен коментувати представник компанії-виробника, що займає
одну з чільних посад ключових відділів виноробної продукції (як правило
відділу маркетингу), фахівець, рівень професійної компетентності якого є
високий.
Монолог-презентація виноробної продукції є усним мовленням, яке, на
думку О. Волкова [7, с. 8], є частиною людського організму і розгортається у
ході його виголошення, тому слухач (аудиторія), пристосовуючись до темпу і
манери мовлення комуніканта, повинен слідувати йому, маючи мало часу на
аналіз змісту монологу. Саме тому такий зміст є завжди обмеженим, але
повинен бути емоційно переконливим. Окрім цього, у ході мовленнєвої
діяльності комуніканта в уявленні аудиторії складається його стійкий образ, і
саме через цей образ аудиторія й буде оцінювати кожне його нове
повідомлення [7, с. 17]. В міру утвердження образу комуніканта в уявленні
аудиторії зростає його авторитет і можливість впливу на аудиторію. Цей образ,
як правило, проявляється в аспектах пафосу (емоційно-вольовий аспект образу
адресанта, який спрямовує й організовує волю та увагу аудиторії на сприйняття
поданої ним інформації), логосу (інтелектуальний аспект образу адресанта,
який передбачає використання радикальних засобів переконання, сукупність
яких створює уявлення про індивідуальну культуру комуніканта, рівня
професійної
різноманітність

компетентності,
і доступність

інтелектуальних
лексики,

точність

ресурсах:
понять,

багатство,
використання

відповідних до законів усного мовлення синтаксичних конструкцій, граматична
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коректність,

лаконічність,

зв’язність

і

плавність

мовлення,

володіння

композиційно-мовленнєвими формами опису, розповіді, роздуму, логічна
правильність,

послідовність,

доказовість

аргументування,

композиційна

стійкість і доцільність, завершеність висловлювання) та егосу (етичний аспект
образу комуніканта, який проявляється через відповідність моральних ідеалів
аудиторії та адресанта, вимогам, які аудиторія висуває до замислу, форми і
змісту монологу-презентації з точки зору світогляду,

інтересів, мети

сприймання інформації, яку презентує комунікатор) [7, с.18].
Пафос передбачає використання такої мовленнєвої техніки, яка створює
емоційний образ предмета розмови, оцінює цей предмет, який обов’язково
може спонукати різні точки зору (ніхто не буде обговорювати проблему, до
якої він байдужий, не прийме пропозиції, в якій він не є зацікавлений); цей
пафос утворюється через відношення комуніканта, предмета промови і
пропозиції/вирішення, яку/яке комунікант бачить і пропонує аудиторії. Пафос
можна

умовно

класифікувати

як

сентиментальний,

романтичний

і

реалістичний.
Сентиментальний пафос створюється завдяки зіткненню предмета
промови, який подається комунікантом як певна сила реальності, з якою слід
змиритися і якій слід підкоритися, з ідеальним образом самого комуніканта;
таке

зіткнення

сприймається

як

душевний

конфлікт.

Такий

пафос

використовується як потужний інструмент переконання тоді, коли аудиторія є
необізнаною з предметом промови; він не апелює до логіки, тверезості
мислення, а, навпаки, затьмарює думку емоційною рефлексією, але саме з цієї
причини створює ефект внутрішньої роздвоєності і через це не є ефективним.
Романтичний

пафос

створюється

через

зіткнення

предмета

промови

(реальності, яку можна змінити зусиллям аудиторії і комуніканта) і пропозиції,
яку пропонує комунікант аудиторії, як певний ідеал, здатний змінити
реальність, закодовану предметом промови. Саме такий пафос вважаємо
найбільш ефективним, оскільки він спонукає до дії, на відміну від першого
(який досить часто викликає негативні емоції, затьмарений здоровий глузд) і
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реалістичного пафосу, який створюється через зіткнення предмета промови (як
певної реальності, з якою слід змиритися, бо вона є неминучою в силу певних
обставин) і поданої комунікантом пропозиції, яка передбачає зміну своєї
позиції відповідно до потреб реальності. Останній вид пафосу сьогодні часто
використовується сучасними засобами масової комунікації, коли життя великих
спортсменів, телезірок, політиків демонструється як видовище, і глядач прагне
уявити себе одним із поданих на екрані образів, на що спрямовує свою життєву
увагу й енергію.
Логос передбачає використання стратегій і тактик переконання, яке, на
думку Джеймса Борга, є будь-якою інформацією, яка здійснює вплив на думку,
ставлення і поведінку людини [8, c. 16-17]. Вчений вважає, що до переконання
ведуть два шляхи: свідомість і підсвідомість, відповідно логіка співвідносить, в
першу чергу, зі свідомістю, оскільки сучасна людина концентрує свою увагу на
фактах й оцінює ситуацію на інтелектуальному рівні, перш ніж прийняти
раціональне рішення. Якщо ж в людини домінують емоції над інтелектом, то її
легше перконати на рівні підсвідомості – якщо така людина прихильна до
адресанта і задовольнила етос (довір’я), то вона прийме рішення на користь
комуніканта. Лише після цього така людина підкріпить своє рішення,
проаналізувавши факти [8, c. 21].
Розумінню сутності правильно вибраної стратегії у побудові логосу у
монолозі-презентації сприяє дотримання психолого-дидактичних принципів
мовленнєвого

впливу:

доступності,

асоціативності,

експресивності

та

інтенсивності [9, c. 149].
Принцип доступності зумовлений необхідністю враховувати культурноосвітній рівень аудиторії, їх життєвий і виробничий досвід та ін. Слід пам’ятати
про те, що люди часто чують те, що хочуть чути, відповідно варто брати до
уваги емоційно-психологічний стан кожної аудиторії. Для підвищення
доступності ефективний є прийом подання маловідомої інформації (прийом
новизни й оригінальності) у поєднанні з різноплановими відомостями та їх
достовірністю.
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Принцип асоціативності пов’язаний зі стимулюванням співпереживання і
роздумів аудиторії через апелювання до їхньої емоційної і раціональної пам’яті.
Тут варто використовувати такі прийоми, як аналогія, посилання на
прецеденти, образність висловлювань тощо.
Експресивність досягається емоційною напругою монологу-презентації,
яка забезпечується використанням невербальних засобів (міміки, жестів, пози,
інтонації), які свідчать про цілковиту відданість комуніканта проблемі
презентації.
Інтенсивність виражається темпом пропонування
принцип

передбачає

розуміння

комунікантом

інформації.

існування

Цей

різних

за

темпераментом слухачів у його аудиторії, тому йому потрібні вміння
орієнтуватися в настрої аудиторії, вміння пропонувати аудиторії відповідний
швидкісний режим засвоєння інформації та ін.
Від

правильно

вибраної

стратегії

переконання

залежить

успіх

комунікативної взаємодії і професійної діяльності загалом, вважають Р. Шелл і
М. Мусса [10, с.18], тому пропонують чотири кроки для здійснення успішного
переконання у ході ділової комунікації, як правило публічного характеру:
Крок 1: аналіз ситуації;
Крок 2: подолання п’яти бар’єрів: 1) зіпсовані чи неналагоджені
стосунки; 2) відсутність довіри; 3) непорозуміння; 4) відмінність у поглядах; 5)
конфлікт інтересів;
Крок 3: правильне подання інформації;
Крок 4: чітка домовленість про конкретні дії.
Перший крок вважаємо найважливішим. Саме на етапі аналізу ситуації
варто замислитися над питанням про особливість тієї ідеї чи предмету, який
буде презентуватися, а також обдумати стратегію переконання, взявши до уваги
специфіку аудиторії, якій будуть пропонуватися ідеї чи предмети. Іншим
важливим питанням цього кроку є постановка мети монологу-презентації, яка
повинна відображати в собі завершену дію.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 1

Педагогічні науки

Важливим аспектом у формування у майбутніх виноробів умінь ведення
монологу-презентації англійською мовою є розуміння студентами специфіки
самої ділової презентації. Проаналізуємо цю специфіку.
Автор посібника «Психологія спілкування» А. Панфілова стверджує, що
важливими її компонентами є вступ і підсумки, називаючи такий феномен
«правилом рамки» [11, с. 238]. Науковець визначає два завдання вступу до
презентації – встановити контакт зі слухачами і привернути увагу аудиторії,
пропонуючи для їх досягнення ефективні, на її думку, комунікативні прийоми:
вражаюче повідомлення теми, адресне звернення до аудиторії, опис ситуації,
цитування

слів

відомої

персони,

постановка

риторичного

запитання,

використання доречного гумору тощо. Автор наголошує також на важливості
ефективно презентованої інформації, ознаки якої пропонує такі: цікава (увага);
змістовна (для слухачів); легко запам'ятовується; активізує (спонукає до дії);
збалансована (гармонійне поєднання об'єктивної інформації та індивідуального
стилю презентації) [11, с. 242]. Як підсумок своїх досліджень А. Панфілова
пропонує

п’ять

елементів

презентації,

що

впливають

на

її

ефективність [11, с. 242-243]:
структура презентації (вступ, основна частина, завершення);
зміст презентації (інформація, що здійснює вплив на аудиторію);
стиль презентації (діловий, дружний, тобто такий, який створює
необхідну для конкретної ситуації атмосферу);
супровід презентації (оточення, в якому проводиться презентація,
мультимедійні засоби, столи, стільці, інтер’єр тощо);
ситуативне управління (підтримка уваги аудиторії, постійного контакту з
нею).
Ефективність монологу-презентації виноробної продукції залежить від
правильно

вибраних

лінгвостилістичних

та

психолінгвістичних

засобів

презентаційного (в нашому випадку ще й рекламного) дискурсу.
Аналіз текстів монологів-презентацій, продемонстрованих під час різних
заходів фахівців винробної сфери дав змогу зробити висновок про те, що
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важливими засобами виразності їх мови є: 1) на лексичному рівні: гіпербола
(образне перебільшення); персоніфікація; епітет (образне визначення); часте
використання

епітетів-прикметників

у

найвищому

ступені

порівняння;

метафора (перенесення властивостей одного предмета на інший; метонімія
(заміна одного слова іншим на основі близькості позначуваних ними понять;
фразеологізми; порівняння; 2) на синтаксичному рівні: риторичне запитання;
повтор; антитеза; інверсія; градація тощо.
Вчені

виділяють

низку

положень

ефективного

рекламного

дискурсу [12; 13; 14]: рекламний текст повинен бути зрозумілим аудиторії; слід
дотримуватися принципу «менше слів, більше фактів»; потрібно уникати
негативних слів (слів з негативною конотацією); рекламні повідомлення
повинні викликати в аудиторії позитивні емоції.
Отже прагматична спрямованість рекламного презентаційного тексту
полягає в необхідності спонукати адресата до конкретних дій – придбання вина,
сировини для виноробної галузі, обладнання для виробництва вина, укладення
договору про реалізацію певного товару тощо. Це досягається через логічний та
емоційний

стержень

висловлювання

в

монолозі-презентації,

загальній

позитивній тональності її дискурсу, відбір відповідних мовних і мовленнєвих
засобів, невербальних засобів і спосіб їх подання та організації у тексті
монологу-презентації.
Висновки. Здійснений аналіз лінгвостилістичних та психолінгвістичних
особливостей рекламно-презентаційного дискурсу фахівців виноробної галузі
дає підстави зробити висновок про їх введення до моделі навчального процесу
та системи вправ для формування у майбутніх виноробів вмінь ведення
монологу-презентації англійською мовою. На основі розроблених моделей
навчального

процесу

формування

професійно

орієнтованої

іншомовної

комунікативної компетентності майбутніх виноробів нами створена система
вправ, що є ключовим компонентом моделей, який забезпечує їх реалізацію.
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Маслова С. Я. Лингвостилистические и психолингвистические
особенности монолога- презентации студентов виноделов
Винодел должен знать не только технологию переработки винограда и
приготовления разных сортов вин, владеть теорией и практикой
органолептического анализа, но и уметь достойно презентовать продукцию.
Статья посвящена лингвостилистическим и психолингвистическим средствам
презентационного дискурса винодельческой продукции. Рассмотрена
трехкомпонентная структура монолога- презентации винодела, сделан анализ
трактовки сущности презентации в профессионально ориентированной среде
и психолого- дидактических принципов речевого воздействия.
Ключевые слова: винодел; деловая монолог- презентация; устная речь;
рекламный дискурс; винодельческая продукция.
Maslova S. Ya. Linguistic-stylistic and psycholinguistic peculiarities of
monologue – presentation of wine-maker students
In modern conditions of economic integration and international partnership
the students of the food institutions of higher education are required to have high
level of foreign language proficiency, which gives possibility to realize professional
activity, therefore the wine-maker should know not only growing grape sorts,
technology of grape processing and preparation of various sorts of wines, distillation
of wine materials and spirits, know the theory and practice of organoleptic analysis,
but also to have communicative skills and to be able to present in proper manner the
products in Ukrainian and international markets. In this connection, one of the main
purposes of study of foreign language is the forming and development of professional
foreign language competence. The study of professional requirements to foreign
language teaching of wine-makers shows that important aspect of professional
activity of wine-makers is the presentation of products by means of monologue. Here
the problem of professional training of wine-makers obtains high importance of
linguistic-stylistic and psycholinguistic means of presentation discourse of winemaking products. Three-component structure of wine-maker monologue-presentation
was examined, the analysis of interpretation of the essence of presentation in
professionally oriented foreign language field and psychological and didactic
principles of linguistic influence was made.
On the basis of the texts of monologue-presentations analyzed, shown during
various events of the specialists of wine-making sphere it was possible to conclude
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that the efficiency of a monologue-presentation of wine-making products depends on
correctly chosen linguistic-stylistic and psycholinguistic means of presentation
discourse. Pragmatic orientation of advertising presentation text consists in the
necessity of inducing an addressee to concrete actions; this is achieved through
logical and emotional core of the statement in a monologue-presentation, general
positive tonality of its discourse, selection of corresponding linguistic and speech
means, nonverbal means and method of their presentation and organization in the
text of a monologue-presentation. The analysis performed of linguistic-stylistic and
psycholinguistic peculiarities of advertising and presentation discourse of the
specialists of wine-making field gives the reasons to conclude on their introduction in
the model of educational process and system of exercises for the forming for future
wine-makers the abilities of conducting monologue-presentation in English. On the
basis of the models developed of educational process of forming professionally
oriented foreign language communicative competency of future wine-makers we have
created the system of exercises, which is key component of the models that ensures
their realization.
Keywords: wine maker; business monologue- presentation; oral speech;
advertising discourse; wine- making production.
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ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА ЯК СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ
ФЕНОМЕН, ЦІННІСНЕ НАДБАННЯ ОСОБИСТОСТІ ТА
ОСНОВА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
У статті розглянуто модернізацію української педагогічної освіти, яка
ґрунтується на результатах розвивальної інноваційної теорії, виокремлено
декілька характерних рис, що властиві інноваційній освіті – навчанню
особистості в процесі створення нових знань за рахунок інтеграції
фундаментальної науки, навчального процесу і практики. Виділено інноваційну
ідею навчання, яка полягає в тому, що студент у своїй навчальній діяльності
повинен сам побувати в різних ролях технологічного процесу освіти: в ролі
постановника завдання, виконавця і споживача. Охарактеризовано розвиток
соціально-професійної компетентності майбутнього фахівця.
Ключові слова: інновація, інноваційна освіта, стратегія освіти,
креативність особистості, навчальний процес, соціально-професійна
компетентність,практика.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Інновація (з лат. –
оновлення, зміна) – це процес отримання вигоди зі знання для забезпечення
технологічної

конкурентоспроможності

та

лідерства

[1].

Інновація

як

нововведення – поняття не нове для світової економіки, промисловості,
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рекламної справи тощо, проте, педагогічна інноватика – наука молода. Вона
знаходиться у стадії становлення і емпіричного пошуку.
Сучасна освіта може розглядатися як процес інноваційний, як соціальний
інститут, культурний феномен і ціннісне надбання самої особистості. У цьому
контексті відмітимо, що цінності в освіті, на наш погляд, не лише проектують
соціальну поведінку особистості, але і є критеріями соціальної успішності
людини.
Парадигмальні основи сучасної освіти визначають важливу цінність – це
з позицій антропологічного підходу система, що самоорганізується: людина і
всесвіт; людина і культура; людина і суспільство; людина і людина.
Освіта як соціальний інститут (людина – суспільство) є на сьогодні
важливою

стратегією.

В

процесі

освіти

відбувається

інкультурація

і

соціалізація особистості. Остання розуміється з позицій суб’єкт-суб’єктного
підходу як «поєднання пристосування і відособлення людини в умовах
конкретного суспільства» [2, с. 35], освоєння людиною певної функціональної
ролі в громадському розподілі праці. Метою сучасної освіти є розкриття
інноваційного креативного потенціалу і свобода самореалізації особистості [3].
Нові

державні

стандарти

освітивизначають

головну

вимогу

до

особистості – освіта має бути продуктивною. Цей підхід вносить важливий
соціальний аспект, як в процесі навчання, так і процес виховання, який полягає
в тому, щоб забезпечити і реалізувати продуктивну освіту особистості
необхідно так побудувати процес взаємодії людей із соціумом, щоб це було
ефективно і результативно. А отже, освітня система, щоповноцінно підтримує
науку, повинна культивувати інноваційну наукову творчість в її різних формах.
Вона повинна виробляти у студентів здатність до самостійного пошуку, інтерес
до вибраної галузі діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
рішення даної проблеми і на які спираються автори. Основою парадигми
сучасної інноваційної освіти може бути проблемно-вирішальний метод
(запропонований Л. Лаудан [4]), суть якого полягає у представленні науки як
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безперервної діяльності з вирішення специфічних емпіричних і концептуальних
проблем;

науковому

пошуку,

що

йде

шляхом

емпірико-теоретичного

просування, вирішуючи проблеми і емпіричної адекватності, і внутрішньої
теоретичної зв’язності; та у тому, що прогрес в науці залежить не лише від
поточної проблемно-вирішальної ефективності наукових теорій і традицій, але і
від їх внутрішнього потенціалу розвитку.
С. Костюкевич, аналізуючи різні погляди щодо цієї проблеми, робить
висновок: «дослідники створюють інновації, але потрібна ціла інфраструктура,
яка допомагала б впровадити ці інновації» [5, с. 71]. Тобто, специфічними
продуктами сучасної освітньої діяльності можуть бути: 1) наукові знання;
2) наукові методи; 3) сам її суб’єкт – професійно підготовлений фахівець, що
має такі рисиособистості: критичність, чесність, цілеспрямованість, свободу
мислення, здатність до вирішення нестандартних (інноваційних) завдань.
Для професійної освіти такий підхід до організації власної діяльності
означає необхідність пошуку реалізації таких її методів, які забезпечували б
майбутньому фахівцеві комфортне існування з точки зору особистісних і
громадських

цілей

розвитку.

Таким

методом,

на

нашу

думку,

є

компетентнісний метод, метою якого є підготовка успішного в побудові своєї
професійної кар’єри фахівця.
Компетентність – це спосіб існування знань, умінь, навичок, що сприяє
особистісній самореалізації, знаходженню студентами свого місця у світі,
внаслідок чого освіта виявляється високомотивованою і, в справжньому сенсі,
особистісно

орієнтованою

діяльністю,

що

забезпечує

затребуваність

особистісного потенціалу, визнання особистості оточенням і усвідомлення нею
самою власної значущості.
Дж. Равен під компетентністю розумів спеціальну здатність людини,
необхідну для виконання конкретної дії в конкретній предметній галузі, що
включає вузькоспеціальні знання, навички, способи мислення і готовність бути
відповідальним за свої дії [6].
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На думку О. Бермуса компетентність є системною єдністю, що інтегрує
особистісні, предметні та індустріальні особливості й компоненти.
Компетентний у своїй справі фахівець готовий до взаємодії, співпраці,
професійного і особистісного спілкування, соціально адаптований до умов
ринкових стосунків, а значить, затребуваний сучасним суспільством, здатний
внести істотний внесок у його розвиток. Компетентність як здатність
майбутнього фахівця, який має право,у межах рівня своїх знань і повноважень
робити і вирішувати будь-що, робити висновки про будь-що, проявляється
лише у високому рівні реалізації ним професійної діяльності і спілкування [7].
Проаналізувавши праці цих учених, а також таких учених, як В. Адольф,
Г. Бекер

А. Бірюков,

Е. Брукінг,

М. Волинська,

Н. Ільїн,

Г. Клімова,

Дж. Коулман,В. Нечаєв, Н. Ладижець, В. Лазарєв, М. Лапін, Б. Мартиросян,
С. Прилипко,О. Хуторськийта ін., можна з упевненістю зазначити, що усі
проблеми інноватики освітнього процесу і творчого розвитку особистості
успішно реалізуються в педагогіці.
Мета статті – розглянути модернізацію української педагогічної освіти,
яка грунтується на результатах розвивальної інноваційної теорії, виділити
декілька характерних рис, що властиві інноваційній освіті – навчанню
особистості в

процесі створення

нових знань за

рахунок

інтеграції

фундаментальної науки, безпосередньо навчального процесу і практики.
Виклад основного матеріалу дослідження. Існує декілька сенсів
поняття «освіта». Перший сенс: освіта – це надбання особистості. Другий:
освіта – це процес набуття особистістю свого надбання. Третій: освіта – це
система, соціальний інститут, що існує для того, щоб допомагати усім
громадянам набути таке надбання.
Сучасна освіта є невід’ємною від категорії «інновація». Інновація означає
оновлення або поліпшення. У загальному плані його можна розуміти як
особливу культурну цінність (матеріальну або нематеріальну), яка зараз і в
цьому місці сприймається людьми як нова.
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Поняття «сучасна інноваційна освіта» – це, на наш погляд, така освіта,
яка спрямована на отримання особистістю свого інноваційного образу, набуття
його через навчання, виховання, розвиток, соціалізацію, культуралізацію.
Результатом такого інноваційного процесу (освітнього продукту) може стати:
інновація-продукт – це нововведення, що має фізичну форму готового
принципово нового або вдосконаленого виробу, який виходить в цій формі за
межі підприємства (закладу);
інновація-процес – це технічне, технологічне, виробниче і управлінське
удосконалення або створення принципово нового процесу, що знижує вартість,
підвищує ефективність і якість нового або існуючого продукту;
актуальними

є

також

інновація-послуга,

інновація-результат,

і,

безумовно, інновація-знання, без яких неможливо стати компетентним
випускником школи, бакалавром, магістром, аспірантом тощо.
Суть інноваційної освіти можна виразити фразою: «Не наздоганяти
минуле, а створювати майбутнє». У кращих своїх зразках воно орієнтоване не
стільки на передачу знань, які постійно застарівають, скільки на оволодіння
базовими компетенціями, що дають змогу потім, в міру необхідності, набувати
знання самостійно. Саме тому така освіта має бути пов’язана з практикою
тісніше, ніж традиційна, і в цьому закладена її сутність як соціально-ціннісного
феномену.
Обсяг лише наукової інформації, якою володіє наша цивілізація, за умов
сучасного так званого інформаційного вибуху, подвоюється кожні 8–10 років, а
загальна кількість друкованих праць перевищує 100 млн назв. Щорічно 80 тис.
наукових часописів оприлюднюють 3 млн статей. Половину всіх даних, якими
володіє наука, отримано протягом останніх 15 років. За останні 25 років видано
майже стільки книг, скільки за попередні 500. За повідомленням М. Гілберта
(Університет Південної Каліфорнії, США), який здійснив спробу дослідити
явище інформаційної революції в епоху цифрових технологій, сьогодні
людство

накопичило

близько

295

ексабайт

інформації

(1 ексабайт = 1000 петабайт, 1 петабайт = 1000 терабайт, а 1 терабайт = 1000
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гігабайт). Такий обсяг інформації вже в 315 разів перевищує кількість
піщинок на Землі, й надалі обсяги цифрової інформації щорічно зростатимуть
на 60 % [8].
Відтак, динамічний розвиток науково-технічного прогресу, суспільних
відносин та інформаційних технологій за останні півсторіччя ознаменувався
тим, що інформація перетворилася в найвпливовіший чинник економічного
зростання

та

політичної

незалежності

держави,

підвищення

рівня

її

інформаційної безпеки [9].
Тому, окрім засвоєння знань, не менш важливим стає засвоєння техніки,
за допомогою якої можна отримувати, переробляти і використовувати нову
інформацію. Знання при цьому засвоюються щодо тих умінь, які опановують
студенти у межах інноваційних освітніх програм. Це забезпечує гарантовану
затребуваність в соціумі професійної освіти, оскільки результат діяльності
пов’язується не з освоєнням студентами обов’язкового мінімуму змісту
дисциплін, а з формуванням компетенцій – здібності застосовувати знання,
уміння і особові якості для успішної діяльності в певній області, в різних
ситуаціях.
Комплекс інноваційних рішень представлений і в нормативних умовах
реалізації основних освітніх програм. До цих умов належать:
реалізація технологічного підходу до навчання, що забезпечує докорінну
модернізацію освітнього процесу за рахунок проектування, цілісної реалізації
педагогічної системи і дидактичності обґрунтованого вибору відносно способів
і засобів навчання, гарантованого досягнення запланованого результату. Саме
технологізація освітнього процесу забезпечує його ефективність. Пріоритетне
значення

мають

технології

активного,

інтерактивного

навчання,

що

реалізовують діятельнісне, особистісно-розвивальне навчання, яке найбільше
відповідає цілям формування компетенцій;
застосування інформаційно-комунікативних технологій, що пов’язується,
наприклад, з організаційно-управлінською галуззю, де сприяє інноваційному
менеджменту на операційному, ідеологічному і навіть психологічному рівнях.
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Дистанційна форма навчання дає такі його організаційні переваги, як
доступність і безперервність; формування відкритого освітнього простору, що
дає змогу студентам вибирати і засвоювати неосяжні освітні ресурси; значні
можливості забезпечення гнучкого навчального плану, графіку навчання,
оперативного зв’язку з викладачем;
проектування засобів і процедур оцінювання навчальної діяльності і
результатів навчання, що є умовою реалізації рейтингової компоненти
компетентнісної моделі, а також технологічного підходу до навчання.
Рейтингова система надає змогу викладачам мотивувати, систематизувати
навчальну діяльність студентів, зробити її більш інтенсивною, творчою,
ефективною.

Для

досягнення

цього

потрібна

модернізація

системи

педагогічного контролю в професійній освіті;
модернізація вищої освіти є багатоскладовим процесом, який не
можливий без інноваційного менеджменту. До теперішнього часу варіантом
такого менеджменту є нормативна система управління якістю освіти, яка дає
змогу вирішувати питання, що пов’язані, наприклад, з якістю викладацького
складу, матеріально-технічної бази навчального закладу,навчальних програм,
інфраструктури; знань студентів, інноваційною активністю керівництва,
впровадженням

процесових

інновацій,

затребуваністю

випускників,

конкурентоздатністю випускників на ринку праці та їх досягненнями. Усе це
безпосередньо сприяє модернізації освітнього процесу.
Нарешті,

до

інноваційних

рішень,

варто

віднести

розширення

перепідготовки і підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу
вищих навчальних закладів як у межах країни, так і за кордоном.
Ключовою фігурою якості освіти є, передусім, компетентність носія знань
(викладача), який передає знання за допомогою різних методик тим, хто
навчається в процесі реалізації усіх рівнів освіти. Сам викладач повинен
володіти, розвивати і уміти використовувати свій творчий потенціал, бути для
освіти творчо мислячим фахівцем, адже якість освіти – одна з найгостріших
проблем сучасності. Випускник вищої професійної школи повинен отримати
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таку підготовку, яка дасть йому змогу займати активну позицію у сфері
інформаційної взаємодії, що розвивається, і бути затребуваним фахівцем в
суспільстві.
Професійна компетентність випускників – одне з найважливіших завдань
концепції модернізації української освіти. Надзвичайно важливо ще в процесі
професійної

підготовки

формувати

і

розвивати

у

студентів

ключові

компетенції, до яких окрім знань, умінь і навичок, належать професійно
важливі риси особистості.
Серед вчених і виробничників усе більш активно обговорюється
проблема формування соціокультурної моделі фахівця. Складовою частиною
такої моделі є соціалізація фахівців в професійній сфері. Соціалізація ж має на
увазі входження особистості не лише у світ конкретної професії, але й в ті
соціальні стосунки, які властиві цій професійній сфері. Очевидно, соціальна
поведінка в професійній сфері і поза нею є дуже різною. Крім того, перенесення
стереотипів соціальної поведінки з непрофесійної сфери в професійну (або
навпаки) має, як правило, негативні наслідки. Тому необхідно розглядати
соціальну поведінку в професійному середовищі як самостійний об’єкт. Отже, і
оволодіння компетенціями, що забезпечують адекватну соціальну поведінку в
професійній сфері, повинно бути вивчено як окремий предмет психологопедагогічного дослідження.
Для того, щоб розібратися в цьому феномені потрібне уточнення поняття
соціально-професійної компетентності. Ми визначаємо соціально-професійну
компетентність як інтегральну характеристику особистості випускника фахівця,
що заснована на володінні компетенціями, які дають йому змогу ефективно
реалізувати потенціал наявної професійної підготовки в соціальній сфері
трудового колективу.
Важливим аспектом в професійній діяльності фахівця стає засвоєння
ними основ міжпрофесійної діяльності ще під час навчання у вищому
навчальному закладі. Таке засвоєння включає набуття навичок комунікативної
поведінки в професійному спілкуванні, що актуалізує необхідність розробки
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інноваційних підходів до підготовки майбутніх фахівців. Тобто необхідно
створити

такі

педагогічні

умови,

за

яких

у

майбутнього

фахівця

розвиватимуться і професійні, і міжпрофесійні компетенції, що необхідні йому
в реальній практичній справі при створенні нової конкурентоздатної продукції.
За О. Хуторським, «інноваційною ідеєю називається заявка про задум, що
з’явився, чого-небудь нового, що вимагає залучення уваги можливих учасників
інноваційного процесу. У основі інноваційного процесу закладено, як правило,
загальне теоретичне уявлення про об’єкт, процес, явище, яке сформоване на
основі інтуїтивної здогадки та емпіричних даних» [10].
Наша інноваційна ідея полягає в тому, що для успішної майбутньої
професійної діяльності студента необхідно навчити не лише професійним
знанням і умінням, але і експертному підходу до неї. Такий підхід вимагає від
фахівця володіння знаннями, які б дали йому змогу орієнтуватися в запитах, що
надходять від представників суміжних професій. Так, наприклад, програміст
повинен уміти не лише складати алгоритми і реалізовувати їх на мовах
програмування, але й мати повне уявлення про мету і результати програмного
забезпечення, що розробляється. В цьому випадку він зможе оцінити
результати своєї праці як з точки зору замовника, так і споживача.
Фахівець, що має вузькопрофільну спеціалізацію, потрапляє у безвихідь
при зміні умов завдання або виникненні нештатних ситуацій, і тому він не може
повноякісно виконати поставлене перед ним завдання. Цей фахівець займається
вирішенням часткових завдань, тоді як експерт зможе знайти загальне рішення,
оптимізувати процес і розробити інноваційний підхід [11-16]. Отже, основою
для ефективної взаємодії фахівців різних галузей в їх спільній професійній
діяльності є їх уявлення про діяльність представників суміжних спеціальностей.
Наприклад, бухгалтер частенько, має бути здатний замінити менеджера, мати
фінансово-економічні знання керівника і детально уявляти роботу логіста.
Керівник зобов’язаний мати комплексне уявлення про діяльність компанії і
кожного члена колективу. Отож, щоб стати компетентним фахівцем, студентові
необхідно у своїй навчальній діяльності не просто пройти етапи виробництва –
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від постановки завдання до її реалізації, ознайомлення з різними видами
діяльності – але і навчитися взаємодії з суміжниками. Тільки в цьому випадку
він зможе стати затребуваним фахівцем.
Таким

чином,

щоб

забезпечити

розвиток

соціально-професійної

компетентності, потрібні відповідні умови близькі до умов реального життя,
тобто створення середовища, яке моделює міжпрофесійні стосунки, що
складаються під час виробничої діяльності. Розвиваючи соціально-професійну
компетентність необхідно ставити завдання, при яких відбувається взаємодія
різних професій, оскільки вони реально функціонують на виробництві. Фахівці
суміжних професій зайнятих на виробництві повинні уміти розуміти професійні
завдання один одного. Рішення цих завдань можливе в організації творчих
майстерень, віртуальних колективів, ситуаційних центрів. Крім того, необхідно
в навчальному процесі моделювати ситуації, коли студентові доводиться
вирішувати завдання, що не завжди властиві тільки його майбутній
професії [17; 18].

Наприклад,

фахівцеві

творчої

професії

розглядати

алгоритмічну проблему, а технічному фахівцеві вирішувати творчу задачу. У
такій концепції навчання стає важливим не лише кінцевий результат, скільки
процес його одержання. Процес, ініційований студентами, не вимагає
додаткової мотивації від викладача. Роль викладача в цьому процесі полягає в
тому, щоб допомогти студентам здолати розрив між тим, що вони знають, і
тим, що не хочуть знати, а також відповідати на запитання студентів і
задовольняти їх потреби в нових знаннях.
Висновки. Згідно результатів наукових досліджень та узагальнень
сучасних наукових розробок, інноваційна освіта передбачає навчання в процесі
створення нових знань – за рахунок інтеграції фундаментальної науки,
безпосередньо навчального процесу і практики. Такий процес передбачає
розвиток і виховання креативної особистості, що можливо здійснити через
зміст і методи інноваційної освіти.
Інновації сьогодні визначаються як деяка цінність, корисна і потрібна
ідея, реалізація якої передбачає розгортання інноваційного процесу.
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Розробка змісту, технологій, форм і методів, а так само – умов організації
інноваційної освіти з позицій його соціально-культурної значущості для
особистості (їх огляд і є перспективою подальших розвідок у даному
напрямку) – найважливіша траєкторія сьогодення, а її кінцевою метою є
одержання і досягнення особистістю таких цінностей як добро і справедливість,
праця і блага, здоров’я і самореалізація людини.
Зниження конкурентоспроможності традиційних освітніх інституцій, а
також недостатня інтеграція науки і виробництва свідчать про необхідність
створення принципово нових установ освіти. Сьогодні традиційна освіта як
система отримання знань відстає від реальних потреб сучасної науки і
практики.
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Матеюк О. П., Матеюк Ю. А., Матеюк О. А. Инновационное
образование как социально-культурный феномен, ценностное достояние
личности
и
основа
развития
социально-профессиональной
компетентности будущего специалиста
В статье рассмотрено модернизацию украинского педагогического
образования, которая основывается на результатах развивающей
инновационной теории, выделено несколько характерных черт, присущих
инновационному образованию – обучению личности в процессе создания новых
знаний за счет интеграции фундаментальной науки, учебного процесса и
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практики. Выделено инновационную идею обучения, которая заключается в
том, что студент в своей учебной деятельности должен сам побывать в
разных ролях технологического процесса образования: в роли постановщика
задачи, исполнителя и потребителя. Охарактеризовано развитие социальнопрофессиональной компетентности будущего специалиста.
Ключевые слова: инновация, инновационная образование, стратегия
образования, креативность личности, учебный процесс, социальнопрофессиональная компетентность, практика.
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ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО
ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
У статті розглядається проблема виховання культури майбутнього
вчителя музичного мистецтва. Висвітлюється і аналізується роль даного
процесу під час професійного навчання студента.
Ключові слова: культура, професійність, майбутні педагоги, педагогічна
культура, духовність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасному житті
зростають вимоги до педагогічної культури у справі виховання творчої
особистості, здатної не тільки самовизначатися, а й реалізовувати себе як
майбутнього

спеціаліста.

Майбутній

учитель

музичного

мистецтва

є

безпосереднім творцем самої культури. Хто як не він закладає зразковий
фундамент для майбутнього покоління стосовно культури як такої. Зазначимо,
що кожний учитель є суб’єктом культури, який несе загальнокультурні цінності
у процесі обраної діяльності. Постає проблема виховання культури саме
майбутнього вчителя музичного мистецтва в період професійного становлення.
Вона є досить актуальною в сучасних умовах праці. Багато відомих педагогів
розглядали дане питання у власних дослідженнях, а саме: Г. Балл, І. Бех,
О. Бондаревська,

Г. Васянович,

В. Онищенко,

В. Радул,

Т. Рейзенкінд,

О. Рудницька та ін. Незважаючи на значну увагу дослідників цій проблемі, на
наш погляд, вона залишається недостатньо вивченою в сфері професійного
становлення майбутнього вчителя музичного мистецтва. Спробуємо з’ясувати
головні чинники даної проблеми.
Мета статті полягає в тому, щоб теоретично проаналізувати і розв’язати
проблему виховання культури майбутнього вчителя музичного мистецтва на
основі поняття «педагогічна культура».
© Молчанова-Долінко В. О.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. На сьогоднішній день,
спостерігається посилений інтерес до проблеми педагогічної культури як
вагомої ланки для становлення майбутнього спеціаліста. Процес формування
педагогічної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва особливо
необхідний у період професійного становлення. Завдання виховання культури
музикантів не зводиться тільки до пізнання і розуміння мистецтва як такого, а
припускає насамперед формування естетичного ставлення до дійсності, творчої
активності, що зумовлена самою творчою природою мистецтва, вихованням
тих якостей, що характеризують загальний розвиток особистості.
Розглянемо поняття «педагогічна культура», з точки зору, філософської
та педагогічної науки. О. Шевнюк [11], зазначає, що педагогічна культура у
науковій літературі досліджується у рамках таких підходів:
аксіологічного
діяльності

–

як

(О. Бондаревська);

система
як

цінностей-регуляторів

новий

тип

педагогічної

педагогічного

мислення,

спрямований на співробітництво із дитиною (О. Захарченко);
діяльнісного – як передумова, мета, спосіб, інструмент педагогічної
діяльності, рівень самореалізації у ній, її результат і критерій оцінки
(Н. Крилова); як спосіб творчого засвоєння педагогічної діяльності з
пріоритетом інноваційних процесів (О. Барабанщиков, С. Муцинов);
особистісного – як концентроване вираження особистості педагога, як
сукупність сформованих якостей особистості вчителя, що знаходять свою
проекцію в його вміннях і виявляються у різних аспектах професійних відносин
і діяльності (М. Букач, О. Рудницька, В. Гриньова); як синтез високого
професіоналізму у внутрішніх властивостях педагога, володіння методикою
викладання і наявність культуротворчих здібностей (І. Бех, В. Радул) як
детермінуючий фактор, що відображає рівень соціально-педагогічної зрілості
вчителя (В. Радул) [4].
У

дослідженнях О. Бондаревської

зазначається,

що

у широкому

соціально-педагогічному плані педагогічна культура є соціальним явищем,
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характеристикою

особливостей

передачі

соціально-культурного

досвіду,

носіями і творцями якого є педагоги, батьки, спільноти [5].
В. Радул визначив зміст педагогічної культури майбутнього вчителя, як
усвідомлення соціальної відповідальності, що реалізується в професійній,
громадській і культурно-естетичній діяльності на основі суспільнозначущої
мети

і

мотивів

відповідальності за

розвитку

особистості;

отримання

і передачу

як

усвідомлення

професійних,

моральної

моральних

і

загальнокультурних цінностей в їх єдності; як потреба у виробленні
особистісного ставлення до актуальних проблем свого часу; як постійне
прагнення до морального, духовно-культурного і соціального розвитку; як
уміння спілкуватись з людьми, будувати взаємостосунки з колективом на
принципах взаємовідповідальності; як здатність здійснювати самостійність як
важливий принцип реалізації творчого потенціалу особистості [4].
Т. Рейзенкінд, наголошувала на тому, що в основу професійної
підготовки майбутнього вчителя покладено формування духовності як
складової професійно-педагогічної культури, котра, на думку Г. Балла,
характеризується почуттєвою й дієвою причетністю, які мають вияв любові до
своєї професії, здатності до реалізації «притаманного цій професії провідного
нормативного смислу»; причетністю до нормативних смислів в умовах
взаємодії з додатковими, коли реалізується педагогічна комунікативна
діяльність. Т. Рейзенкінд зазначає, що в окресленому випадку включаються
механізми подвійного стимулювання, які дозволяють інтегрувати компоненти
світової людської та художньої культури в педагогічно-професійну свідомість
майбутнього вчителя [8, с.347].
Г. Васянович, В. Онищенко наголошують на тому, що при цьому
духовно-орієнтаційний компонент педагогічно-професійної культури вчителя
сприяє формуванню установок на позицію Істини – Блага – Краси (тобто
налаштований на те, щоб творити добрі справи, уникати гріховності, бути
морально-духовною та духовно-естетичною особистістю); розв’язувати творчі
завдання, реалізовувати власну життєдіяльність на основі визначення цінності
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конструктивних, продуктивних і творчих дій в гармонії з собою та світом,
пізнавати самого себе [7].
На думку, О. Шевнюк, у педагогічній культурі інтегруються педагогічні
знання, теорії, концепції, педагогічне мислення, культурні зразки педагогічної
діяльності, почуття, настрої, а також засоби навчання і виховання [11].
На

основі

вищезазначеного,

показниками

педагогічної

культури

дослідники називають гуманістичну позицію стосовно дитини; психологопедагогічну компетентність і розвинене педагогічне мислення; освіченість у
змісті та технологіях викладання предмета; досвід творчої діяльності; культуру
професійної поведінки, способи саморозвитку і саморегуляції [5].
На нашу думку, майбутній учитель музичного мистецтва повинен
активно брати участь у практичній діяльності – концертах, олімпіадах –
конкурсах, на семінарах, в проведені власних яскравих уроків під час
проходження педагогічної практики, встановлюючи високий інтелектуально –
професійний потенціал. Він відшукуватиме в репертуарі нові яскраві твори,
знаходячи в них власну природу почуттів і думок на основі композиторських,
відвідуватиме філармонію, оперні спектаклі для збагачення емоційного і
художнього сприйняття. І головними завданнями для розв’язання проблеми
виховання культури педагога – музиканта повинні бути: прагнення до
оптимізації процесу навчання; застосування системного методу в дослідженні
проблем; пошук нових творчих рішень, створюючи широке поле джерел задля
вдосконалення музичної культури через професійне становлення в сфері
музичної діяльності.
На думку науковців, нині на першому плані стоїть формування
особистості, яка повинна мати високий рівень культури. Особливе місце у
цьому процесі належить комплексному використанню різноманітних видів
мистецтва (музики, літератури, образо-творчогомистецтва), а також театру,
музеїв, концертів як класичної, так і сучасної музики та ін., що сприятиме
розвитку емоційно-чуттєвої сфери, асоціативного, оригінального мислення,
уяви студентів не тільки під час навчання, а й в період вільного часу.
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На нашу думку, суспільне призначення музиканта, з точки зору видатних
виконавців і композиторів, пов’язано не тільки з розвагою широкої публіки, а
перш за все, з покращенням суспільних поглядів і удосконаленням духовного
стану суспільства.
О. Рудницька,
самоцільової

та

виокремила

дві

інструментальної,

загальнокультурний

духовний

функції
з

розвиток

яких

педагогічної
перша

особистості

культури

спрямована
вчителя,

а

–
на

друга

відображає рівень його фахової підготовки у сфері навчання і виховання [9] .
Готовність
забезпечується

майбутнього
повноцінним

вчителя
зв’язком

до
його

професійної
фахового

активності
розвитку

із

загальнокультурним і виявляється у становленні його цілісної педагогічної
культури [11].
Духовна культура вчителя музичного мистецтва – важливий складник
самої його природи і сутності. Зазначимо, що завдання виховання, навчання і
розвитку мистецтва не зводиться тільки до пізнання і розуміння мистецтва як
такого, а припускає в першу чергу формування естетичного ставлення до
дійсності, творчої активності, що зумовлена самою творчою природою
мистецтва, вихованням тих якостей, що характеризують загальний розвиток
особистості.
На рівні буденної свідомості поняття «культурна людина», на думку
О. Шевнюк, стало майже синонімічним поняттю «освічена людина»: культурне
зростання особистості асоціюється, перш за все, з отриманням освіти як
процесом набуття різносторонніх і глибоких знань [11].
Наявність у майбутнього вчителя музичного мистецтва духовності
характеризує (моральну) якість професійної педагогічної діяльності, в якій
проявляється особистість педагога з його відношенням до змісту, характером
педагогічної діяльності, прагненням пізнати сутність педагогічних явищ
завдяки духовності і мобілізувати свої морально – вольові зусилля для
досягнення професійних цілей на уроках музичного мистецтва.
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В. Тушева на сучасному під етапі вбачає такі цілі час формування
духовного світу спеціаліста:
розвиток

оригінального

мислення

(здатність

до

своєрідного,

нетривіального виконання того чи іншого завдання);
розвиток

асоціативного

мислення

(різноплановість

образів,

їх

багатомірність, повнота суб’єктивних переживань);
формування і розвиток цілісного сприйняття (здатність до узагальнення,
емоційного та інтелектуального синтезу образів);
розвиток емоційно-чуттєвої сфери (інтенсивність образних переживань,
їх адекватність художньому складу творів);
нагромадження естетичних (музичних і образотворчих) вражень від
спілкування з мистецтвом;
пізнання світу через власну діяльність завдяки виконанню завдань
художньо-естетичної

спрямованості,

яка

сприяє

формуванню

творчої

особистості;
активізація

самостійної

пізнавальної

діяльності,

спрямованої

на

отримання нових знань і способів діяльності;
формування інтересу і потреби до творчої діяльності та спілкування з
мистецтвом [10].
На основі вищесказаного зазначимо, що основним у діяльності педагогамузиканта є прагнення до оптимізації процесу навчання, застосування
системного методу в дослідженні проблем, віднайдення нових творчих рішень,
створюючи широке поле джерел для вдосконалення музичної культури через
головну мету, а саме впливу духовної культури на професійність в сфері
музичної діяльності.
Формування духовності майбутнього вчителя музичного мистецтва в
період професійної підготовки відбувається у процесі його навчальнопізнавальної, навчально-практичної, позааудиторної та самостійної діяльності
за допомогою вирішення завдань з певним алгоритмом функціонування.
Кожному етапові відповідають свої методи, розроблені за ступенем зростання
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складності навчальних завдань. Поступове розширення і ускладнення завдань
активізує складові культури майбутнього вчителя музичного мистецтва, що
дозволяє у процесі професійної підготовки сформувати духовність на більш
високому рівні.
На думку, О. Шевнюк у культурологічному розумінні педагогічна
культура означає результат засвоєння вчителем загальнокультурного досвіду з
урахуванням

специфіки

професійно-педагогічної діяльності.

Педагогічна

культура є певним зрізом цілісної системи культурних знань, цінностей і
діяльності вчителя, взятої під специфічним педагогічним кутом зору. Завдяки
педагогічній культурі вчителя здійснюється трансляція знань, наявних моделей
світу, поведінкових і моральних норм, принципів діяльності. Вона є мірою
реалізації загальнокультурного потенціалу вчителя у різних видах його
педагогічної діяльності [11].
Отже, зазначимо, що ефективність розв’язання проблеми виховання
культури майбутнього вчителя музичного мистецтва залежить від особистості
вчителя, його світогляду і професійної майстерності, високого рівня інтелекту і
душевної чуйності. Майбутній спеціаліст повинен не лише любити музику, а й
уміти зацікавити нею аудиторію, знати і розуміти її в достатньому обсязі для
пояснення, володіти знаннями з питань наукової літератури, постійно
збагачуватися новими знаннями. Спрямовувати власний музичний потенціал на
формування виховання культури особистості засобами музики як невід’ємної
частини її духовного світу. Подальшого розвитку потребує більш детальне
вивчення проблеми виховання культури майбутнього вчителя музичного
мистецтва на основі професійної пізнавальної активності суб’єкта.
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Молчанова-Долинко В. О. Проблема воспитания культуры будущего
учителя музыкального искусства
В статье рассматривается проблема воспитания культуры будущего
учителя музикального искусства. Обосновывается и анализируется роль
данного процесса в период профессионального обучения студента.
Ключевые слова: культура, профессиональность, воспитание культуры,
педагогическая культура, духовность.
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Molchanova-Dolinko V. O. Problem of education of culture of future
teacher(s) of musical art
The paper studies the problеm of education culture of music teachers in the
process of learning, education culture. It analyses the role of this produces in the
process of professional learning.
The author of the article attempted to analyze the moral foundations of the
problem of education of future teacher of music, as well as their role in the life of a
teacher-musician. The article provides an opportunity to understand, to theoretically
analyze and solve the problem of education of culture of future teachers of musical
art on the basis of the notion "pedagogical culture".
Presently, there is an increase interest in the problem of pedagogical culture
as ponderable link for becoming of future specialist. The process of forming of
pedagogical culture of future teacher of musical art is especially needed in a period
the professional becoming. The task of education of culture of musicians is not taken
only to cognition and understanding of art as such, but admits first of all forming of
aesthetic relation to reality, creative activity, that is predefined by creative nature of
art, education of those internalss that characterize common development of
personality.
Without regard to considerable attention of researchers to this problem, on the
view of author, she remains studied not enough in the sphere of the professional
becoming of future teacher of musical art. Therefore in the period of theoretical
research the main factors of this problem were found out.
On the basis of the conducted theoretical analysis, author marked that the
public setting of musician, from the point of view of prominent performers and
composers, is related not only to entertainment of wide public, and foremost, with the
improvement of public looks and improvement of the spiritual state of society.
In the articles exposed main factors of decision of problem of education of
culture of future teacher of musical art that foremost, depends on personality of
teacher, his world view and professional mastery, high level of intellect and heartfelt
sensitiveness.
In the conclusion of work, it is marked an author, that a future specialist must
not only love music but also able to interest by her an audience, to know and
understand her in a sufficient volume for explanation, to own knowledge on questions
scientific literature, constantly enriched by new knowledge. Namely, to send own
musical potential to forming of education of culture of personality music facilities as
inalienable part the spiritual world.
Keywords: culture, professionality (professionalism), future teachers,
spirituality, pedagogical culture.
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ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТНОСТІ
КУРСАНТА В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО
НАВЧАННЯ
У статті теоретично обґрунтовано розвиток суб’єктності курсанта в
умовах особистісно-орієнтованого навчання. Окреслено співвідношення понять
«суб’єкт» і «особистість» та визначено межі розуміння суб’єктності.
Проаналізовано поняття «суб’єкт» з діяльнісної, операційної та
комунікативної позицій та стисло охарактеризовано мотиваційну,
інтелектуальну та емоційну сфери курсанта. Визначено рівні розвитку
суб’єктності курсанта в умовах особистісно-орієнтованого навчання.
Ключові слова: суб’єктність, суб’єкт-суб’єктна взаємодія, особистісноорієнтоване навчання, курсант, мотивація, пізнавальна активність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Об’єктна-суб’єктна
взаємодія у навчальному процесі, що панувала в Україні до кінця двадцятого
століття, не може забезпечити якісної підготовки майбутніх фахівцівправоохоронців до професійної діяльності. З огляду на те, що вища відомча
освіта сьогодні недостатньо готує курсантів самостійно приймати професійні
рішення, використовувати інформаційні та комунікаційні технології, критично
мислити, розв’язувати конфлікти, виникла необхідність в зміні освітньої
парадигми у системі відомчої освіти. При зміні освітньої парадигми
відбувається

потужне

впровадження

суб’єкт-суб’єктної

(особистісно-

орієнтованої) взаємодії. Мета особистісно-орієнтованої взаємодії безпосередньо
орієнтує педагогів на розвиток суб’єктності та творчої самореалізації всіх
учасників педагогічного процесу, тобто припускає гуманний характер взаємин
між викладачем і курсантом як між учасниками, суб’єктами педагогічного
процесу.
© Мухіна Г. В.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми. Осмислення проблеми людини як суб’єкта своєї
діяльності, який здатен цілеспрямовано реформувати об’єктивну дійсність і
здійснювати творчий саморозвиток, представлено у дослідженнях відомих
психологів –
О. Бодальов,

К. Абульханова-Славської,
Л. Божовича,

В. Давидова,

О. Асмолова,

Г. Баллаа

Д. Ельконіна,

І. Беха,

А. Петровського,

В. Петровського, В. Століна, І. Якиманської та ін. Проблема активізації
пізнавальної діяльності курсантів в умовах нових підходів до навчання знайшла
відображення в дослідженнях В. Косаревської, С. Левченка, Н. Гончарової,
В. Тітяєва, Г. Яворської та ін.
Проте й надалі, на жаль, поза увагою науковців залишаються питання,
пов’язані з особливостями курсанта як суб’єкта педагогічного процесу.
Недостатньо висвітленою постає і специфіка організації навчального процесу у
відомчих вищих юридичних навчальних закладах. Саме це й зумовлює
актуальність обраної теми для публікації.
Метою статті є теоретичне обґрунтування розвитку суб’єктності
курсанта в умовах особистісно-орієнтованого навчання. В ході наукового
анонсування визначимо такі завдання: окреслити теоретичні межі нашого
розуміння суб’єктності; стисло проаналізувати мотиваційну, інтелектуальну та
емоційну сфери курсанта як суб’єкта навчального процесу; охарактеризувати
рівні суб’єктності курсанта в умовах особистісно-орієнтованого навчання.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Аналіз

психолого-

педагогічної літератури [1; 3; 5; 7; 9; 14; 16; 17; 18; 20; 21; 23; 24 тощо] дає
підстави стверджувати, що на сьогодні вивчення суб’єктності презентовано
досить широко. Проте питання щодо співвідношення понять «суб’єкт» і
«особистість» залишається дискусійним. У психолого-педагогічній літературі
немає єдиної думки щодо того, чи є особистість зоною розвитку суб’єктності
або суб’єкт – це вищий етап особистісного розвитку [1, с.11].
Дефініції суб’єкта суттєво різняться навіть у представників одного
теоретичного напряму. З діяльнісної позиції розглядає поняття «суб’єкт»
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О. Брушлинський, І. Зімня, В. Сластьонін, Д. Фельдштейн та інші. На думку,
О. Брушлинського, суб’єктність – це вищий рівень активності, цілісності,
автономності людини. Цілісність суб’єкта означає єдність, інтеґрованість не
тільки діяльності, а й узагалі всіх видів активності особистості. При цьому,
зазначає дослідник, суб’єкт має здатність вирішувати протиріччя між суб’єктом
і об’єктом, особистістю й діяльністю, між собою й іншими людьми.
Суб’єкт – завжди діяч [5, с. 7-8].
На думку В. Сластьоніна, суб’єкт – це особистість, для діяльності якої
характерними є такі якісні риси, як самостійність, предметність, спільність і
творчість [19]. Такої ж думки дотримується І. Зімня, яка зазначає, що людина як
суб’єкт діяльності планує, організовує, спрямовує, корегує свою діяльність. У
той же час сама діяльність формує людину як суб’єкта [9, с.102].
Однією з провідних характеристик суб’єкта, зауважує Д. Фельдштейн,
постає активність суб’єкта. Поза активною діяльністю немає суб’єкта, бо саме
діяльність є постійним субстратом розвитку людини як особистості [22, с. 4].
З

іншої

операційного

позиції
напрямку

розглядають
розвитку

поняття

людини

«суб’єкт»

(М. Дональдсон,

представники
Л. Обухова,

Ж. Піаже та інші). Видатний французький психолог Ж. Піаже, досліджуючи
поняття «суб’єкт», розглядає активність як основну характеристику суб’єкта.
Суб’єкт, за Ж. Піаже, конструює свої власні операції, тобто робить себе
реальністю самого себе [11, с. 50]. На думку дослідника, суб’єкт знаходиться у
постійній взаємодії із середовищем; суб’єкту притаманна функціональна
активність пристосування.
З комунікативних позицій розглядає категорію суб’єкта В. Петровський.
Дослідник акцентує увагу на тому, що особистість є не тільки суб’єктом
діяльності, а ще й суб’єктом спілкування та самоусвідомлення [14, с. 42].
В. Петровський підкреслює важливу для розуміння зв’язку цих категорій
думку, що бути особистістю як суб’єктом спілкування не можна без того чи
іншого

ступеня

ідеальної

репрезентованості

людини

в

житті

інших

людей [9, с. 167].
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У психологічному плані важливим є не тільки залучення людини до
діяльності, а й ціннісний аспект цієї діяльності, тому що суб’єктність – це
властивість особистості не тільки привласнювати, транслювати, але й
«породжувати

смисли

діяльності

як

актуальні

цінності»

(В. Бездухов,

В. Сєржантов, В. Слободчиков, Л. Подоляк, В. Юрченко) [13, с. 15].
Отже, екстраполюючи категорію суб’єкта на навчальний процес, слід
зазначити: той, хто навчається, постає суб’єктом навчання тоді, коли працює на
вищому рівні активності, ініціює та здійснює пізнавальну діяльність та бере на
себе відповідальність за свої дії [16, с. 158]. Такої ж думки дотримується,
О. Вишневський, який зазначає, що суб’єкт повинен мати право вибору, право
щось вирішувати; він повинен сам усвідомлювати завдання, сам шукати його
вирішення, сам вирішувати, сам оцінювати результат зробленого й відчувати
від усього того задоволення [6, с. 54]. Саме ці вимоги й закладено до моделі
випускника сучасного українського вишу.
Модель випускника являє собою розгорнуту характеристику кінцевого
результату педагогічного колективу вищого навчального закладу. Науковий
опис моделі випускника є необхідним, по-перше, для визначення тих
індивідуальних і особистісних якостей, які матимуть молоді особи, що
закінчили вищий навчальний заклад; по-друге, для визначення педагогічних
цілей і змісту освіти у вищих навчальних закладах; по-третє, для відбору
педагогічних технологій, що забезпечують досягнення цих цілей [22, с. 70].
Основу моделі складають такі властивості людини: стан її організму (фізичний
розвиток), стан психіки (психічний розвиток) та інтегрованості людини у
суспільство (сформованість її особистісних якостей). Центральним елементом
постає психічний розвиток, який відбиває

індивідуальність того, хто

навчається, і характеризується гармонійно розвинутими сферами людини. До
основних сфер людини належать інтелектуальна, мотиваційна, емоційна,
вольова, предметно-практична, екзистенцій на та сфера саморегуляції [24].
Серед аналізованих сфер курсанта як суб’єкта педагогічного процесу
розглянемо

мотиваційну

(визначення

рівня

навчальної
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інтелектуальну (визначення рівнів розвитку пізнавальної активності та
самостійності) та емоційну (вияв емоційного оцінного ставлення курсанта до
викладача) сфери. До того ж саме означені сфери дають можливість
простежити динаміку розвитку суб’єктності курсанта в умовах особистісноорієнтованого навчання.
Відповідно до названих сфер поіменуємо і критерії оцінювання
суб’єктності

курсанта

в

умовах

особистісно-орієнтованого

навчання:

мотиваційний критерій; діяльнісний критерій; емоційний критерій.
Аналіз

психолого-педагогічної

літератури

(О. Бєлошицький

[3],

Н. Боритько [4], О. Мацкайлова [4], Т. Ольхова [13] та ін.) дає підстави
стверджувати, що мотивація є чи не основним фактором становлення й
розвитку суб’єктності у процесі навчання. Навчальна мотивація постає
системним

поняттям

і

характеризується

направленістю,

стійкістю

й

динамічністю. Навчальну діяльність спонукають різні мотиви, серед яких
домінуючими можуть бути або внутрішні мотиви, пов’язані зі змістом цієї
діяльності та її виконанням, або широкі соціальні мотиви, пов’язані з потребою
особистості посісти певну сходинку в системі суспільних відносин [9, с. 295].
Навчанням, зазначає А. Плігін, може займатися активна й самостійна
особистість – тобто тільки суб’єкт. Мотивація навчання виражається в
розумінні тим, хто навчається, цілей та завдань навчальної діяльності,
осмисленні їх як значущих і необхідних для себе орієнтирів розвитку [15]. На
думку Т. Дубовицької, саме характер потреб та мотивів, що лежать в основі
діяльності тих, хто навчається, окреслює напрямок та зміст активності
особистості у процесі навчання [8, с.74-75]. Мотиви формуються в діяльності, а
організовує цю діяльність викладач, але ставлення того, хто навчається, до цієї
діяльності формується в ньому самому [16, с.160].
Мотивацію того, хто навчається, слід розглядати як певну структуру,
головними складниками якої постають як мотиви навчання, так і мотиви
досягнень [10, с. 9]. Ефективність формування у курсантів високого рівня
мотивації, на нашу думку, визначається такими умовами: індивідуальним
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підходом у процесі навчання; навчанням на оптимальному рівні складності;
використанням у педагогічному процесі адекватної самооцінки і зниження
особистісної тривожності; застосуванням оцінки знань, умінь та навичок, як
об’єктивного показника індивідуальних досягнень курсанта, а не засобу його
заохочення або покарання.
У контексті всього сказаного, слушною, на наш погляд, є думка
Л. Подоляк і В. Юрченка, що зв’язною ланкою у триєдиному завданні –
навчання, розвиток і виховання – є інтерес суб’єкта учіння.
Отже, досліджуючи процес становлення й розвитку суб’єктності курсанта
у вищих навчальних закладах з позиції суб’єкт-суб’єктного підходу, необхідно
враховувати не тільки зовнішні обставини, а й фактори активізації внутрішніх
спонукань курсанта, а саме: мотиви, потреби, ціннісні орієнтації, прагнення
тощо.
Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури (Л. Божович,
Д. Ельконін,

О. Леонтьєв,

В. Ляудіс,

А. Маркова

показав,

що

для

характеристики сформованості мотивів навчальної діяльності тих, хто
навчається у вищих навчальних закладах, необхідно синтезувати кілька
аспектів мотивації, а саме: мотивацію успіху або уникнення невдачі,
пізнавальні та професійні мотиви. На базі загальної навчальної мотивації у
курсантів формується певне ставлення до навчальних дисциплін. У свою чергу
ставлення до навчальної дисципліни обумовлено такими чинниками, як
важливість (на думку курсанта) навчальної дисципліни для формування
професійних якостей, інтерес до певної галузі знань, особистісні та професійні
якості викладача, що викладає навчальну дисципліну, якість викладання тощо.
Мотиваційний

критерій.

Мотиваційний

критерій

особистісно-

орієнтованого навчання визначається сформованістю навчальної мотивації у
курсантів через діагностування мотивації успіху або уникнення невдач.
Курсанти, що мають яскраво визначений мотиваційний полюс на успіх,
націлені на досягнення конструктивних та позитивних результатів навчальної
діяльності, вони у процесі навчання виявляють активність та наполегливість у
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досягненні поставленої мети. У таких курсантів цікавість до конкретних
навчальних завдань зростає пропорційно до росту складності завдань.
Найчастіше такі курсанти мають нормальну та високу самооцінку. Отже,
мотивація успіху в навчальній діяльності курсантів має позитивний характер.
Якщо курсанти мають яскраво визначений мотиваційний полюс на
уникнення невдачі у процесі навчання, то його навчальна діяльність
характеризується такими рисами, як: пасивність та безініціативність; уникнення
труднощів; відмова від подальшої роботи; вибір найпростіших навчальних
завдань тощо.
Найчастіше курсанти за такої навчальної мотивації мають занижену
самооцінку. Мотивація уникнення невдачі негативно впливає на ефективність
навчального процесу. Слід зауважити, що має місце окрема категорія курсантів,
мотиваційний полюс яких чітко не визначено, але ці курсанти мають певну
тенденцію до розвитку як до мотивації успіху, так і мотивації уникнення
невдачі. Тому саме від викладача в умовах особистісно-орієнтованого навчання
курсантів залежить, в який бік зміниться зазначений розвиток.
Діяльністний критерій. Для успіху в навчальній діяльності курсантів в
умовах особистісно-орієнтованого навчання важливою є професійна та
пізнавальна мотивація до вивчення навчальних дисциплін. Щоб оцінити
загальний рівень сформованості професійної та пізнавальної мотивації,
необхідно

визначити

та

встановити

рівні

пізнавальної

активності

та

самостійності курсанта, які і складають діялістний критерій особистісноорієнтованого навчання.
На думку Н. Боритько та О. Мацкайлова суб’єктна активність визначає
подальший саморозвиток особистості у процесі навчання [4]. М. Лук’янова
додає, що основними ознаками активності суб’єкта є самостійність (здатність
до незалежних дій, рішень, прояву власної ініціативи, як у виборі цілей, так і в
виборі засобів щодо їх досягнення) та готовність до усвідомлення своєї
відповідальності

за

результати

й

наслідки

своєї

діяльності

поведінки [12, с.106].
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Досліджуючи становлення суб’єктності майбутніх офіцерів у військовому
вузі, О. Бєлошицький зазначає, що сутнісною характеристикою курсанта є його
активність, що проявляється у виході за межі ситуативних вимог та рольових
інструкцій,

у

феноменах

«надситуативної»,

«понаднормативної»

та

«надрольової» активності, коли курсант постає як причина, а не тільки як
наслідок певних подій, діє за логікою мети, а не обставин, що склалися.
Необхідно зауважити, що за умови збереження всіх якостей і властивостей
суб’єкта, особливого значення для майбутнього офіцера набувають такі якості,
як саморегуляція (наприклад, її першість щодо самоствердження) більш
змістовна самореалізація, наявність підвищеної відповідальності, мобільності в
реалізації своєї активності [3].
Суб’єктна активність курсанта вищих юридичних навчальних закладів, на
нашу думку, виявляється в умінні поставити мету, оптимально організувати
процес

вирішення

навчального завдання

й грамотно керувати своєю

навчальною діяльністю. Виявлення суб’єктної активності є можливим в різних
сферах життєдіяльності курсанта, але, перш за все, суб’єктна активність
курсанта виявляється у його пізнавальній активності та самостійності.
У психолого-педагогічній літературі розрізняють такі рівні пізнавальної
активності тих, хто навчається. До таких рівнів відносять:
1) відтворювальну

активність

(низький

рівень).

Така

активність

характеризується бажанням особистості, запам’ятати й відтворити навчальний
матеріал, навчитися застосовувати його за зразком; у індивіда відсутнє
виражене бажання поглиблювати знання;
2) інтерпретувальну активність (середній рівень), що окреслюється
прагненням людини усвідомити вивчене, пов’язати його з раніше засвоєним,
оволодіти способами застосування знань у нових умовах; той, хто навчається,
більш самостійний, намагається знайти шляхи подолання труднощів;
3) творчу активність (високий рівень), яка характеризується палким
бажанням особистості до пошуку нового, раніше не відомого способу
розв’язання навчального завдання (або вирішення проблеми); суб’єкт навчання
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проявляє наполегливість у досягненні мети [16, с. 170].
Високий рівень пізнавальної активності та самостійності є внутрішньою
передумовою успішної самостійної роботи тих, хто навчається. Аналіз
психолого-педагогічної літератури (В. Паламарчук, В. Беспалько, В. Лозова,
Н. Мурачковський, Л. Подоляк) дозволяє визначити п’ять рівнів самостійності
в навчальній роботі курсантів, що надалі дозволить оцінити зміни, що
відбулися в суб’єктності курсанта.
На першому рівні курсанти фактично здійснюють копіювання дій за
поданим зразком. Одночасно відбувається ідентифікація об’єктів і явищ, їх
розпізнавання

порівнянням

із

уже

відомими

прикладами.

Інформація

запам’ятовується і відтворюється. Другий рівень – репродуктивна діяльність
курсанта, яка спрямована на сприйняття інформації про різні властивості
об’єкта, процесу чи явища, та переважно лише її запам’ятовування. У курсанта
є розуміння, проявляється здатність пояснювати, інтерпретувати засвоєні
знання.
Третій рівень – продуктивна діяльність курсанта, спрямована на
самостійне використання набутих раніше знань для розв’язання навчальних
завдань, які перебувають у межах відомих зразків. Цей рівень самостійної
начальної роботи ґрунтується на здатності до індуктивних і дедуктивних
висновків і узагальнень. Курсант уміє застосовувати знання у процесі
вирішення завдань за єдиним алгоритмом. Четвертий рівень – самостійна
творча діяльність курсанта щодо застосування наявних знань у процесі
виконання навчальних завдань у нових, раніше невідомих ситуаціях; коли
виникає необхідність визначити нові способи розв’язування навчальної задачі,
що ґрунтується на процесах творчого мислення. Знання курсанта

є

узагальненими, систематизованими, виявляється високий рівень умінь їх
застосовувати у вирішенні навчальних завдань варіативного характеру. П’ятий
рівень – вираженою є стійка потреба в самоосвіті, саморозвитку й
самовдосконаленні. Емоційно-ціннісне ставлення до знань, надання їм
життєвого смислу.
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Кожний наступний рівень самостійності у навчальній роботі курсантів і
відповідні якості засвоєних курсантами знань враховує вимоги попереднього
рівня.
Емоційний критерій. Емоційний критерій особистісно-орієнтованого
навчання курсантів визначається шляхом вивчення рівнів сформованості
суб’єктно-суб’єктних взаємин викладачів і курсантів, а саме:
гармонійний (високий) рівень (задоволеність стосунками, що склалися
між суб’єктами педагогічного процесу; відчуття психологічної захищеності й
комфортності; симпатія й повага до партнера тощо);
невизначений (середній) рівень (нейтральність ситуації взаємин, її
невизначеність; індиферентне ставлення до партнера тощо);
деструктивний (низький) рівень (невдоволеність стосунками, стресова
насиченість і напруженість; антипатія й неповага до партнера).
Отже,

наведена

вище

характеристика

критеріїв

особистісно-

орієнтованого навчання курсантів, дає можливість стверджувати, що від
взаємозв’язку всіх означених критеріїв залежить характер стосунків між
викладачем та курсантом.
Висновки дослідження перспективи подальших розвідок у даному
напрямку. Досліджуючи курсанта як суб’єкта педагогічного процесу, можна
зробити висновок, що основними складниками поняття «суб’єктність»
постають

позитивна

мотивація,

пізнавальна

активність,

самостійність,

емоційність тощо. Виходячи із сутності суб’єктності можна констатувати, що
суб’єктність є явищем динамічним, бо вона накопичується і збагачується з
плином часу. Суб’єктність має різний рівень розвинутості й виявляється на
кожному етапі життєвого шляху особистості тільки за певних умов.
Головним орієнтиром у реалізації особистісно-орієнтованого навчання
курсантів вищих навчальних юридичних закладів, на нашу думку, має бути
поетапний розвиток суб’єктності. Адже подальша службова діяльність
курсантів потребує від них прояву самостійності щодо виявлення, оцінювання і
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використання

великого

обсягу

інформації

та

прояву

ініціативи

й

відповідальності за будь-яких умов.
Проведений теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури та
особистий педагогічний досвід дає підстави припустити, що за умов побудови
моделі реалізації особистісно-орієнтованого навчання курсантів, можливо
простежити позитивну динаміку не тільки у мотиваційній сфері курсанта,
пізнавальній активності та самостійності, а й у розвитку суб’єктності курсантів
загалом, бо саме суб’єкт-суб’єктна взаємодія у процесі навчання сприяє
якісним змінам самого суб’єкта навчання. Тільки за умов організації суб’єктсуб’єктної взаємодії викладач і курсант постають рівноправними учасниками
педагогічного процесу, що виявляють активність, ініціативу, відповідальність
за свої дії, тобто всі ознаки суб’єктності.
Означений підхід створює передумови для подальшого емпіричного
дослідження психологічних особливостей професійного розвитку особистості
курсанта в умовах суб’єкт-суб’єктної (особистісно-орієнтованої) взаємодії, яка
визначається певним ступенем свободи особистості курсанта, його рівнем
активності, цілісності й автономності як щодо пізнання навколишнього світу,
так і щодо людей.
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Мухина Г. В. Про некоторые аспекты развития субъектности курсанта
в условиях личностно-ориентированого обучения
В статье теоретически рассмотрено развитие субъектности курсанта
в условиях личностно-ориентированного обучения. Определено соотношение
понятий «субъект» и «личность» и рамки понимания субъектности. Проведен
анализ
понятия
«субъект»
с
деятельностной,
операционной
и
коммуникативной позиций и дана короткая характеристика мотивационной,
интеллектуальной и эмоциональной сфер курсанта. Определены уровни
развития субъектности курсанта в условиях личностно-ориентированного
обучения.
Ключевые слова: субъектность, субъект-субъектное взаимодействие,
личностно-ориентированного обучение, курсант, мотивация, познавательная
активность.
Mukhina H. V. About some aspects of developing cadet’s subjectivity in
conditions of student- centered learning
Higher departmental education today is not enough to prepare the cadets
themselves to take professional solutions, to use information and communication
technologies, to think critically, to solve conflicts, so the is necessity to change the
educational paradigm in the departmental education. When you change the
educational paradigm a powerful implementation of subject-subject (studentoriented) interaction takes place.
Comprehension of the problem of the individual as a subject of its activity who
can purposefully reform objective reality and implement creative self-development,
was presented in research of scientists in the field of psychology. However,
unfortunately, issues associated with features of a cadet as the subject of pedagogical
process are ignored by scientists. The specificity of the educational process in the
higher legal educational institution has not been studied in enough. It determines the
relevance of the chosen theme.
The purpose of this publication is a theoretical study of the development of a
cadet’s subjectivity in terms of student-centered learning. In the course of scientific
announcement we will define the following objectives: to outline the theoretical limits
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of our understanding of subjectivity; to analyze briefly the motivational, intellectual
and emotional spheres of a cadet as the subject of the educational process; to
characterize the level of a cadet’s subjectivity in terms of student-centered learning.
Among the analyzed areas of a cadet as the subject of teaching process
motivational, intellectual and emotional spheres have been considered in the article.
Moreover, precisely defined areas allow you to trace the dynamics of a cadet’s
subjectivity in terms of student-centered learning. According to the mentioned areas
the criteria of evaluation of a cadet’s subjectivity in terms of student-oriented
education: motivational criterion; the activity criterion; emotional criterion have
been characterized.
The main landmark in student-centered learning of cadets of higher
educational institutions of law should be a step by step development of the
subjectivity. Since the future activities of cadets requires from them independence in
detection, evaluation, and use of large amount of information and showing initiative
and responsibility under any conditions.
Under the terms of the constructing the model of realization of the studentoriented teaching of cadets it is possible to trace the positive dynamics not only in the
motivational area of a cadet, his cognitive activity and independence, but also in the
development of the cadets subjectivity in general, because subject- subject interaction
in the learning process promotes quality changes of the subject of learning. Only
under the conditions of organizing subject- subject interaction a teacher and a cadet
are equal members of teaching process who show activity, initiative, responsibility
for their actions, i.e. all signs of subjectivity.
Particular approach creates conditions for further empirical research of
psychological features of professional development of a cadet’s personality in terms
of subject- subject (student-oriented) interaction defined by a certain degree of
liberty a cadet’s freedom, his level of activity, the integrity and autonomy of the
knowledge about the world and about people.
Keywords: subjectivity, subject-subject interaction, student-centered learning,
cadet, motivation, cognitive activity.
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ
МОВ КУРСАНТАМ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ПРИКОРДОННОГО ВІДОМСТВА
У представленій статті автор досліджує проблему використання
сучасних методів викладання іноземної мови у вищій школі. Проаналізовано
низку інноваційних методів та технологій: проектний метод, проблемний
метод, інтенсивне навчання, комунікативний підхід. Відповідно до
особливостей кожного підходу подано можливості їх реалізації у викладанні
іноземних мов майбутнім офіцерам-прикордонникам.
Ключові слова: сучасні технології викладання, викладання іноземних мов,
курсанти вищого навчального закладу, майбутні офіцери-прикордонники,
комунікативний підхід, компетентнісний підхід.
Постановка

проблеми

у

загальному

Ключовими

вигляді.

характеристиками випускника будь-якого вищого навчального закладу є рівень
його професійних компетентностей
результативність

цих

процесів

та

мобільність.

досягається

за

Зважаючи

допомогою

на

це,

підвищення

пізнавальної активності тих, кого навчають.
З-поміж безлічі навчальних дисциплін, які пропонують майбутнім
фахівцям, позиції лідерства займають іноземні мови, що пояснюється
інтернаціональністю

спілкування,

активністю

розвитку

інформаційних

технологій, розвитком економіки.
Викладання іноземної мови, на сьогодні, у центрі громадської уваги.
Важливою складовою підготовки майбутніх фахівців, зокрема офіцерівприкордонників, є саме лінгвістична та комунікативна підготовка. У зв’язку із
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цим,

актуалізувалась

проблема

використання

результативної

методики

викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Аналіз наукової
педагогічної,

психологічної,

військової

та

філософської

літератури

із

запропонованої проблеми, доводить наявність чималої кількості відповідних
досліджень.
У працях військових педагогів удосконалення комунікативної підготовки
досліджується: як складова культури відносин вихователя з курсантами і
колегами (М. Видиш [5]); як резерв удосконалення організації навчальновиховного процесу (В. Балашов [1], О. Діденко [8]); як умова, що сприяє
встановленню правильних відносин молодого педагога з курсантами і
колективом (В. Зелений [9]); як один із напрямів розвитку творчого стилю
діяльності (С. Капітанець [10]; як складова соціокультурної компетенції
курсантів-прикордонників (О. Волобуєва [6]).
Проблемами мовленнєвої освіти займались такі вчені, як: Н. Бориско [3],
В. Борисов [2], В. Кушнір [13], Р. Мартинова [14], Pattison [15].
Метою статті є аналіз сучасних методик викладання іноземних мов
майбутнім офіцерам-прикордонникам.
Виклад основного матеріалу дослідження. Освітній процес являє собою
складну соціально-педагогічну систему, елементами якої є цілі, зміст, методи,
форми, результат навчання та учасники навчального процесу. Якщо вносяться
активні зміни у функціонування якого-небудь елемента − це відчуває вся
система. Педагогічній практиці відомі приклади, коли з’являлися і згасали
окремі інновації, так як при цьому не відбувалося змін в інших елементах
систем

(існували

педагоги-новатори

зі

специфічними

методиками

та

технологіями навчання, які не знайшли широкого розповсюдження). Оновлення
освітнього процесу повинно відбуватися в усіх його складових. Особливо це
актуально під час здійснення освітніх реформ. Змінилися цілі освіти, структура
навчальних занять, система оцінювання навчальних досягнень учасників
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навчального процесу − необхідно оновлювати і ставлення до вибору змісту
навчального матеріалу, до організації освітнього процесу, до взаємовідносин
між учасниками цього процесу.
На сьогодні

існує

низка

причин, що спровокували

інтерес до

інноваційних технологій. По-перше, необхідність впровадити у педагогіку
системно-діяльнісний та компетентнісний підходи [16]. По-друге, потреба
реалізувати

індивідуалізацію

освітнього

процесу.

По-третє,

усунути

малоефективні вербальні засоби передачі знань. По-четверте, мотивувати
проектування технологічного ланцюга процедур, прийомів, форм взаємодії
суб’єктів та об’єктів навчання, що гарантують освітні результати та знижують
негативні наслідки роботи низько кваліфікованих педагогів.
Сучасні методи навчання іноземних мовам покликані формувати в
майбутніх фахівців ціннісне відношення до мови, розкрити його як
відображення соціокультурної реальності.
З метою забезпечення комунікативного та компетентнісного підходів у
викладанні іноземних мов у вищих навчальних закладах, недостатньо володіти
лексикою, граматикою, фонетикою. Необхідно володіти країнознавчими та
паралінгвістичними засобами мови, тобто знати реалії країн, мова яких
вичається, комунікативні рухи (жести, міміка), що можуть доповнювати та
замінювати мовленнєві дії тощо [12].
Останніми роками вища школа активно впроваджує різноманітні
інноваційні засоби навчання. Сучасні освітні технології, які використовуються
для забезпечення комунікативної та мовленнєвої підготовки майбутніх
фахівців, є результативними для створення освітнього середовища та взаємодії
всіх учасників освітнього процесу.
Як свідчить досвід викладання іноземних мов у вищих навчальних
закладах, сучасні технології акумулюють найбільш результативні принципи
різноманітних методик, що дозволяють корегувати відповідну методику згідно
зі структурою, функціями, змістом, цілями та завданнями навчання у певній
групі тих, кого навчають. Водночас, пошук нових методик та технологій
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навчання пов’язаний із відсутністю правильної мотивації щодо вивчення
іноземної мови.
За умови відсутності правильної та позитивної мотивації, викладачі
спостерігають суттєві складнощі щодо засвоєння навчального матеріалу.
Викладання іноземної мови у вищій школі є компонентом загальної системи
освіти і підпорядковане тенденціям розвитку цієї системи. Підтвердженням
цього є використання тих або інших інноваційних та традиційних методик. У
запропонованій статті подано низку інновацій, які активно впроваджують у
процес вивчення іноземної мови, а саме:
1. Практичний досвід роботи викладачів іноземної мови у вищій школі
свідчить, що все частіше стали використовувати так звану проектну методику.
Проектна методика вважається сучасною продуктивною творчою технологією,
що успішно реалізовує основні цілі навчання іноземній мові [4].
Характерною сучасною тенденцією викладання є проектність. Зазначена
тенденція базується на проектній культурі, що є результатом об’єднання
гуманітарно-художнього
проектною

культурою

та
слід

науково-технічного напрямів
розуміти

формулу,

в

в освіті.

якій

Під

реалізовується

планування, винахід, споглядання, виконання та оформлення і визначається як
проектування.
Оволодіння проектною культурою в процесі вивчення іноземної мови
майбутніми

офіцерами-прикордонниками,

сприяє

розвитку

креативного

мислення, навичок самостійного планування своїх дій, уміння прогнозувати
можливі варіанти розв’язку сформульованих мовленнєвих завдань.
2. Загальновизнаним є твердження щодо використання нових освітніх
розробок з метою вивчення іноземної мови, які переводять процес навчання на
якісно новий рівень. Популярним, на сьогодні, є застосування комп’ютерних
технологій, що дозволяють моделювати ситуації реального та природнього
спілкування. Основними перевагами комп’ютерних технологій у вивченні
іноземних мов майбутніми офіцерами-прикордонниками є:
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створення сприятливого психологічного клімату, підвищення мотивації
навчання;
високий рівень інтеракції;
можливість індивідуального підбору темпу навчання;
зростання швидкості засвоєння граматичних конструкцій та розширення
словникового запасу;
наявність

технічних

переваг

(переклад,

перевірка

граматики

та

орфографії, графічні можливості);
підвищення рівня професійної компетентності викладачів.
3. Наступним

сучасним

методом

комунікативний системно-діяльнісний

викладання

метод.

іноземної

мови

є

Комунікативний системно-

діяльнісний метод, автором якого є Е. Пасов [12], дозволяє створювати
позитивні умови щодо активного та вільного розвитку особистості. Відносини у
процесі оволодіння мовою будуються на некритичності, без оціночних
тверджень та емпатійності (співчутті та розумінні хвилювань інших).
Характерними

особливостями

застосування

методу

у

викладанні

іноземної мови для майбутніх фахівців, зокрема офіцерів-прикордонників є:
іноземна мова як навчальна дисципліна є одночасно і метою і засобом
навчання;
мова є засобом спілкування, ідентифікації, соціалізації індивіда;
існують відмінності щодо оволодіння рідною мовою та іноземною;
іноземна мова включена у комунікативну діяльність та виконує
сукупність відповідних функцій.
4. На основі узагальнень теоретичного аналізу наукової літератури та
практичного досвіду викладання іноземної мови, нами виокремлено інтенсивні
методи. Ці методи слугують для досягнення максимальної мети при
мінімальних строках для забезпечення у майбутній професійній діяльності
мовленнєвої підготовки. Інтенсивні методи дозволяють використовувати
резерви особистості майбутніх офіцерів-прикордонників, за умови створення
умов особливої взаємодії між ними. Характерною особливістю цієї технології є
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застосування прийомів, що активізують свідомі та підсвідомі процеси психіки
для створення міцної мовленнєвої бази [7].
Як свідчить аналіз наукової літератури, інтенсивні методи, на сьогодні
розглядають як напрям, що реалізовано у методичних системах таких відомих
вчених-лінгвістів, як Л. Гегечкорі, В. Петрусинський та інші.
Водночас, в межах представленого інноваційного напряму, розвиваються
нові методичні системи, в основі яких лежить сугестопедичний метод.
Особливостями методу є: забезпечення радісного та ненапруженого навчання,
реалізація на свідомому та підсвідомому рівнях, опора на резерви свідомості.
5. Черговим поширеним інноваційним методом є модульне навчання.
Модульна технологія має на меті розвиток та виховання здатності до
самостійного оволодіння іноземною мовою. Стандартно, модуль містить
цільовий план дій, базу інформації, методичні рекомендації щодо досягнення
мети. Модуль виконує роль програми навчання, що є індивідуальною за
змістом, методами навчання, рівню самостійності, темпу освітньої діяльності
майбутніх фахівців. Характерними відмінностями модульного методу від інших
інновацій є представлення змісту навчання у самостійних завершених
інформаційних блоках, наявність максимального часу для самостійного
навчання, а також можливість реалізувати самоорганізацію, самоконтроль та
самооцінку.
6. Досить поширеним сучасним методом навчання іноземних мовам у
вищій школі є проблемний метод. Під цим методом розуміють таку організацію
навчальних занять, що передбачає створення під керівництвом викладачів
проблемних ситуацій та активної самостійної діяльності щодо їх розв’язання.
Результатом проблемного навчання є креативне оволодіння знаннями,
уміннями та навичками, оскільки відбувається стимулювання пошукової
діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників.
Представлений у статті аналіз сучасних методів вивчення іноземної мови
не є вичерпним, проте враховує специфіку професійної підготовки майбутніх
офіцерів-прикордонників,

особливості

їх

професійної
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характеристику іншомовної мовленнєвої підготовки прикордонників (існує так
зване іншомовне спілкування під час прикордонної служби, спілкування під час
прикордонного контролю; службове іншомовне спілкування в екстремальних
умовах; специфічне іншомовне спілкування (спілкування під час прикордоннопредставницьких зустрічей, виступи по радіо, телебаченню, спілкування по
телефону, службове листування); невербальне службове спілкування тощо) .
Сучасна дидактика стверджує, що не існує універсальних методів та
засобів навчання, які завжди будуть забезпечувати оптимальні результати.
Запровадження нових технологій, застосування інноваційних методик повинно
здійснюватися у контексті педагогічної системи, з урахуванням її елементів та
особливостей.
Встановлено також, що важливим завданням раціонального використання
інноваційних технологій є психолого-педагогічні та методичні розробки,
спрямовані на виявлення оптимальних умов використання нових технологій з
метою інтенсифікації освітнього процесу, підвищення його ефективності та
якості.
Висновки дослідження перспективи подальших розвідок у даному
напрямку. Таким чином, інноваційні технології дають можливість якісно
удосконалити

рівень

викладання,

забезпечити

взаємодію,

отримати

соціокультурну, професійну та комунікативну компетентність. Зазначені у
статті

інноваційні

обґрунтування

методи

реалізації,

мають

проте

науково-теоретичне

та

методологічної системи,

практичне

що

визначає

пріоритетні підходи, на сьогодні, немає. Таке питання може бути підґрунтям
для подальших наукових розвідок у представленій проблемі.
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Новикова Т. Л. Современные технологии преподавания иностранных
языков курсантам высшего учебного заведения пограничного ведомства
В представленной статье автор исследует проблему использования
современных методов преподавания иностранного языка в высшей школе.
Проанализированы ряд инновационных методов и технологий: проектный
метод, проблемный метод, интенсивное обучение, коммуникативный подход. В
соответствии с особенностями каждого подхода подано возможности их
реализации в преподавании иностранных языков будущим офицерампограничникам.
Ключевые слова: современные технологии преподавания, преподавание
иностранных языков, курсанты вуза, будущие офицеры-пограничники,
коммуникативный подход, компетентностный подход.
Novikova T. L. Modern technologies of teaching cadets foreign languages in
higher school of the borderguard agency
The key characteristics of graduates from any higher educational institution is
the level of professional competence and mobility. Therefore, the effectiveness of
these processes is achieved by increasing cognitive activity of trainees.
Among a lot of disciplines, that future professionals are offered, foreign
languages occupy leadership positions because of international communication,
active development of information technology, the development of economy.
Today, teaching foreign languages is being in the center of public attention.
The important part of training future professionals, including borderguard officers, is
communicative and linguistic training. Therefore, the problem of using effective
actualization methods of teaching foreign languages is in higher education.
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The educational process is a complex of socio-educational system, the elements
of which are the goals, contents, methods, forms, learning outcome and participants
of the educational process. If changes are made actively in the operation of any
element - the whole system feels it. There are examples of innovation in teaching
practice, while this change does not happen in other elements (existing teacherinnovators with specific training techniques and technologies that are not widely
available). Upgrading the educational process should take place in all its
components. This is especially true during the educational reforms. Having changed
the aims of education, the structure of training sessions, educational achievements,
evaluation system,the participants of the educational process should be updated and
relevant to the content selection of educational material, the organization of
educational process, the relationship between the players.
Modern pedagogy states that there are no universal methods and learning
tools that will always provide the best results. The introduction of new technologies,
the use of innovative techniques must be carried out in the context of educational
system, considering its elements and features.
It was also established that the important task of rational use of innovative
technologies is psychological, pedagogical and methodological development aimed
at identifying optimum conditions for the use of new technologies in order to intensify
the educational process, increase its efficiency and quality.
In the present article, the author examines the issue of modern methods usage
of teaching foreign language in higher school. The author has analysed a number of
innovative methods and technologies, a project method, a problem method, intensive
training, a communicative approach. According to the characteristics of each
approach the author presents the opportunities to implement in teaching future
borderguard officers foreign languages.
Thus, innovative technologies enable to improve the level of teaching
qualitatively, to interact, to obtain socio-cultural, professional and communicative
competence.
Keywords: modern technologies of teaching, teaching foreign languages,
cadets, future borderguard officers, communicative approach, competence approach.
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УДК 378:336
Лариса Степанівна Покудіна,
аспірант Хмельницького національного університету,
викладач математики Хмельницького кооперативного торговельноекономічного коледжу Хмельницького кооперативного
торговельно-економічного інституту

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ'ЯЗКИ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО
ВИКЛАДАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
У
статті
розглядається
необхідність
впровадження
міждисциплінарного підходу у систему підготовки майбутніх фахівців
фінансово-економічної сфери. Запропоновано механізм удосконалення
методики викладання, підвищення ефективності форм і методів навчання
засобами міждисциплінарних зв’язків. Показано, що у сучасних умовах вивчення
окремих дисциплін має бути насичене прийомами міждисциплінарного викладу
навчального матеріалу, який сприятиме формуванню міждисциплінарного
мислення. Також сформульовані вимоги до міждисциплінарних освітніх
програм, що засновані на взаємодоповнюючій організації навчального
матеріалу.
Ключові слова: міждисциплінарність, міждисциплінарний підхід,
міждисциплінарна
інтеграція,
міждисциплінарні
освітні
програми,
інтегративний підхід у професійній освіті, професійна компетентність,
інтерактивні технології навчання.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасному суспільстві
міжнауковий синтез, інтеграція та взаємопроникнення наук набувають
масштабного характеру, і міждисциплінарність стає головною особливістю
сучасної науки. Тому розширюється спектр міждисциплінарних досліджень і в
галузі освіти.
У наш час взаємозв’язок і взаємозалежність країн та народів сучасного
світу, процеси глобалізації, що інтенсивно розвиваються, як ніколи зростає
роль наукових знань, роль теоретичної, фундаментальної науки. Вона що
здатна продукувати ці знання, пояснюючи природу економічних явищ і
процесів, котрі не можна опанувати, керуючись логікою традиційного
© Покудіна Л. С.
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мислення. Це повною мірою стосується і пояснення більшості економічних
процесів та явищ.
На цьому шляху зустрічається чимало перепон, через які економічним
наукам вкрай складно працювати на випередження, змінюватися самим і
змінювати навколишній світ з урахуванням нових викликів сьогодення.
Подолання кризи, в якій перебуває економічна наука, неможливе без зміни
формату, збагачення методології досліджень, наповнення її інструментарієм
міждисциплінарного характеру.
Методологічний арсенал, з яким наукові школи, що функціонують у
царині економічних наук, увійшли в ХХІ століття, потребує оновлення,
доповнення

здобутками

споріднених

наукових

шкіл

–

соціологічних,

філософських, політологічних та низки інших.
Економічні науки можуть працювати на випередження, виокремлювати
сучасні тенденції і тренди розвитку та повноцінно виконувати свою місію лише
за умови якісного оновлення методологічних засад наукових досліджень. І
складовою такого оновлення, безперечно, є опанування сучасної методології
досліджень і якнайповніше використання потенціалу міждисциплінарного
підходу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. «Міждисциплінарні
знання краще, ніж знання, отримане з однієї дисципліни», переконані
Дж. Джейкобс

та

С. Фрікел

[1].

Деякі

зарубіжні

науковці,

зокрема,

Дж. Браунгер та С.Герт-Ландзберг, П. Д. Гард, М. Нільсен, Д. Теннер, взагалі
критикують «ізольовані дисципліни» (тобто ті, де переважна більшість
наукових досліджень проводяться в межах дисципліни) як «статичні та
відірвані від реальності» [2, c. 4].
Проблемі

міждисциплінарної

інтеграції

приділяли

увагу

багато

вітчизняних і зарубіжних учених (М. Антонов, М. Данилов, І. Огородников,
О. Шмідт, Г. Юрков та інші). Сучасний стан дослідження цієї проблеми
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висвітлений у працях І. Звєрева, Л. Кулагіна, В. Максимової, О. Савченко,
М. Сорокіна, С. Тадияна, В. Федорової та ін.
Значна кількість досліджень, присвячених проблемі якості знання в галузі
фінансування,

формуванню

професійних

компетенцій

засобами

міждисциплінарних зв’язків у студентів-фінансистів, підтверджує актуальність
та значущість означеної проблеми у системі вищої освіти. Водночас ця
проблема ще не знайшла достатнього вирішення, недостатня кількість
напрацювань, що стосуються питань міждисциплінарних зв’язків у процесі
підготовки фахівців фінансової сфери.
Метою статті є дослідження питання міждисциплінарності і розкриття
необхідності впровадження міждисциплінарного підходу для підвищення
ефективності викладання фінансово-економічних дисциплін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Міждисциплінарний підхід
визначений у літературі як підхід, що спрямований на створення практичних
досліджень, які використовують дві або більше дисциплін, і який веде до
об'єднання дисциплін.
Проте, як зазначає професор А. Колот, для комплексної характеристики
міждисциплінарного підходу необхідно розглядати її як мінімум з дев’яти
позицій.
1. Міждисциплінарність – це запозичення і перетікання підходів та
методів різних наук (дисциплін).
2. Міждисциплінарність – це здатність побачити, розпізнати, сприйняти
те, що стає доступним в межах окремо взятої науки (дисципліни) за
використання методів та інструментарію інших наук (дисциплін).
3. Міждисциплінарність у практиці наукових досліджень економічного
спрямування означає, з одного боку, перенесення соціально-економічних,
управлінських методів, інструментарію за межі вивчення власне економіки, а з
другого, взаємодію економістів з неекономістами, запозичення їхнього
методичного і прикладного інструментарію.
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4. Міждисциплінарність – це розширення міждисциплінарних зв’язків
окремої економічної дисципліни та сфери наукових досліджень.
5. Міждисциплінарність – це запозичення взаємопов’язаними науками
(дисциплінами) як методів, інструментарію, так і отриманих результатів
дослідження та постійне звернення до їх теоретичних схем, моделей, категорій,
понять.
6. Міждисциплінарність – це намагання подолати експансію так званого
«економічного імперіалізму» у більшість галузей економічної науки. Йдеться
про невиправдане засилля економічних наук методологічними засадами,
теоретичним інструментарієм неокласики, мейнстриму і прагнення збагатити
економічні науки здобутками інших сучасних економічних, соціологічних,
філософських теорій.
7. «Міждисциплінарність» – це не лише просте запозичення методів,
інструментарію з інших наук (дисциплін), а й інтеграція останніх на рівні
конструювання міждисциплінарних об’єктів, предметів, опрацювання яких
дозволяє отримати нове наукове знання.
8. Міждисциплінарність – це науково-педагогічна новація, яка породжує
здатність побачити, розпізнати, сприйняти те, що є недоступним в межах
окремо взятої науки (дисципліни) з її специфічним, вузькоорієнтованим
об’єктом, предметом і методами дослідження.
9. «Міждисциплінарність» у широкому, функціональному її розумінні –
це зіткнення, взаємопроникнення, синергія різних наук (дисциплін), що
передбачає

розвиток

інтеграційних

процесів,

зростаючу

взаємодію,

взаємозбагачення методів, інструментарію задля отримання нового наукового
знання [3, с.76-77].
На практиці міждисциплінарний підхід може реалізовуватися за двома
основними

напрямами.

За

першого,

найбільш

поширеного,

міждисциплінарність налагоджує зв'язки між різними науками (дисциплінами),
неформально об’єднує їх, не порушуючи їхньої самостійності, унікальності,
своєрідності. У цьому випадку плюралізм, диференціація наук (дисциплін)
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зберігається, може навіть зростати, а міждисциплінарність надбудовується над
ними, пов’язує, об’єднує на методологічному та інструментальному рівні.
За другого підходу міждисциплінарність постає як реальний інструмент
об’єднання наук (дисциплін), появи інтегрованих продуктів, проектів,
міждисциплінарних об’єктів дослідження, подальше опанування яких є
принципово важливим і для науки, і для освіти. [3, с.77]
Ідея міждисциплінарності не означає відмови від дисциплінарного
підходу до оволодіння знаннями. Вивчення окремих дисциплін повинне
супроводжуватися встановленням прийомів і підходів до міждисциплінарного
викладу навчального матеріалу, що формує міждисциплінарне мислення [4].
Міждисциплінарність

не

є

феноменом,

що

притаманний

лише

економічним наукам і економічній освіті.
Цей феномен стосується усіх галузей знань. Проте для економічних
галузей знань, економічної науки і освіти інститут міждисциплінарності є
особливо актуальним. Це пов’язане з тим, що в центрі фінансово-економічних
досліджень знаходиться економічно активна людина, її економічна діяльність і
ті відносини, що супроводжують цю діяльність.
Безумовно, елементи міждисциплінарного підходу у дослідженнях
соціально-економічного, управлінського спрямування були наявні й дотепер.
Навіть складно уявити, наприклад, дослідження проблематики державних
фінансів без використання теоретичного і прикладного інструментарію таких
наук (дисциплін), як: макроекономіка, національна економіка, економіка
державного сектору та ін.
У сучасній практиці, коли відбувається перебудова суспільних відносин,
удосконалення інформаційних технологій, розширення багатофункціональності
праці, розширення знань, умінь і застосування їх в нових реаліях, необхідний
перехід до розробки та реалізації ідей міждисциплінарного підходу.
Характерною ознакою нової економіки, що формується, є інтенсифікація
та взаємозв’язок усіх економічних і суспільних процесів, відтворення та поява
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все нових, більш складних проблем сьогодення, які потребують комплексного,
міждисциплінарного підходу до їх вирішення.
Ще

півтора

століття

тому

для

науковців-економістів

проблема

міждисциплінарності унаслідок спеціалізації наукової думки не поставала,
більш того, домінувало прагнення дистанціюватися від інших наук (дисциплін),
закріпити свою самостійність. У відомій широкому науковому загалу
методологічній

праці

Дж. С. Мілля,

що

надрукована

у

1848

році,

обґрунтовувалась необхідність закріпити особливий статус політичної економії
по відношенню до соціальної філософії [5].
Дещо пізніше цей же науковець захищав незалежність політичної
економії від посягань соціології О. Конта. Після того, як класична економічна
теорія закріпила за собою предмет, специфічний метод дослідження,
утвердилася як базова економічна дисципліна, розпочався новий етап –
професіоналізації економічних досліджень, а принцип «один предмет – один
метод» розпочав відходити у минуле .
В міру поглиблення поділу праці у царині наукових економічних
досліджень та освітньої діяльності, переважання вузькоспрямованих предметів
і об’єктів вивчення розпочинається процес оформлення спеціалізованих
дисциплін із своїми програмами, підручниками, науковими виданнями,
викладацькими школами тощо. Кожна з дисциплін розпочала формувати своє
бачення світу економіки і суспільства, свою термінологію, власні наукові,
теоретичні конструкції тощо. На певному етапі вузьке, спеціалізоване
спрямування як у сфері наукових досліджень, так і в освітній діяльності мало
позитивні результати: з’являлися нові гіпотези, поглиблювалися знання
стосовно деталізованих явищ і процесів та механізмів їх функціонування;
розширився портфель аналітичних матеріалів; конкретизувався інструментарій
дослідження.
Усе це сприяло розв’язанню конкретних економічних проблем. Проте
історична реальність, практика сьогодення переконують у тому, що завжди є
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межа поглибленню поділу праці, «червона лінія», за яку не можна переходити,
а особливо це стосується сфери науки та освіти.
Як вітчизняна, так і світова практика переконують у тому, що
поглиблення поділу наукових досліджень та освітньої діяльності має не лише
позитивні, а й потенційні і реальні негативні наслідки. Складовою останніх є
чисельні

дисциплінарні

професійного

кругозору

кордони,

фрагментація

безпосередніх

виконавців,

знань,

обмеженість

зниження

здатності

сприймати економіку і суспільство у системному, цивілізаційному вимірі.
Подолати негативні прояви можна саме за умови використання потенціалу
міждисциплінарності.
Включення України до загальноєвропейського освітнього простору
висуває нові вимоги до системи фінансово-економічної освіти у нашій державі.
Тому з’являються міждисциплінарні дослідження, що розкривають численні
вимоги до професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі економіки.
Фахівці з високим рівнем професійної компетентності, готові до пошуку і
освоєння знань із різних галузей науки, культури та освіти, здатні
встановлювати міждисциплінарні зв’язки у своїй професійній діяльності,
стають більш затребуваними в нових реаліях.
У теорії та практиці сьогодення недостатньо повно визначено зміст і
принципи

міждисциплінарного

підходу

до

формування

професійної

компетентності фахівців економічної освіти.
Вирішенню цього завдання сприяють міждисциплінарні освітні програми,
що передбачають взаємодоповнюючу організацію навчального матеріалу.
Беззаперечно, активне використання у навчанні інформаційних технологій
значно підвищує його ефективність. Так, наприклад, навчальні комп’ютерні
програми, Інтернет, мультимедіа, електронна пошта, персональні веб-сайти
використовуються як технологічний компонент міждисциплінарних зв’язків.
Через істотну зміну умов господарювання вітчизняні підприємства
відчули гостру необхідність використання нових підходів до виконання
багатьох фінансово-економічних та управлінських функцій. Зросла роль
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бухгалтерської служби в частині надання достовірно обґрунтованої інформації,
необхідної для аналізу, контролю й управління. Для того, щоб фінансовоекономічна інформація, яка формується фахівцями в галузі облікової
діяльності, була об’єктивною, достовірною і зрозумілою як для внутрішніх, так
і для зовнішніх користувачів, необхідне знання основних нормативних
документів. Такі знання і визначають рівень нормативно-управлінської
культури фахівця фінансової сфери.
Фінансисти часто задіяні в різного роду переговорах про постачання,
продаж, кредитуванні та інших питаннях бізнесу. Результати переговорів
багато в чому залежать від рівня комунікативної компетентності фахівця, від
його уміння слухати й адекватно розуміти свого партнера, грамотно і зрозуміло
викладати свої думки. Для фахівця фінансової сфери визначальною є форма
праці в колективі. А це, у свою чергу, висуває підвищені вимоги до його
комунікативної й інформаційної діяльності. Майбутній фахівець має уміти
користуватися інформаційними технологіями у сфері ділового спілкування,
знати специфічні особливості їх застосування у виробничих і фінансових
процесах.
Активне використання засобів інформації у професійній діяльності
фахівця фінансової сфери, уміння працювати з персональним комп’ютером та
Інтернетом,

інформаційно-довідковими

правовими

базами

зумовлює

необхідність формування інформаційної компетентності з метою пошуку
інформації та її оцінки при вирішенні виробничих завдань. Працівникам
фінансової сфери важливі не тільки конкретні спеціальні знання, але і здатність
проявляти терпимість, коректність і слідувати діловому етикету. Не випадково
багато дослідників зазначають зростаючу потребу у соціальній компетентності
працівників фінансової сфери, а також освоєння ними ділової культури та
етики.
У процесі виконання професійних завдань у своїй діяльності, працівники
фінансової сфери мають керуватися принципами і процесами загального
управління.

Тільки

раціонально

вибудувана

структура
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підприємством створює передумови для узгодженої роботи усіх його
підрозділів і підвищує рівень його фінансово-економічних показників. Основна
специфіка діяльності фахівця фінансової сфери полягає у постійному пошуку
стрімко мінливої фінансової та економічної інформації. Це вимагає від нього
умінь і навичок самостійно працювати з великою кількістю нормативних
документів, методичних указівок до них, положень, що визначають особливості
господарюючих суб’єктів у ринковій економіці.
Нині уже недостатньо мати тільки базовий рівень професійної освіти,
необхідне компетентне володіння різними родинними (суміжними) видами
діяльності,

прагнення

до самонавчання,

самореалізації і професійного

зростання.
Міждисциплінарний підхід у професійній освіті розглядається як
адаптація змісту освіти до нових умов ринкового господарювання і до вимог
сучасного виробництва з урахуванням підвищеного рівня інформатизації,
інтелектуалізації та соціалізації праці майбутніх фахівців. Впровадження
міждисциплінарного підходу у навчальний процес підготовки фінансиста
передбачає розширення у структурі навчальних програм із спеціальних
дисциплін міждисциплінарного компонента, розробку навчально-методичного
забезпечення, що сприяє реалізації міждисциплінарної інтеграції у процесі
підготовки фахівця.
Цілеспрямоване використання міждисциплінарних зв’язків з різних
спеціальних дисциплін у процесі викладання фінансових дисциплін є засобом,
що об’єднує предметні знання, уміння й навички, одержані з інших видів
навчальної діяльності, розширює інформаційні межі досліджуваного предмета,
розвиває професійні навички у галузі обліку. Міждисциплінарна інтеграція не
тільки забезпечує ефективність навчального процесу, а й розвиває інтерес до
професії, її історії.
Важливим напрямом удосконалення теорії, методології та методик
фінансово-економічних дисциплін є його більш тісний зв’язок із сучасними
економічними теоріями. Зрозуміло, що категорії економічної теорії у силу
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високого рівня своєї абстракції покликані відображати економічні явища,
головним

чином,

на

макроекономічному

рівні.

Фінансово-економічні

дисципліни, у силу своєї природної функціональної приналежності суб’єктам
господарювання, на мікроекономічному рівні.
Таких методологічних відмінностей у різних дисциплінах дуже багато,
тому важливо звертати на них увагу студентів, що дозволить їм якісніше
засвоювати навчальний матеріал. Наприклад, для цього з дисципліни
«Економічна теорія» до переліку тем рефератів можна включити теми з
бухгалтерськими витратами, з підрахунку бухгалтерського прибутку, з
визначення капіталу.
Висновки. Міждисциплінарність – це одна з яскраво виражених прикмет
сьогодення, за якою майбутнє наукових досліджень і розвитку вищої освіти.
Розробка міждисциплінарного дидактичного супроводу формування
професійної готовності фахівців економічної освіти в процесі вивчення
фінансово-економічних дисциплін є вимогою сучасного підходу до освітнього
процесу.
Педагогічний

зміст

реалізації

принципу

міждисциплінарності

у

професійній освіті полягає у забезпенні: взаємозв’язку двох і більше дисциплін,
високого рівня сформованості компетенцій, широкого кругозору, глибокого
світогляду, використання підходів і методів різних галузей освіти й сприяє
набуттю корисного досвіду.
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Покудина
Л. С.
Междисциплинарные
связи
как
средство
еффективного преподавания финансово-экономических дисциплин
В
статье
рассматривается
необходимость
внедрения
междисциплинарного подхода в систему подготовки будущих специалистов
финансово-экономической сферы. Предложен механизм усовершенствования
методики преподавания, повышения эффективности форм и методов обучения
средствами междисциплинарных связей. Показано, что в современных
условиях изучение отдельных дисциплин должно быть насыщено приемами
междисциплинарного изложения учебного материала, который будет
способствовать формированию междисциплинарного мышления. Также
сформулированы требования к междисциплинарным образовательным
программам, основанные на взаимодополняющей организации учебного
материала.
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Ключевые слова: междисциплинарность, междисциплинарный подход,
междисциплинарная интеграция, междисциплинарные образовательные
программы, интегративный подход в профессиональном образовании,
профессиональная компетентность, интерактивные технологии обучения.
Pokudina L. S. Interdisciplinary connections for efficient teaching financial
and economic disciplines
In modern society interscientific synthesis, integration and interpenetration of
science purchase a massive character and interdisciplinarity becomes the main
feature of modern science. That is why range of interdisciplinary research expands in
the branch of education too.
Overcoming the crisis, in which the economics is not possible without changing
of format enriching of methodology research, filling it with tools of crossdisciplinary. Among the scholars and teachers of high school, the search of
mechanism for improving teaching methods, improving the efficiency of forms and
methods based on interdisciplinary connections continue.
The idea of interdisciplinarity not constitute a waiver of disciplinary approach
to mastering knowledge. However, in modern conditions studing of specific subjects
ought to be rich in interdisciplinary methods of presentation of educational material
to facilitate the formation of interdisciplinary thinking.
For economic disciplines, economics and education institute of
interdisciplinarity is particularly important. This is due to the fact that the center of
the financial and economic research is economically active person, his business
activities and those relationships that accompany this activity. For professionals with
a high level of professional competence have to be prepared to searching and
assimilation of knowledge from different fields, able to establish interdisciplinary
connections in their careers, so they become more popular in the new reality.
An interdisciplinary approach to vocational education is an adaptation of
educational content to the new conditions of market economy and the requirements of
modern production according to increased level of informatization,
intellectualization and socialization of labor of future specialists. Introduction of
multidisciplinary approach in the educational process of preparing the financier
would expand in the structure of educational programs in specialized disciplines of
interdisciplinary component, developing teaching which contributes to the
interdisciplinary integration in the training.
Targeted using of interdisciplinary connections with different specialized
disciplines in teaching financial subjects is a tool that combines substantive
knowledge and skills obtained in other learning activities, expanding the boundaries
of the investigated object of information, develop professional skills in accounting.
Interdisciplinary integration not only ensures the effectiveness of the educational
process, but also develops an interest to the profession, its history.
The necessity of implementation of interdisciplinary approach into the system
of preparing for professional activity of specialists of financial and economic sphere.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ЗАСОБАМИ
ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розкривається сутність змістового аспекту процесу
формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників
засобами проектної діяльності. Висвітлюється тлумачення терміну
«компетентність», «професійна компетентність». Розглядається специфіка
реалізації означеного процесу у вищому військовому навчальному закладі, що
обумовлена діями, вимогами, цілями, завданням і характером сучасної
військової справи офіцера-прикордонника.
Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, проектна
діяльність, технології, формування, майбутні офіцери-прикордонники.
Постановка

проблеми

у

загальному

вигляді.

Модернізація

та

оновлення змісту вищої освіти передбачає як основну вимогу часу – підготовку
кваліфікованого, конкуренто-спроможного, компетентного фахівця, який на
високому рівні оволодів професією під час навчання у вищому навчальному
закладі та готовий до активної діяльності на шляху професійного зростання.
Важливою складовою вищої освіти України виступає військова освіта. Зміни,
що відбулися в освітній галузі, потребують від вищих військових навчальних
закладів (далі – ВВНЗ) розробки нових концептуальних підходів до
реформування військово-освітньої сфери з урахуванням сучасних реалій.
В умовах сьогодення необхідне кардинальне переосмислення місця ВВНЗ
як в освітньому, так і в соціальному та культурному середовищі в умовах
військової агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації нею
території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, розпалювання
© Торічний О. В.
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збройного конфлікту в східних регіонах України, що супроводжується
здійсненням заходів, спрямованих на дестабілізацію політичної та економічної
ситуації в Україні, розвитком тероризму та загрозою його поширення
територією України.
Реалії сьогодення потребують від ВВНЗ розробки методологічних засад,
які би сприяли вдосконаленню загальної професійної компетентності у цілому,
а також військово-спеціальної зокрема. Як показує власний педагогічний
досвід, саме військова освіта сприяє відтворенню кадрового потенціалу
Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ), Збройних Сил
України (далі – ЗСУ), а тому покликана забезпечити високу якість підготовки
військових фахівців відповідно до сучасних вимог. Сучасні інноваційні
технології в освітній галузі, а також реформування ДПСУ, ЗСУ створюють
об’єктивні реалії для реформування системи освіти у ВВНЗ.
Зазначимо,

що

в

розпорядженні

Кабінету

Міністрів

України

від 23 листопада 2015 р. № 1189-р «Про Стратегію розвитку Державної
прикордонної служби України» серед напрямків та положень стратегії чільне
місце посідає підвищення рівня боєздатності органів ДПСУ та їх спроможності
до виконання завдань із захисту державного кордону; створення та
запровадження системи професійної компетентності; забезпечення підготовки
особового складу ДПСУ у навчальних закладах ДПСУ з урахуванням загроз
прикордонній безпеці; реорганізація системи підготовки кадрів і роботи з
особовим

складом

з

урахуванням

загальноєвропейських стандартів

та

формування сучасної системи роботи з персоналом.
Отже, ВВНЗ потребують нагального оновлення змісту вищої освіти
відповідно

до

досягнень

психолого-педагогічної

та

військової

науки,

запровадження нових прогресивних технологій підготовки військових фахівців,
зокрема впровадження шляхів, що актуалізують необхідність формування
професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників засобами
проектної діяльності, котрі дозволяють забезпечувати радикальне підвищення
рівня професіоналізму фахівців вказаного профілю.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 1

Педагогічні науки

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Підготовка всіх
категорій військових фахівців на якісно новому рівні неможлива без широкого
впровадження

сучасних

інноваційних

технологій.

Сьогодні

педагоги

зацікавилися питаннями формування та розвитку професійно важливих якостей
майбутнього офіцера. Цим питанням присвячені роботи О. Діденка, Д. Іщенка,
Т. Олійник, В. Ягупова. У полі зору науковців перебувають системні процеси
формування у майбутніх офіцерів військової компетентності (В. Бачевський,
А. Борисовський, К. Вербицький, В. Герасимчук, А. Машталер, П. Онищук,
К. Тушко). Уже є вагомі напрацювання, які стосуються окремих напрямків
фахової

підготовки

(Л. Чернишова),

майбутніх

виховна

офіцерів,

(А. Галімов,

зокрема

військово-прикладна

В. Мирошніченко,

О. Ставицький),

морально-політична (А. Аронов). Зокрема професійну компетентність офіцерівкерівників досліджував М. Бастріков; вплив модульного навчання на процес
формування
О. Протасов

професійної
займався

компетентності
вивченням

курсантів

процесу

вивчав

управління

А. Комаров;
професійною

компетентністю майбутніх офіцерів; педагогічні умови підвищення якості
професійної компетентності були в центрі уваги В. Савіна та Л. Кравцова.
Питання підвищення ефективності фахової підготовки курсантів у вищих
військових навчальних закладах розглядали О. Виноградов, П. Вишневський,
В. Воловник,

Н. Генералова,

О. Діденко,

С. Кубіцький,

А. Окіпняк,

О. Тогочинський, В. Чернявський та ін. Дидактичні та методичні аспекти
проектної діяльності досліджували В. Беспалько,

В. Гузєєв,

Л. Зазуліна,

Є. Полат, Г. Селевко, І. Чечель та ін.
Мета

статті

компетентності

–

майбутніх

дослідити

питання

формування

офіцерів-прикордонників

професійної

засобами

проектної

діяльності для можливості підвищення ефективності означеного процесу у
вищих військових навчальних закладах.
Виклад

основного матеріалу

дослідження.

Насамперед

коротко

проаналізуємо наукову дефініцію «компетентність». А. Вербицький, через
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 1

Педагогічні науки

призму контекстного підходу до навчання, розглядає цю наукову категорію як
систему усвідомлених знань. Автор переконаний, що для того щоб бути
компетентним у певній сфері професійної діяльності, необхідно здійснити
подвійний перехід: від знаків – до думки, а від думки – до вчинку, дії. Інші
науковці (Е. Гельфман, Л. Демидова, М. Холодна) визначають компетентність
як особливий тип організації знань відносно певної змістової галузі, яка
пов’язана з можливістю приймати конструктивні рішення як у вигляді оцінок,
висновків, так і у вигляді програм поведінки.
Слід констатувати, що у трактуванні поняття «компетентність» у
педагогічних наукових колах не вироблено єдиного загальновизнаного підходу.
Як наслідок, існує чимало близьких за змістом тлумачень цієї наукової
дефініції. Зокрема компетентність розглядають: як систему теоретикометодологічних, нормативних положень, наукових знань, організаційнометодичних, технологічних умінь, об’єктивно необхідних особистості для
виконання посадово-функціональних обов’язків; властивість особистості, що
зумовлює ефективне розв’язання проблем у сфері діяльності людини; систему
властивостей

особистості,

що

визначається

результатом

розв’язання

проблемних завдань; певний набір якостей, поведінкових характеристик, які
необхідні працівнику для успішного виконання тієї чи іншої роботи; ступінь
сформованості суспільно-практичного досвіду суб’єкта; певний стан, який
виникає внаслідок оволодіння знаннями, досвідом, навичками, уміннями
(підготовленість, орієнтування, усвідомленість, правоздатність, ефективність);
здатність приймати рішення і нести відповідальність за їх реалізацію при
виконанні функціональних обов’язків; сукупність індивідуальних здібностей,
навичок, професійних умінь і знань, наявність базової освіти і досвіду роботи.
Аналізуючи думки фахівців щодо цієї наукової категорії, можна
констатувати, що різні підходи до її трактування обумовлені особливостями
структури

діяльності

фахівців

різних

професійних

сфер,

а

також

різноплановими позиціями дослідників. Беззаперечним є той факт, що
зазначена дефініція є неоднозначною.
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На основі дослідження та аналізу доробок науковців ми дійшли висновку,
що компетентність доцільно розглядати як адекватну орієнтацію людини у
різних галузях її діяльності, причому на перший план виходить здатність
особистості до активних дій, пов’язаних із умінням використовувати теоретичні
знання у практичній діяльності. На нашу думку, компетентність можна
розглядати як спосіб реалізації знань, умінь, що сприяє самореалізації
особистості.
Базуючись на Державних стандартах професійної освіти, науковцями
встановлено перелік складових компетентності [1]. До них належать: задані
навички (вимога виконувати певні індивідуальні завдання); використання знань
і вмінь на робочому місці на рівні встановлених вимог (стандартів) до даної
роботи; здатність відповідально виконувати обов’язки і досягати запланованих
результатів;

здатність

знаходити

рішення

у

нестандартних

ситуаціях;

здатність застосовувати знання і вміння у нових умовах виробничої
діяльності [1, с. 96-97].
Відзначимо,

що

компетентність

тісно

пов’язана

із

професійною

діяльністю. Для того щоб знайти своє місце у професійній ієрархії, особистість
повинна оволодіти високим рівнем професійної компетентності. Нам імпонує
думка В. Ягупова щодо трактування професійної компетентності. Автор
вважає, що професійну компетентність фахівця доцільно розглядати як складне
інтегральне

інтелектуальне,

професійне

і

особистісне

утворення,

яке

формується «у процесі професійної підготовки у ВВНЗ, виявляється,
розвивається і вдосконалюється у професійній діяльності, а ефективність її
здійснення суттєво залежить від видів його теоретичної, практичної та
психологічної

підготовленості

до

неї,

особистісних,

професійних

і

індивідуально-психічних якостей, сприйняття цілей, цінностей, змісту та
особливостей цієї діяльності» [2, с. 6].
Отже, професійна компетентність передбачає поєднання теоретичної і
практичної підготовленості майбутнього фахівця до майбутньої професійної
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діяльності та є основним показником наявності у нього розвинутого
професійного мислення.
Професійну компетентність ми розглядаємо як позитивний результат
освіти, який можна виразити у високому рівні готовності особистості
ефективно організовувати внутрішні та зовнішні ресурси для досягнення
поставленого професійного завдання. Вважаємо, що у галузі вищої освіти
професійну компетентність можна розглядати як центральну ланку. Вищою
формою професійної компетентності фахівця з вищою освітою виступає такий
рівень майстерності, який дає змогу йому суттєво впливати на ринок праці,
планувати, проводити аналіз та прогнозувати подальший професійний
розвиток.
В умовах сьогодення, науковцями [2] виокремлено характерні ознаки
професійної компетентності.
(оволодіння

До

компетентностями

них належать: багатофункціональність

дає

можливість

розв’язати

різноманітні

проблеми у повсякденному житті та професійній діяльності); належність до
мети

освітньої

галузі

(компетентності

є

надпредметними

та

міждисциплінарними, а тому можуть застосовуватися у різних ситуаціях);
інтелектоємність

(компетентності

передбачають

наявність

загального

і

професійного інтелекту, вимагають абстрактного та професійного мислення,
саморефлексії,

самоідентифікації,

самооцінювання);

багатовимірність

(включають різноманітні розумові процеси: аналітичні, комунікативні, «ноухау», здоровий глузд).
Фахівець-професіонал
конкурентоспроможним,

уміти

повинен

бути

інтегруватись

у

гнучким,

мобільним,

динамічне

суспільство,

репрезентувати себе на ринку праці, використовувати знанн як інструмент для
розв’язання життєвих проблем; генерувати нові ідеї, приймати нестандартні
рішення й нести за них відповідальність, уміти здобувати, аналізувати
інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального
розвитку і самовдосконалення.
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Оскільки мова йде про професійну діяльність фахівців, то в плані
цілеспрямованого формування професійної компетентності у майбутніх
офіцерів інтерес становить її зміст. Поняття «професійна компетентність»
виступає центральним поняттям відновлення та модернізації освітнього
процесу. Воно є значно ширшим професійних знань, умінь і навичок, не є
їхньою сумою, тому що включає всі сторони діяльності: знаннєву, операційнотехнологічну, ціннісно-мотиваційну тощо. Більшість дослідників під терміном
«компетентність» розуміють складну інтегровану якість особистості, що
обумовлює можливість здійснювати певну діяльність, причому мова йде саме
не про окремі знання чи вміння й навіть не про сукупності окремих процедур
діяльності, а про властивість, що дозволяє людині здійснювати діяльність в
цілому [3].
Основними особливостями формування професійних компетенцій у
процесі викладання суспільних дисциплін, що являється непрофільною
навчальною дисципліною у вищих навчальних та вищих військових навчальних
закладах є: забезпечення ідейної спрямованості викладання; поєднання
пізнавальної та виховної функцій; високий науковий рівень інформативності
матеріалу навчальних занять; доказовість та переконливість навчального
матеріалу; поєднання інформативності та проблемності викладеного матеріалу;
чіткість та логічність викладу навчальної інформації; активізація уваги тих,
кого навчають; розвиток їх професійного мислення; ясність та чіткість мови
викладу матеріалу; навчально-методичне забезпечення занять; активізація
творчої діяльності тих, кого навчають. [4]
Ми вважаємо, що компетентність і професіоналізм є головними
чинниками

суб’єктивної

особистісної

реалізації

людини,

причому

стимулюючим чинником професійного становлення та самореалізації у
професійній

діяльності

виступає

самосвідомість

та

прагнення

до

самовдосконалення через досягнення «акме» у професійній діяльності.
Таким чином, ми вважаємо, що у цілому професійна компетентність
майбутніх офіцерів-прикордонників може бути охарактеризована на таких
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рівнях: науково-теоретичному (на основі ґрунтовного аналізу різних наукових
підходів);

вузькоспеціалізованому,

що

дає

можливість

проаналізувати

структуру сутності професійної компетентності відповідно до фахового
спрямування.
Отже, проведений загальний аналіз дає підстави для констатації
складності

та

неоднозначності

наукових

дефініцій

«компетентність»,

«професійна компетентність». Вважаємо, що компетентність – це системне
поняття,

що

має

свою

чітку

структуру,

функції,

властивості,

певні

характеристики та компоненти.
У контексті нашого дослідження специфіка формування професійної
компетентності

майбутніх

офіцерів-прикордонників

засобами

проектної

діяльності обумовлена дією загальних, особливих і одиничних вимог як до
викладачів, так і до специфіки військової служби. Сутність і структура
означеного процесу визначається вимогами, цілями, завданням і характером
сучасної військової справи офіцера-прикордонника.
Вміння користуватися проектною технологією є показником відповідної
кваліфікації викладача ВВНЗ. Але, у цій діяльності є деякі перешкоди. Поперше, це обмежена кількість теоретичних і методичних розробок. По-друге, це
не в повній мірі розуміння викладачами того, що метод проектів потребує
високої майстерності, ретельного осмислення та організації кожного кроку,
кожного етапу цього процесу. Під час участі у тих, чи інших проектах у
викладачів виникають проблеми й утруднення, а саме в: знаннях щодо
загальних засадах проектної діяльності;
користуванні різними (особливо електронними) джерелами інформації;
діагностиці умов, стану об’єкта, процесу щодо яких здійснюється
проектування;
визначенні конкретних й проміжних завдань на основі діагностики,
шляхів їх розв’язання або реалізації;
висуванні гіпотез, альтернативних рішень, виборі найоптимальніших
засобів у конкретних умовах;
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обґрунтовуванні свого вибору;
прогнозуванні результатів, передбаченні можливих труднощів;
внесенні коректив у проект, власну поведінку;
об’єктивному оцінюванні процесу і результатів діяльності. [5]
Застосовуючи проектну технологію в навчанні, викладач може зацікавити
тих, кого навчає до вивчення навчального матеріалу з того чи іншого предмету
завдяки яскравому методу проектів. Так, проектна технологія надихає і
викладачів, і курсантів шукати та віднаходити багато нових питань для
обговорення, бути винахідливішим, робити навчальний процес інтенсивнішим.
Сьогодні жоден викладач не може заперечити, що сухі слова та факти, не
підтверджені наочно, не принесуть позитивних результатів і у системі
виховання. І тому удосконалення виховної системи пов’язане з методом
проектів також. Проектна робота насамперед орієнтована на виконавця, його
бачення підготовки та подання проекту, незважаючи на те, що й роль
наставника-викладача дуже важлива, він пропонує свою підтримку й
рекомендації протягом усього процесу.
Цінність проектної роботи полягає не лише в кінцевому результаті, а і в
самому процесі підготовки до нього. Якщо ж говорити про метод проектів як
про педагогічні технології, то ця технологія включає в себе сукупність
дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за самою своєю
суттю. Найважливішою рисою проектної діяльності майбутніх офіцерівприкордонників, на нашу думку, є націленість на отримання конкретного
результату, що досягається у випадку виявлення курсантами здатності
самостійно мислити й творчо вирішувати проблеми.
Опис проекту, його основних етапів, моделі є важливим чинником
подальшої успішної діяльності. Алгоритм виконання проекту, а також
особливості роботи на кожному етапі, що запропоновані в науковометодичному посібнику «Педагогічні проекти», автор Зазуліна Л. В., стануть в
пригоді викладачам ВВНЗ в процесі навчальної діяльності, а також і в
повсякденній практичній роботі. [5]
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Метод проектів має на меті всебічне та систематичне дослідження
проблеми

й

розроблення

конкретного

кінцевого

продукту;

головним

результатом навчально-дослідницької роботи є досягнення істини, тоді як
робота над проектом передбачає, перш за все, отримання практичного
результату; проект часто є результатом колективних зусиль виконавців; на
завершальному етапі метод передбачає рефлексію спільної роботи, аналіз її
повноти, глибини, інформаційного забезпечення, творчого внеску кожного
учасника [5].
Тематика проекту обирається викладачем з урахуванням нових освітніх
завдань, педагогічних концепцій та парадигм, реалій сучасного життя,
навчальної ситуації зі свого предмета, інтересів і здібностей учнів (на основі
діагностики)

тощо.

Обґрунтування

вибору

проблеми

висвітлює

концептуальність, актуальність, необхідність, новизну обраної тематики. Назва
проекту включає узагальнену назву проблеми, відтворює основний зміст
діяльності і визначається її кінцевим результатом. Мета та завдання проекту
повинні бути сконкретизовані й спрямовані на реальний результат.
Відповідно до мети та завдань обирається тип проекту, подається його
характеристика за такими параметрами:
кінцевим результатом (теоретичний, теоретико-практичний, практикоорієнтований);
змістом (монопредметний, міжпредметний, надпредметний);
кількістю учасників (індивідуальний, колективний (парний, груповий));
тривалістю

(мініпроект,

короткочасний,

середньої

тривалості,

довготривалий, лонгітюдний);
ступенем самостійності (репродуктивно-дослідний, частково-пошуковий,
дослідницький чи експериментально-дослідницький, евристичний);
характером контактів (внутрішній, зовнішній, міжнародний);
визначення учасників (та співучасників) проекту;
визначення бази реалізації проекту (місця розробки та місця реалізації).
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Термін реалізації проекту включає дати початку та закінчення роботи над
проектом. Прогнозований результат передбачає створення нового продукту
(нові технології, методики, посібники, сценарії, плани, програми, бази даних,
центри та ін.), форму його представлення. Визначення ресурсів (людські,
матеріально-технологічні, фінансові, інформаційні) дозволяє чітко визначити
потреби й заздалегідь спланувати можливість та шляхи їх забезпечення (або
відмовитись від проекту в разі неможливості їх забезпечення).
Результати проекту можуть бути матеріальними (моделі, програми,
плани, колекції, створення об’єднань, центрів, громадських організацій тощо)
та ідеальними (нові способи дій, оригінальні доведення теорем, методи
дослідження).
Оформлення результатів проекту може бути найрізноманітнішим –
рукописні

та

друковані

матеріали,

відеофільм,

фотографії,

альбоми,

бортжурнали, комп’ютерні програми, настінні газети, альманахи, моделі,
таблиці тощо.
Насамкінець, після реалізації та захисту проекту робляться (самими
учасниками,
узагальненому

експертом
вигляді

чи

консультантом)

визначається

ступінь

загальні

висновки,

досягнення

мети,

де

в

якість,

перспективність, надаються рекомендації щодо подальшого використання
кінцевого продукту.
Метод проектів є ефективним засобом вдосконалення професійної
компетентності викладачів, але лише за умови досконалого володіння його
теоретико-практичними основами і доцільного застосування як технології в
навчально-виховному процесі. [5]
Отже, у процесі формування професійної компетентності майбутніх
офіцерів-прикордонників засобами проектної діяльності, на нашу думку, можна
визначити запорукою формування базисних кваліфікацій, що розуміє володіння
загальнотеоретичними, спеціальними запасом знань, способів діяльності і
наскрізними вміннями, як то: робота з інформаційними системами (базовими,
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універсальними),

педагогічними,

психологічними,

управлінськими,

конфліктологічними та іншими аспектами тощо.
Успішна реалізація вищевказаного процесу значно актуалізує проблему
розробки технології формування у курсантів комплексу рефлексивних умінь і
способів діяльності, які пов’язані з їх критичним мисленням, самопізнанням,
самоактуалізацією

й

формуються

в

процесі

навчально-пізнавальної

і

дослідницької діяльності через усвідомлення, аналіз та оцінку курсантами своїх
дій або ступінь сформованості того чи іншого вміння й внесення ними у разі
необхідності коректив у самопідготовку чи певну навчальну діяльність.
Дослідження доводять, що, виконуючи проект, суб’єкт навчання розвиває
операції мислення, навички пошуку інформації, аналізу, експериментування,
прийняття рішення, самостійної роботи й роботи в групах. Вони уявно
моделюють ідеї. У них розвиваються навички виготовлення виробів,
поглиблюються знання та розуміння матеріалів, виробничих процесів та
професій. Вони здатні застосувати та поглиблювати знання, отримані в галузі
інших природничих наук, мистецтві, математиці та гуманітарних науках.
Вони

розвиваються

як

творчі,

активні

особистості,

здатні

вчитись

самостійно [6, с. 60].
На основі особистого досвіду відповідних напрацювань, була розроблена
методика

формування

професійної

компетентності майбутніх офіцерів-

прикордонників засобами проектної діяльності, яка передбачає впровадження у
навчально-виховний процес конкретних методичних засад, а саме:
психолого-педагогічного

супроводу

та

педагогічної

підтримки

професійного становлення курсантів;
упровадження імітаційних і неімітаційних методів у навчально-виховний
процес Національної академії Державної прикордонної служби України та
вдосконалення методики організації стажування;
внесення інновацій у науково-дослідну і самостійну діяльність курсантів.
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Ці методичні засади було впроваджено під час вивчення військовоспеціальних дисциплін в академії, а також під час стажування в органах
охорони державного кордону.
Розроблено комплекс науково-методичних семінарів для викладачів
академії щодо вдосконалення педагогічної майстерності та підвищення рівня
методичної готовності до проведення навчальних занять із використанням
методів проектів і застосування акмеологічних основ, таких як:
створення індивідуальних акмеограм курсантів;
дослідження

психолого-педагогічних

методик

щодо

формування

майбутніх

професійних

особистісних акмеологічних рис у курсантів;
удосконалення

методики

прогнозування

і життєвих планів курсантів у навчальному процесі. [7]
При формуванні професійної компетентності майбутнього офіцераприкордонника

засобами проектної діяльності толерантність допомагає

викладачу одержати максимум інформації з висловлювань курсантів для
використання її при прийнятті рішень, надати допомогу щодо вибудови їх
власних освітніх траєкторій, засвоїти вміння та навички інтелектуального
спілкування, ознайомитися з типами мислення, вчитися поважати свою і чужу
точку зору.
Отже, проектна діяльність викладача при формуванні професійної
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників передбачає: знання (знання
конкретного матеріалу, термінології, фактів, визначень тощо); розуміння
(пояснення, інтерпретація, екстраполяція); застосування (знання способів
застосування); аналіз (бачення зв’язків, структури); синтез (проектування
діяльності); оцінка (судження).
Ознаками

креативного

напряму

при

формуванні

компетентності майбутнього офіцера-прикордонника

професійної

засобами проектної

діяльності, можна вважати мислення як творчу діяльність та деякі специфічні
вміння, а саме: здатність і вміння переносити знання з однієї галузі в іншу;
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навички виявляти у відомому явищі чи предметі нові властивості й функції,
створення (відкриття) чогось абсолютно нового.
Висновок. Таким чином, проектна робота орієнтується як на процес, так і
на результат. Отже, без зацікавлених курсантів у навчально-виховному процесі
не може бути успішним засвоєння знань та моральних засад суспільства, не
може бути повноцінним виховний та навчальний процес. Щоб досягти
найкращих

результатів

необхідно

постійно

стимулювати

пізнавальну

активність та бажання вчитись. Цього можна досягти за умови творчої
розробки та застосування педагогічних інноваційних технологій як на заняттях,
так і під час проведення виховної роботи.
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Торічний О. В. Формирование профессиональной компетентности
будущих офицеров-пограничников средствами проектной деятельности
В статье раскрывается суть содержательного аспекта процесса
формирования профессиональной компетентности будущих офицеровпограничников средствами проектной деятельности. Истолковываются
термины «компетентность» и «профессиональная компетентность».
Рассматривается специфика реализации указанного процесса в высшем
военном учебном заведении, которая обусловлена действиями, требованиями,
целями, задачами и характером современного военного дела офицерапограничника.
Ключевые
слова:
компетентность,
профессиональная
компетентность, проектная деятельность, технологии, формирование,
будущие офицеры-пограничники.
Torichnyi O. V. Formation of professional competence of future officersborderguards by means of project activities technique
The article touches upon the essence of content aspect of the process of
formation of professional competence of future officers-borderguards by means of
project activities technique. Nowadays it is necessary to reconsider the role of higher
military educational establishments as within the educational, social and cultural
environment under conditions of military aggression of the Russian Federation
against Ukraine.
The higher military educational establishment requires immediate renovation
of content of higher education in accordance with new advanced technologies of
training of military experts, and in particular it concerns implementation of methods
activating the necessity of formation of professional competence of future officersborderguards by means of project activities technique.
Also the article reveals the terms of “competence”, “professional
competence”. The peculiarities of formation of professional competence of future
officers-borderguards by means of project activities technique is affected by general,
special and single requirements to instructors and military service as well. The
essence and structure of the described process is determined by requirements, tasks
and characteristics of contemporary military activity of officer-borderguard.
The ability to apply the project activities technique is an index of appropriate
proficiency level of an instructor of higher military educational establishment. But
there are some difficulties that hinder the educational process.
The project topics are chosen by an instructor considering new educational
tasks, pedagogical concepts and paradigms, realities of modern life, educational
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 1

Педагогічні науки

situation, interests and skills of cadets (on the basis of diagnostics), etc.
Substantiation of a choice outlines the conceptuality, topicality, necessity, novelty of
chosen topics. The project name concerns the generalized name of problem, reflects
the activity content and is determined due to its final result. The project aim and tasks
must be explained in details and oriented towards the real result.
The project activities technique is used by the instructor during formation of
professional competence of future officers-borderguards and stipulates for:
knowledge (knowledge about particular material, terminology, facts, notions, etc.)
understanding (explanation, interpretation, extrapolation); application (knowledge
about means of application); analysis (realization of links, structure); synthesis
(designing of activities); evaluation (justification).
Keywords: competence, professional competence, project activities technique,
technologies, formations, future officers-borderguards.
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УДК 378.147
Наталія Юсупівна Турсиду,
здобувач Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ

РОЗУМІННЯ «КАРТИНИ СВІТУ» І «МОДЕЛІ СВІТУ» В
ЛІНГВОДИДАКТИЧНОМУ АСПЕКТІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ
РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ СТУДЕНТАМИГРЕКАМИ
У статті здійснено спробу з’ясувати сутність понять «картина світу»
і «модель світу» в лінгводидактичному аспекті на етапі вивчення російської
мови як іноземної студентами-греками. Структрування навчального
матеріалу у межах лінгвокультурологічного підходу до навчання мови
уможливлює формування лінгвістичної компетенції майбутніх філологів у
межах міжкультурної інтеракції. Доведено, що у змісті лінгвістичної
підготовки іноземців-греків розроблення культурологічного складника
лінгвокультурологічної компетентності під час вивчення російської мови як
іноземної передбачає розвиток аксіологічного, комунікативного й суб’єктноінтеріоризаційного рівнів.
Ключові слова: картина світу, модель світу, лінгвокультурологічний
підхід, лінгвістична компетенція, російська мова як іноземна, іноземці-греки.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Національний компонент
освіти в контексті міжкультурної комунікації має потрактовуватися не як
автономний інформаційний блок, натомість має структуруватися так, щоб
забезпечити відкритість до культур етносів. Ідеться не лише про врахування в
навчанні багатомовності, багатокультурності країни, але насамперед про
інтеркультурність, забезпечення контактів носіїв різних мов, представників
різних культур, їх взаємодії та взаємозбагачення. Таким підходом має бути
такий, що ґрунтується на основі «вивчення мови та культури», застосуванню
якого в сучасній педагогіці сприяють об’єктивні зміни у світі, зокрема, тісних
взаємозв’язків

між

різними

країнами,

більш

глибоке

розуміння

полікультурності світу й цінності кожної етнокультури, а також інтенсивне
вивчення «діалогу культур», формування нових (міждисциплінарних) наукових
© Турсиду Н. Ю.
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напрямів, наприклад, таких, як: міжкультурна комунікація, лінгвокультурологія
тощо.
У змісті філологічної підготовки іноземців-греків навчання іноземної
мови передбачає підготовку особистості, здатної комунікативно виправдано
користуватися лексичними засобами іноземної (російської) мови в усіх видах
мовленнєвої діяльності; формування в майбутніх філологів уміння бачити
спільне й відмінне в різних мовах, культурах (грецькій та російській); цінувати
свою і поважати культуру іншого народу; розроблення дидактичного супроводу
під час вивчення російської мови як іноземної студентами-греками.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
розв’язання порушеної проблеми та на які спирається автор. Розроблене
нині вчення лінгвокраїнознавства перебуває в тісному взаємозв’язку із
лінгвокультурологією, яка, водночас, за своєю глибиною більш ґрунтовно
розкриває принципи і рівні, на яких забезпечується співвідношення мови й
культури

(М. Алефіренко,

Н. Арутюнова,

В. Воробйова,

В. Красних,

В. Маслова, Ю. Степанов, В. Телія та інші). На думку науковців, до компетенції
лінгвокультурології варто віднести вияви культури народу, які відбилися і
закріпилися в мові. Нині розглядають окреслену галузь науки як гуманітарну
дисципліну, що вивчає матеріальну й духовну культуру, зафіксовані в
національній мові.
В. Воробйов [6] розглядає сутність лінгвокультурології як комплексної
наукової дисципліни, на рівні іманентного взаємозв’язку культури й мови у її
функціонуванні і віддзеркалює цей процес як цілісну структуру одиниць у
єдності їх мовного і позамовного (культурного) змісту за допомогою системних
методів; з орієнтацією на сучасні пріоритети і культурні встановлення (системи
норм і суспільних цінностей).
Обґрунтована позиція послідовно знаходить своє розкриття на рівні
взаємозалежності сфер духовного життя людини в мовній свідомості і
поведінці носія певної культури у дослідженнях вітчизняних науковців
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(І. Ващенко,

С. Єрмоленко,

В. Кононенко,

М. Кочерган,

І. Чередніченко,

Ю. Шевельов).
Для нашого дослідження є цінним розгляд науковцями мови як своєрідної
скарбниці національної культури, а культури як умови формування мовних
явищ і процесів.
Мета публікації – розкрити сутність понять «картина світу» і «модель
світу» в лінгводидактичному аспекті на етапі вивчення російської мови як
іноземної студентами-греками.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «картина світу»
належить до фундаментальних наукових понять. Вона виражає найсуттєвіші
характеристики людини, її буття. Картина світу як глобальний образ
формується у процесі контактування людини з навколишнім середовищем та
іншими членами соціуму, вона об’єктивується в мові, образотворчому
мистецтві, музиці, ритуалах, різноманітних соціокультурних стереотипах
поведінки людей.
Нині термін картина світу має досить широку семантику, однак у цілому
під ним розуміється сукупність уявлень людини про навколишню об’єктивну
дійсність [3, с. 109]. Ці уявлення фіксуються у виді мовних одиниць і категорій.
При цьому кожна, навіть незначна одиниця, є витвором багатьох поколінь
людей і тому відбиває не тільки те, як людина бачить навколишній реальний
світ, але й історію формування цих уявлень.
Мовна картина світу – це світ, який ми бачимо крізь призму мови. Це наш
спосіб мислення про навколишній світ, який є суб’єктивним. Це історично
сформована в повсякденній свідомості мовного колективу вербалізована
сукупність уявлень про світ, певний спосіб концептуалізації дійсності; це
картина світу, що існує в мові, причому мова й картина світу впливають одна
на одну [10, с. 20].
Мова відображає світ, охоплюючи всі сфери індивідуального й
суспільного життя людини. Закладені в мові теоретичні, практичні й культурні
знання, досвід, національна специфіка уявлень про світ носіїв мови та їх
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своєрідність реконструюються внаслідок семантичного й концептуального
аналізу – як мовна картина світу [12, с. 90]. Поняття мовної картини світу є
одним із фундаментальних у сучасній лінгвістиці. Саме завдяки аналізу мовних
картин

світу

дослідники

простежують

розбіжності

в

особливостях

світосприйняття різних народів.
Образ світу, втілений у мові, відповідає поняттю «мовна картина світу».
Початки тези про мовну картину світу належать В. Гумбольдту, який
стверджував,що в «кожній природній мові є характерний тільки для неї огляд
світу». «Усяка мова, – розмірковував В. Гумбольдт, позначаючи окремі
предмети, насправді творить: вона формує для народу, який є її носієм, картину
світу»

[8, с. 38].

Погляди

В. Гумбольдта

сприйняли

й

розвинули

неогумдольдтіанці. Л. Вайсберг уважає мову творінням нації, у якому знайшов
своє відображення процес пізнання всіх поколінь. Мова – духовний світ, що
постає перед конкретною людиною як щось об’єктивне, але стосовно
пізнаваного – суб’єктивним, одностороннім. Суб’єктами мовної картини світу є
носії мови, оскільки картина світу є способом його пізнання, а отже,
результатом

когнітивної

діяльності

людей,

відображенням

результатів

діяльності свідомості. Для українського мовознавства величезну роль відіграли
праці О. Потебні, який розвинув ідеї Гумбольдта і водночас упритул підійшов
до тих питань, які поставила американська когнітивна антропологія [14, с. 107].
Питанням мовної картини світу на сучасному етапі займалися багато
українських і зарубіжних мовознавців, а саме: Ю. Апресян, Н. Арутюнова,
Г. Брутян,

Л.

Вайсгербер,

А. Вежбицька,

О. Голубовська,

Ю. Караулов,

І. Лєвонтіна, В. Маслова, Н. Сукаленко, Ю. Степанов, І. Штерн та ін. На
особливу увагу заслуговують погляди деяких з них.
Подібною є концепція Ю. Апресян, яка вважає, що кожна природна мова
відображає певний спосіб сприйняття і організації світу. Репрезентовані в мові
значення складаються в певну єдину систему поглядів, яка є обов’язковою для
всіх носіїв мови і становить мовну картину спільноти; властивий мові погляд на
світ є частково універсальним, частково національно специфічним, тому носії
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різних мов можуть бачити світ дещо по-різному, крізь призму своїх
мов [1, с. 124].
В. Маслова акцентує увагу на тому, що мовна картина світу – це
загальнокультурне надбання нації, вона структурована, багаторівнева. Саме
мовна

картина

світу

зумовлює

комунікативну

поведінку,

розуміння

зовнішнього світу і внутрішнього світу людини. Вона відображає спосіб
«мовномисленнєвої діяльності, характерною для тієї чи іншої епохи, з її
духовними, культурними і національними цінностями» [2, с. 76].
На думку Л. Вайсгербера, картина світу будь-якої мови є тією силою, яка
формує уявлення про довкілля за допомогою мови як «проміжного світу» носіїв
цієї мови. Л. Вайсгербер характеризує мовну картину світу як: систему
можливих змістів: духовних, які визначають своєрідність культури й
менталітету окремої мовної спільноти, та мовних, які визначають існування і
функціонування самої мови; систему конкретної мовної спільноти, яка є її
загальнокультурним надбанням, яка, з одного боку, є результатом історичного
розвитку етносу і мови, з іншого, – є причиною своєрідного шляху їх
подальшого розвитку; мінливу в часі (як будь-який «живий організм») систему,
яка підлягає розвитку, тобто у вертикальному (діахронічному) сенсі вона на
кожному етапі свого розвитку нетотожна сама собі; систему, що створює
однорідність мовної сутності і сприяє закріпленню мовної, а отже і культурної
своєрідності бачення світу і його позначення засобами мови; систему, що існує
в певній однорідній самосвідомості мовної спільноти і передається наступними
поколіннями завдяки певному світобаченню, правилам поведінки, способу
життя, закарбовані засобами мови [4, с. 78-113].
Дослідники мовної картини світу наголошують на таких її особливостях:
кожен народ має певні відмінності у своїй мовній картині світу, картини світу
варіюють,

мовна

картина

світу

є

вторинною

за

своєю

природою,

антропоморфною за спрямованістю, складається з окремих фрагментів.
Р. Брутян, розглядаючи це питання з філософської позиції, зазначає, що
оскільки в людській свідомості правомірним є виокремлення раціональної
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(логічної) та чуттєвої моделей дійсності, то і в мові також можливе уявлення
про «картину світу» у формі концептуальної (поняттєвої) та мовної (словесної)
моделей. Інваріантна (концептуальна) частина картини світу визначається
принципом віддзеркалення і, безумовно, однакова для всіх і не залежить від
того, носієм якої мови є людина [3, с. 109]. Такий підхід став загальновизнаним
у сучасному мовознавстві (Ю. Караулов, Г. Колшанський, Б. Серебреніков,
Г. Уфімцева, Г. Рамішвілі, Н. Сукаленко, О. Селіванова та ін.), оскільки він
надає змогу показати роль мови у формуванні картини світу у свідомості людей,
більш чітко уявити, як відображається в ній довкілля. «Іще до ознайомлення з
мовою й подальшого її вивчення, – справедливо наголошує О. Кубрякова, –
людина певною мірою ознайомлюється зі світом, пізнає його; завдяки відомим
каналам почуттєвого сприйняття світу вона володіє певною інформацією про
світ, розрізняє й ототожнює об’єкти свого пізнання. Засвоєння будь-якої нової
інформації про світ здійснюється кожним індивідом на базі тієї мови, якою він
володіє. Створена у такий спосіб система інформації про світ і є сконструйована
ним концептуальна система» [11, с. 150]. Концептуальна картина світу – це не
лише система понять про сукупність реалій довкілля, але й система смислів,
утілена в ці реалії через слова-концепти; мовна картина світу – це система
взаємопов’язаних мовних одиниць, що відбиває об’єктивний стан речей
довкілля і внутрішнього світу людини.
Концептуальна картина світу існує у вигляді концептів, які утворюють
концептосферу, а мовна картина світу – у вигляді значень мовних знаків, які
утворюють сукупний семантичний простір мови. Більшість науковців уважає,
що концептуальна картина світу багатша, ніж мовна, оскільки у її творенні
беруть участь різні типи мислення, і не все пізнане людиною набуває словесної
форми, не все відображається за допомогою мови, не вся інформація, яка
надходить із зовнішнього світу, знаходить вираження в мові. Задля отримання
мовною одиницею певного статусу й подальшого закріплення її у мові вона має
пройти нелегкий шлях формування, кристалізації й селекції, а також
випробування часом. Концепт водночас – і форма поняття, і його ідея, втілена у
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словесних образах буття. Тим самим концептуальна картина світу – це не лише
система понять про сукупність реалій довкілля, але й система смислів, що
втілюються у ці реалії через слово-знак і слово-концепт.
Принцип розрізнення мовної картини світу й концептуальної картини
світу залишається чітким: елементами першої є значення слів, одиницями
другої – поняття. Мовна картина світу більш рухлива й диференційована, ніж
концептуальна, і безпосередньо відбиває ті зміни й перебудови, які
відбуваються в довкіллі. Для мовної картини властиві прогалини, зумовлені її
фрагментарністю. Вони особливо помітні при зіставленні мов [13, с. 78].
У науковій літературі використовуються два терміни – «картина світу» та
«модель світу». Одні науковці визначають їх як синоніми, а інші розрізняють,
уважаючи під «моделлю» умовну схему, «матрицю» побудови об’єктів
реального світу, які більш точніше вказують на структурний опис світу, а під
«картиною» – цілісне уявлення про навколишню реальність.
Ми дотримуємося тези Л. Головачової про необхідність розрізнення
термінів «картина світу» й «модель світу». Відповідно, картина світу –
звичайне сприйняття навколишнього світу сучасною людиною і відбиття цього
сприйняття в мові, а модель світу – система концептів-символів, яка може
тлумачитись як результат творчого осмислення цих знань про світ і про людину
як центр цього світу [7, с. 198]. Очевидним є той факт, що за часом виникнення
мовна картина світу передує моделі світу. В основі моделі світу лежить система
бінарних опозицій. Набір ознак проектується на аксіологічну вісь (опозиція
добро / зло, хороший / поганий). На основі набору подвійних ознак
конструюються

універсальні

знакові

комплекси,

за

допомогою

яких

засвоюється й описується світ. Ці комплекси реалізуються в різних кодових
системах (астральній, земній, зооморфній, числовій, акустичній тощо). Весь цей
складний, але одночасно і простий класифікаційний апарат на семантичному
рівні єдиний, оскільки описує один і той же об’єкт – світ, з точки зору одного і
того ж суб’єкта – людини.
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Отже, мовна картина світу – це система понять, характерна для кожної
мови, за допомогою якої носії мови сприймають світ. Вивчення мовної картини
світу – це шлях до кращого пізнання специфіки будь-якої мови, розуміння
системи уявлень окремого народу, його самобутності й ментальності.
Концептуальна й мовна картини світу різняться засобами створення: перша
використовує поняття й уявлення, а друга – мовні одиниці.
Лінгвокультурологічна робота має розпочинатися з визначення найбільш
важливих для дитини концептосфер, які зумовлюватимуть відбір текстів, у яких
репрезентовано

основні

культурні

концепти.

Найбільш

важливими

концетосферами є такі: «ο άνθρωπος», «ο κόσμος», «η φύση», «κοινονική ζωή»
«τα αισθήματα», «η τέχνη», «οι ανρθώπινες δράσεις» κτλ.
Соціокультурна змістова лінія реалізується на лексичному рівні за
рахунок використання у змісті навчальних текстів і діалогів: найбільш
поширених свят (τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά, η Αποκριά, το Πάσχα, 15
Αυγούστου, η μέρα του Όχι, η Επανάσταση); імен відомих людей (Ο Μέγας
Αλέξανδρος, Ο Γιώργος Σεφέρης, Ο Κολοκοτρώνης); назв міст, островів (η Αθήνα,
η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη); пам’яток архітектури (ο Παρθενώνας, ο Λευκός πύργος
κτλ).
Поняття

«картина

світу»

є

більш

узагальненим

відображенням

навколишньої дійсності в свідомості людини, порівняно з терміном «модель
світу», який конкретизує і схематично зображує дійсність, поєднуючи різні
концептосфери.
У

змісті

лінгвістичної

підготовки

іноземців-греків

розроблення

культурологічного складника лінгвокультурологічної компетентності під час
вивчення російської мови як іноземної передбачає розвиток:
1) аксіологічного рівня, що передбачає засвоєння основних ціннісносмислових і нормативно-регулятивних настанов світової і національної культур
(грецької / російської), спрямоване на уведення особистості до соціокультурної
дійсності, побудованої на основі ціннісних орієнтацій, надання підтримки у
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виборі індивідуально значимої аксіологічної системи в ситуаціях постійної
зміни значущих цінностей;
2) комунікативного рівня, який передбачає оволодіння формами й
засобами міжкультурної й соціальної комунікації, провідними принципами
здійснення

діалогового

(полілогового)

спілкування

шляхом

оволодіння

основними його механізмами й кодами в соціумі, орієнтованими на
забезпечення процесів міжособистісної взаємодії в навчально-виховному
процесі;
3) суб’єктно-інтеріоризаційного рівня, який передбачає оволодіння
способами саморегуляції особистісного розвитку, поглиблення мовних і
мовленнєвих умінь і навичок засобами продуктивної активності, методами
самостійного прирощення знання як предметного на уроках вивчення
новогрецької мови, так і загальнокультурного, у їх спрямування на
соціокультурне становлення професійного досвіду особистості.
Висновки
окресленому

дослідження

напрямку.

перспективи

Зазначений

подальших

принцип

розуміння

розвідок

в

сприймання

передбачає пошук ознак мотивів і смислу як таких, що спрямовують цільове
сприймання соціокультурної дійсності, що складається не з образів окремих
явищ, але розвивається і функціонує як дещо цілісне; його формування
відбувається в діяльності; важливою характеристикою його є соціальна природа
навчальної діяльності студентів-іноземців під час вивчення російської мови.
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Турсиду Н.Ю. Понимание «картины мира» и «модели мира» в
лингводидактическом аспекте при изучении русского языка как
иностранного студентами-греками
В статье предпринята попытка определить степень понятий «картина
мира» и «модель мира» в лингводидактическом аспекте на этапе изучения
русского языка как иностранного студентами-греками. Структурирование
учебного материала в рамках лингвокультурологического подхода к обучению
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языка позволяет формирование лингвистической компетенции будущих
филологов в пределах межкультурной интеракции. Доказано, что в
содержании лингвистической подготовки иностранцев-греков разработка
культурологического компонента лингвокультурологической компетентности
при изучении русского языка как иностранного предусматривает развитие
аксиологического, коммуникативного и субъектно-интериоризационного
уровней.
Ключевые слова: картина мира, модель мира, лингвокультурологический
подход, лингвистическая компетенция, русский язык как иностранный,
иностранцы-греки.
Tursidu N.Yu. Understanding «picture of the world» and «world model» in
lingvodidaktichall aspect of the study of russian as a foreign language students
greco
The article attempts to find out the essence of the concept of «world view» and
«world model» in lingvodidaktichall aspect at the stage of studying Russian as a
foreign language students, the Greeks. Sstructuring educational material within
lingvodidaktichall approach to language learning allows the formation of linguistic
competence of future philologists within cross-cultural interaction. It is proved that
in the content of language training of foreigners-Greeks, the development of cultural
competence component lingvodidaktichall in studying Russian as a foreign language
involves the development of axiological, communicative and subject-interior levels.
Picture of the world is defined as a system of concepts, characteristic for each
language, with which native speakers perceive the world. Learning a language
picture of the world - a way to a better knowledge of the specifics of any language,
the understanding of a particular belief system of the people, its identity and
mentality. Conceptual and linguistic picture of the world differ in the means of
creation: the first uses the concept and idea, and the second - language units.
The concept of «world view» is more generalized reflection of reality in the
mind of man, in comparison with the term «world model», which elaborates and
schematically depicts reality by combining various sphere of concept.
In the context of linguistic preparation Cypriot foreign cultural development
component lingvodidaktichall competence in the study of Russian as a foreign
language involves the development of: 1) axiological level, involves the
understanding of basic values and meanings and normative-regulatory systems of the
world and national cultures (Greek / Russian) aimed at the introduction of the
individual in the social and cultural reality, built on the basis of value orientations,
support for the choice of individually significant axiological system in situations
constantly changing core values; 2) the communicative level, which involves the
mastery of forms and means of intercultural and social communication, the guiding
principles of the dialogue (polylog) communication through the acquisition of its
main mechanisms and codes in society focused on ensuring processes of
interpersonal interaction in the educational process; 3) the subject-interior level,
which involves seizing the means of self-regulation of personal development,
deepening of language and speech skills by means of productive activity, methods of
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self-increment of knowledge as a subject in the classroom studying Modern Greek
language and general culture in their direction on the socio-cultural formation of
professional experience personality
Keywords: picture of the world, a model of the world, lingvodidaktichall
approach, linguistic competence, Russian as a foreign language, foreigners-Greeks.
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Зоя Василівна Туряниця,
викладач спецдисциплін Професійно-педагогічного коледжу
Глухівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ
ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ПТНЗ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ
У ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ
У статті подано аналіз змісту підготовки майбутніх майстрів
виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів аграрного
профілю у професійно-педагогічному коледжі на прикладі спеціальності
5.01010401 Професійна освіта (Технологія виробництва та переробка
продуктів сільського господарства), що навчаються на базі 9 класів.
Акцентується увага на циклах дисциплін загальноосвітньої, гуманітарної та
соціально-економічної, математичної та природничо-наукової, професійної
підготовки. Розкривається мета, зміст навчальних, технологічних та
педагогічних практик.; визначається місце курсових робіт у фаховій
підготовці майстрів виробничого навчання. Підкреслюється необхідність
зорієнтованості освітнього процесу на сільськогосподарське виробництво.
Ключові слова: аграрний профіль, майбутній майстер виробничого
навчання, навчальний план, цикл дисциплін, навчальна, технологічна,
педагогічна практики, курсові роботи.
Постановка проблеми в загальному вигляді. У сучасних економічних
реаліях України значна увага приділяється ефективному функціонуванню
аграрної галузі виробництва, що, зокрема, знайшло відображення у «Стратегії
розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року». Де визначено,
що системоутворювальним чинником національної економіки є аграрний
сектор України, базовою складовою якого є сільське господарство. Воно
суттєво впливає на збереження суверенності держави – продовольчу та у
визначених межах економічну, екологічну та енергетичну безпеку, забезпечує
розвиток технологічно пов’язаних галузей національної економіки, формує
соціально-економічні основи розвитку сільських територій [1].
© Туряниця З. В.
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На цьому тлі постає проблема підготовки педагогічних кадрів для
професійно-технічних навчальних закладів аграрного профілю, зокрема
майстрів виробничого навчання, здатних на основі постійного професійного
самовдосконалення організовувати та здійснювати навчально-виховний процес
у відповідності до вимог сьогодення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. У дослідженнях
Н. Брюханової,

Т. Волкової,

М. Гордієнко,

О. Дубасенюк,

О. Коваленко,

О. Щербак та ін. розкриваються особливості нових підходів до підготовки
майбутнього педагога, до підвищення результативності професійної підготовки
майбутніх інженерів-педагогів. У наукових працях С. Батишева, І. Бендери,
О. Коваленко, В. Лозовецької, В. Манька, П. Лузана та ін. обґрунтовуються
загальнотеоретичні основи підготовки фахівців для різних сфер виробництва.
Проблемі організації практик присвячено праці Ф. Гоноболіна, О. Щербакова,
Е. Гришина, Н. Кузьміної, В. Сластьоніна, Л. Спіріна та ін.
Та, на наш погляд, вирішення окреслених проблем потребує визначення
місця та аналізу змісту кожного складника навчального процесу підготовки
майбутніх майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних
закладів з урахуванням особливостей профілів.
Метою статті є аналіз змісту навчального процесу підготовки майбутніх
майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів
аграрного профілю у професійно-педагогічному коледжі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Майстер виробничого
навчання – це педагогічний працівник професійно-технічного навчального
закладу, який навчає учнів професії, зокрема формує в них виробничі вміння й
навички, культуру праці, професійну компетентність. Спільно з викладачами,
вихователями, іншими педагогічними працівниками спрямовує свою діяльність
на

розвиток особистості учнів,

їхньої загальної культури,

виховання

самостійності й відповідальності [2, с. 469].
Професійна діяльність майстра виробничого навчання пов’язана з
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організацією та здійсненням освітнього процесу у професійному закладі, що
забезпечує

реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті,

оволодінні робітничою професією, спеціальністю, кваліфікацією відповідно до
їх інтересів, здібностей, стану здоров’я. У нашому випадку це ПТНЗ аграрного
профілю.
Аналіз системи професійно-технічної освіти показав, що в Україні
підготовку майстрів виробничого навчання ПТНЗ аграрного профілю за
спеціальностями 5.01010401 Професійна освіта (Технологія виробництва і
переробка продуктів сільського господарства), 5.01010401 Професійна освіта
(Транспорт)
національного

здійснюють:

Професійно-педагогічний

педагогічного

університету

імені

коледж

Глухівського

Олександра

Довженка,

Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту Сумського
державного університету, Харківський індустріально-педагогічний технікуму,
Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка.
Згідно з Національною доктриною розвитку освіти в Україні, в основу
навчального плану підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання
покладені такі принципи:
розвиток демократичних засад у плануванні та організації навчальновиховного процесу з урахуванням набутого досвіду;
єдність соціально-морального, загальнокультурного і професійного
розвитку особистості майбутнього майстра виробничого навчання в умовах
гуманізації та гуманітаризації освіти;
взаємозв’язок фундаментальної і практичної підготовки фахівців;
орієнтація на творчу навчальну діяльність студентів, забезпечення
диференційованого та індивідуального підходу до підготовки майбутнього
спеціаліста;
формування готовності до професійного самовдосконалення [3].
Звернемося до аналізу змісту підготовки майстрів виробничого навчання
ПТНЗ аграрного профілю у Професійно-педагогічному коледжі Глухівського
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на
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прикладі спеціальності 5.01010401 Професійна освіта (Технологія виробництва
і переробка продуктів сільського господарства) з метою визначення місця
кожного складника плану у формуванні компетентності майстра.
Відповідно до навчального плану підготовка у професійно-педагогічному
колежі майбутніх майстрів виробничого навчання на базі 9 класів здійснюється
впродовж чотирьох років. На І та ІІ курсах студенти вивчають загальноосвітні
дисципліни і здають державну підсумкову атестацію на атестат про загальну
середню освіту. Вивчення цих дисциплін дозволяє формувати соціально
значущі та громадянські якості майбутнього майстра виробничого навчання;
підвищувати рівень його соціальної активності, громадянської позиції та
патріотизму.
Цикл

дисциплін

математичної,

природничо-наукової

підготовки

передбачає вивчення наступних предметів: інженерна та комп’ютерна графіка
(5-6 семестри), технічна механіка (7-8 семестри), інформатика та комп’ютерна
техніка (2-3 семестри), екологія (1 семестр), вища математика (5-7 семестри),
фізика (5-6 семестри), хімія (3 семестр), безпека життєдіяльності (3 семестр),
електротехніка та основи електроніки (6 семестр) є важливим підґрунтям
загальнотехнічної підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання ПТНЗ
аграрного профілю.
До циклу дисциплін професійної підготовки з урахуванням профілю
входять: основи охорони праці (7 семестр), психологія (5-7 семестри),
організація та методика професійного навчання (5-7 семестри), організація та
методика виховної роботи (4-5 семестри), технічні засоби навчання та методика
їх використання (7 семестр), основи агрономії та зоотехнії (5-6 семестри),
експлуатація та ремонт машино-тракторного парку (7-8 семестри), економіка
виробництва (5 семестр), матеріалознавство (4-5 семестри), технологія
виробництва і переробка продуктів сільського господарства (5-8 семестри),
машини для виробництва і переробки продуктів сільського господарства
(7-8 семестри). У процесі вивчення дисциплін професійної підготовки майбутні
майстри виробничого навчання ПТНЗ аграрного профілю оволодівають
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знаннями техніки і технологій сільськогосподарського виробництва, з основ
безпеки праці, у них формується система професійних знань та умінь; вміння з
організації навчально-матеріальної бази з виробничого навчання; вміння
виконувати елементарні проектні і конструкторські розрахунки; поглиблюється
уявлення про основи економіки і організації сучасного сільськогосподарського
виробництва,

які

є

необхідними

для

подальшого

професійного

самовдосконалення.
До дисциплін самостійного вибору навчального закладу включені: вступ
до спеціальності (3 семестр), професійна етика і культура водіння (8 семестр),
метрологія і стандартизація (4 семестр), виробниче навчання (4-8 семестри),
паливо-мастильні

матеріали

(4

семестр),

правила

дорожнього

руху

(7-8 семестри), трактори (6 семестр), будова та експлуатація вантажного
автомобіля (6 семестр), основи безпеки дорожнього руху та перша медична
допомога (8 семестр), водіння автомобіля (поза сіткою навчального часу).
Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, становить
не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного
на

вивчення

конкретної

навчальної

дисципліни.

Граничне

тижневе

навантаження студента на всіх курсах – 30 годин. Обсяг годин на вивчення
дисциплін, а також співвідношення теоретичних, практичних та лабораторних
занять з кожної з них визначається, виходячи з кількості годин, що подані в
освітньо-професійній

програмі,

розроблених

предметними

(цикловими)

комісіями і взаємоузгоджених навчальних та робочих програм, передбачених
освітньо-кваліфікаційною

характеристикою

видів

умінь,

що

забезпечуватимуться відповідними знаннями.
Навчальним

планом

підготовки

майбутніх

майстрів

виробничого

навчання ПТНЗ аграрного профілю передбачені навчальні, технологічні та
педагогічні практики.
У ІІ семестрі студенти протягом чотирьох тижнів проходять навчальну
ознайомлювальну практику. Метою практики є ознайомлення студентів з
організацією

технологічних процесів

виробництва
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господарства

та

переробної

промисловості.

Базами

практики

є

ТОВ

«Глухівський елеватор», ВАТ «Глухівський хлібокомбінат», ТОВ «Голандська
аграрна компанія», дослідна станція луб’яних культур Інституту сільського
господарства Північного Сходу НААН України та ін. Програмою практики
передбачено ознайомлення з технологією та обладнанням для виготовлення
хлібобулочних виробів; ознайомлення з сучасною сільськогосподарською
технікою та технологією вирощування с/г культур; ознайомлення з роботою
науково-дослідної лабораторії та технологією вирощування селекційних
культур за передовими технологіями; ознайомлення з устаткуванням та
технологією доробки і зберігання зернових культур та ін.
У ІV семестрі майбутні майстри виробничого навчання ПТНЗ аграрного
профілю проходять дві чотирьохтижневі практики – навчальну та технологічну
(матеріалознавство).

Мета

навчальної

практики

–

ознайомлення

з

особливостями будови та роботи сільськогосподарських машин. Базою
проходження практики є навчальні лабораторії професійно-педагогічного
коледжу. Завдання практики полягає в ознайомленні з призначенням, будовою
та роботою машин для основного обробітку ґрунту, для поверхневого обробітку
грунту, для посіву та посадки, для внесення органічних та мінеральних добрив
та ін. Мета технологічної практики – оволодіння студентами сучасними
формами й методами організації навчально-виробничого процесу, формування
в них професійних умінь і навичок при роботі з різноманітними інструментами
та обладнанням. Базою для проходження практики є майстерня професійнопедагогічного коледжу. У програмі визначено завдання практики, а саме:
підготовка поверхні до розмічання; рубання тонколистового металу зубилом;
різання тонколистового металу ножицями; різання прута (кутника) ножівкою
по металу; виправлення, рихтування та згинання металу; паяння кольорових
металів (клеми та наклемники); підготовка вузлів, агрегатів до фарбування
та ін. Кожен студент складає індивідуальний план роботи на період практики та
звіт про проходження практики.
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У V семестрі студенти проходять навчальну практику, метою якої є
засвоєння

знань з

будови

та

ремонту сільськогосподарської техніки,

формування у студентів професійних умінь і навичок при проведенні
розбиральних, ремонтних робіт. Базами для проходження практики є ТОВ
«Велетень», ТОВ «Голанська аграрна компанія», філія «Глухівська дорожньоексплуатаційна дільниця».
У VІ семестрі проходить навчальна безвідривна практика (6 тижнів), її
мета – ознайомлення зі структурою та особливостями роботи підрозділів
дослідної станції луб’яних культур Інституту сільського господарства
Північного Сходу НААН України, ТОВ «Глухівський елеватор» та ТОВ
«Велетень»; технічним процесом вимірювання вологості, сортування та
зберігання зернових культур; зі спеціальними машинами для збирання льонудовгунця та промислових конопель; ознайомлення з сучасною лінією
одержання однотипного волокна льону та

конопель; ознайомлення

з

технологією годівлі та вирощування худоби в сучасному господарстві.
У VІІ семестрі спланована безвідривна педагогічна практика (пробні
заняття, у VІІІ семестрі – педагогічна практика (на робочому місці майстра
виробничого навчання). Педагогічна практика – це обов’язкова складова
навчального

процесу,

що

має

на

меті

навчити

студентів

творчо

використовувати в педагогічній діяльності теоретичні знання і практичні
уміння,

виховувати

інтерес

до

педагогічної

праці

[4, с. 235].

Метою

педагогічної практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань,
отриманих студентами у процесі вивчення психолого-педагогічних та фахових
дисциплін, практичних навичок, набутих безпосередньо на базах практики,
відпрацювання професійних умінь і навичок, а також проведення дослідницької
роботи для написання курсових робіт. Важливо, що практика проводиться в
умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом
досвідчених викладачів та майстрів виробничого навчання з даного фаху від баз
практики. Програма педагогічної практики передбачає поступове включення
студентів у дослідницьку діяльність через виконання завдань з психології,
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педагогіки, психодіагностики, вивчення особистості учнів та учнівського
колективу. Цикловою комісією викладачів професійно-практичної підготовки
розроблені програми практик, у яких визначено їх зміст та послідовність.
Чіткості організації і проведення всіх видів практики сприяє створення і
впровадження комплексу навчально-методичного забезпечення. Тому, окрім
програм практики, розроблені плани-інструкції та методичні рекомендації за
кожною спеціальністю, бібліографічний список рекомендованої літератури для
самопідготовки. Педагогічна практика виконує адаптаційну, навчальновиховну, розвивальну та діагностичну функції. Основними умовами її
ефективності є теоретична обґрунтованість, освітній і виховний характер,
комплексний підхід до змісту та організації, систематичність та наступність у
проведенні.
Перед початком кожної практики проводяться настановчі конференції, де
студентам пропонується проаналізувати свою готовність до роботи на місці
майстра виробничого навчання, визначити можливі недоліки, проаналізувати їх
причини та передумови, скласти й реалізувати план самовдосконалення з
метою їх попередження та усунення. З метою актуалізації роботи із
самовдосконалення, студентам пропонується продумати можливі напрями
удосконалення

навчально-виховного

процесу,

що

відповідають

їх

індивідуальному баченню сутності й специфіці педагогічної взаємодії та
можливостей використання уроків виробничого навчання для забезпечення
особистісного розвитку всіх суб’єктів навчально-виховної взаємодії.
Базами практик є професійно-технічні навчальні заклади області:
Глинський професійний аграрний ліцей, Свеський професійний аграрний ліцей,
Реутинський професійний аграрний ліцей, Конотопський професійний аграрний
ліцей,

Зноб-Новгородський

професійний

аграрний

професійний

ліцей,

аграрний

Недригайлівське

ліцей,

професійне

Синівський
училище,

Путивльський професійний аграрний ліцей, Сосницький професійний аграрний
ліцей, Острозьке вище професійне училище, Нетішинський професійний ліцей
та ін. Їх матеріальне забезпечення відповідає вимогам первинних посад,
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передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою підготовки майстра
виробничого навчання.
Під час педагогічної практики студентам доводиться розв’язувати
різнопланові педагогічні завдання, у конкретних ситуаціях прогнозувати хід
навчально-виховного процесу, знаходити оптимальні шляхи управління ним.
При цьому відбувається не тільки ознайомлення із сучасним станом навчальновиховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах, а й надання їм
допомоги. Загалом це інтенсивна самоосвітня і самовиховна робота майбутніх
майстрів виробничого навчання, перевірка їхньої готовності до роботи в умовах
реальної дійсності
Всі види практик спрямовані на забезпечення формування в майбутніх
майстрів

виробничого

навчання

готовності

до

професійного

самовдосконалення. Є важливою частиною навчально-виховного процесу, у
ході якого проходить безпосереднє поєднання теоретичних знань, що
отримують студенти на заняттях з їх практичною діяльністю. Це дозволяє
закріпити й поглибити знання теорії та набути вміння й навички, необхідні для
майбутньої професійної діяльності.
Основними завданнями практик є: виховання професійно-значущих
якостей особистості майстра виробничого навчання; формування потреби у
професійному самовдосконаленні; виховання інтересу до професії; закріплення,
поглиблення та збагачення знань у процесі вирішення завдань, що передбачені
програмами практик; розвиток у майбутніх майстрів виробничого навчання
педагогічної

свідомості

і

професійно

важливих

якостей

особистості;

формування й розвиток професійних умінь та навичок; вироблення творчого,
дослідницького підходу до роботи майстра виробничого навчання; поглиблення
й закріплення теоретичних знань студентів, здобутих під час вивчення циклу
дисциплін

професійної

підготовки;

ознайомлення

із

сучасним

станом

навчально-виховного процесу у професійно-технічних навчальних закладах,
передовим педагогічним досвідом; надання допомоги професійно-технічним
навчальним закладам у вирішенні завдань навчання та виховання учнів;
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формування й закріплення основних професійно-педагогічних умінь, навичок,
досвіду відповідно до вимог Галузевих стандартів вищої педагогічної освіти й
освітньо-кваліфікаційної характеристики майстра виробничого навчання.
Після закінчення практик проводяться підсумкові конференції. Захист
практики проходить у формі презентації, студенти готують виставку наочних
матеріалів, діляться своїми враженнями: говорять про проблеми та успіхи.
Складають

програми

професійного

самовдосконалення

з

урахуванням

виявлених на практиці індивідуальних недоліків та усвідомлених перспектив
професійного зростання.
Згідно з навчальним планом на ІV курсі майбутні майстри виробничого
навчання ПТНЗ аграрного профілю пишуть дві курсові роботи: одну з фахових
дисциплін, іншу – з теорії і методики виробничого навчання. Студентам
пропонуються теми курсових робіт, що відповідають завданням навчальної
дисципліни й затверджені відповідними предметними (цикловими) комісіями.
Координують роботу студентів щодо написання курсових робіт досвідчені
викладачі.
З педагогіки майбутнім майстрам виробничого навчання пропонуються
такі теми курсових робіт: «Шляхи реалізації виховних технологій у системі
професійної освіти», «Виховне значення колективу у професійному зростанні
молоді», «Система підготовки робітничих кадрів у зарубіжних країнах», «Місце
практичної підготовки в системі професійного навчання», «Формування
світогляду учнів у системі професійної освіти», «Система екологічного
виховання учнів ПТНЗ», «Формування трудової культури в учнів ПТНЗ» та ін.
З дисципліни «Теорія й методика професійного навчання» студенти
працюють над написанням курсових робіт на теми: «Розробка наочності та
методика її використання на уроках виробничого навчання з розділу «Технічне
обслуговування трактора», «Методика організації та проведення уроків
виробничого навчання з розділу «Система технічного обслуговування та
ремонту машин», «Методика проведення поточного інструктажу на уроках
виробничого навчання з теми: «Технічне обслуговування системи запалювання
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карбюраторних

двигунів»,

«Методика

проведення

уроків

виробничого

навчання з теми «Культиватори», «Методика використання технологічної
документації на уроках виробничого навчання»,«Розвиток творчих здібностей
учнів на уроках виробничого навчання» та ін.
З дисципліни «Технологія виробництва і переробка продуктів сільського
господарства» майбутні майстри виробничого навчання ПТНЗ аграрного
профілю виконують курсові роботи на теми: «Машини для заготівлі кормів.
Косарки», «Техніка безпеки і пожежна безпека під час роботи на машинах для
переробки продуктів сільського господарства», «Машини для збирання
зернових культур. Особливості роботи та принцип дії комбайнів», «Технологія
вирощування кукурудзи на силос», «Технологія вирощування та переробка
ранньої картоплі», «Наукові основи сівозмін» та ін.
Метою

курсових

робіт

є

перевірка

готовності

випускників

до

самостійного розв’язання навчально-виховних завдань, що постають перед
майстром виробничого навчання професійно-технічного навчального закладу
аграрного

профілю.

У

ході виконання

курсових

робіт

здійснюється:

систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань і поглиблення
практичних умінь із педагогіки, психології, методики, фахових дисциплін;
застосування теоретичних знань при розв’язанні конкретних практичних
завдань, що постають перед майстром виробничого навчання у реальних
умовах; пошук та обґрунтування ефективних форм, методів і методичних
прийомів

дослідження;

удосконалення

вмінь

самостійної

роботи

для

знаходження необхідної інформації. Курсові роботи є складовою частиною
навчально-виховного процесу підготовки майстрів виробничого навчання та
формування в них готовності до професійного самовдосконалення.
Висновки. Підготовка майбутніх майстрів виробничого навчання ПТНЗ
аграрного профілю спеціальності 5.01010401 Професійна освіта (Технологія
виробництва і переробка продуктів сільського господарства) у професійнопедагогічному коледжі здійснюється відповідно до навчального плану. Але при
цьому особливу увагу необхідно звертати на організацію і проведення практик,
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особливо на робочому місці майстра виробничого навчання та написанню
курсових робіт, тематика яких повинна мати прикладне спрямування на
сільськогосподарське виробництво. Вважаємо, що у відповідності до завдань
сьогодення забезпечити підготовку компетентного майстра виробничого
навчання можливо за умови тісного міжпредметного зв’язку, побудованого на
врахуванні змісту, завдань кожного складника навчального плану.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. У системі
підготовки майстрів виробничого навчання аграрного профілю подальших
досліджень потребують питання побудови моделі та визначення методики
міжпредметних зв’язків, організації бази практики, підготовки до самоосвіти і
самовдосконалення.
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Туряница З. В. Особенности подготовки будущих мастеров
производственного обучения ПТУЗ аграрного профиля в профессиональнопедагогическом колледже
В статье сделан анализ содержания подготовки будущих мастеров
производственного обучения профессионально-технических учебных заведений
аграрного профиля в профессионально-педагогическом колледже на примере
специальности 5.01010401 Профессиональное образование (Технология
производства и переработка продуктов сельского хозяйства), которые
обучаются на базе 9 классов. Акцентируется внимание на циклах дисциплин
общеобразовательной,
гуманитарной
и
социально-экономической,
математической и естественнонаучной, профессиональной подготовки.
Раскрывается цель, содержание учебных, технологических и педагогических
практик; определяется место курсовых работ в профессиональной подготовке
мастеров производственного обучения а ІV курсе студенты пишут две
курсовых
работы.
Подчеркивается
необходимость
ориентации
образовательного процесса на сельскохозяйственное производство.
Ключевые слова: аграрный профиль, будущий мастер производственного
обучения, учебный план, цикл дисциплин, учебная, технологическая,
педагогическая практики, курсовые работы.
Turyanytsya Z. V. The peculiarities of training of future masters of
vocational training of Vocational education in the agricultural profile of
professional-pedagogical college
In today's economic Ukraine’s realities pays considerable attention to the
effective functioning of the agricultural production sector, so there is an acute
problem of training teachers for vocational schools of agricultural profile, including
industrial training craftsmen capable of continuing professional self-improvement.
The solution of this problem lays in educational institutions, particularly at
vocational colleges and industrial-pedagogical educationalschools, which train
masters of vocational training.
We conducted a critical analysis of the educational process of training of
future masters of industrial training of vocational educational institutions of
agricultural profile on specialties 5.01010401 Professional Education (Technology of
production and processing of agricultural products).
Throughout the course of study, students acquire knowledge indisciplines cycle
of humanitarian and socio-economic training, mathematical, natural-scientific
training, training courses and disciplines of independent choice of the institution. In
studying the cycles of the above subjects the students formed knowledge on the basics
of creative activity; the ability of the organization of the material base of industrial
training; ability to perform basic design and engineering calculations; knowledge of
engineering and technology in agricultural production, the basics of safety;
understanding of the foundations of a modern economy and agricultural production.
Curriculum training of future masters of vocational training of Vocational
school in the agricultural profile provided educational, technological and
pedagogical practices. Thei goal is mastering of modern forms and methods of
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organization of the production process, consolidating the obtained skills mastery of
modern technology, machinery, tools, technology, formation of their professional
skills of main tenance and diagnostics in agricultural machines, mastering innovative
technologies, obtaining the necessary practical independent skills and quality of
work, ability to independently acquire knowledge. Before each practice prescriptive
held conferences where students are invited to analyze their readiness to work on a
training site, to identify possible weaknesses, analyze their causes and background,
to make and implement a plan for self-improvement for their prevention and
elimination. The protection practice is in the form of presentations, students prepared
an exhibition of visual material sand share their experiences.
In the fourth year the future masters of industrial training of Vocational school
in the agricultural profile write two term papers. Their goal is to test readiness of
graduates to independently solve educational problems faced by a training officer.
We believe that in line with the objectives of providing training competent
master of industrial training of the presentis subject to close interdisciplinary
communication, built on account of the content, objectives of each component of the
curriculum.
Keywords: an agricultural profile, the future master of vocational training,
curriculum, cycle of disciplines, educational, technological, pedagogical practices,
coursework.
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