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ЗМІСТ
БАБІЧ Ольга
Педагогічний експеримент з формування комунікативнодискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників
БОХОНЬКО Євген
Розвиток професійної мотивації майбутніх інженерів-педагогів галузі
автотранспорту
ГОРБАТЮК Роман
Формування інформаційно-комунікаційної компетенції майбутніх
педагогічних фахівців
ГОРОДИСЬКА Оксана
Професійний самоаналіз студента та шляхи його формування
ДЕМ’ЯНИШИН Володимир
Модель професійної орієнтації школярів на військову службу за
контрактом у системі військово-патріотичного виховання та
результати її експериментальної перевірки
ЗАЛЮБІВСЬКА Оксана
Підходи до формування риторичної культури майбутніх викладачів
технічних університетів
ІВАШКОВА Тетяна
Забезпечення якості професійної підготовки фахівців прикордонної
поліції країн Європейського Союзу
КЕРНИЦЬКИЙ Олександр
Педагогічні аспекти та особливості організації фізичної підготовки
майбутніх авіаційних фахівців
ЛЕМЕШКО Ольга
Структура професійної готовності майбутніх офіцерівприкордонників до локалізації нестандартних ситуацій в пунктах
пропуску через державний кордон
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МОЗАЛЬОВ Владислав
Результати дослідно-експериментальної перевірки педагогічних умов
моніторингу якості професійної підготовки магістрів у ВВНЗ
ПАНАСЮК Наталія
Загальна характеристика управління якістю підготовки майбутніх
інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету
ЯНИЦКА-ПАНЕК Тереса
Роль вчителя початкової школи як організатора навчальновиховного процесу (результативні плани)
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УДК 378.14.015.62
Ольга БАБІЧ,
Національна академія Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького, м. Хмельницький
ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ З ФОРМУВАННЯ
КОМУНІКАТИВНО-ДИСКУРСИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ
ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
У статті розглянуто основні питання методики педагогічного
експерименту з формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх
офіцерів-прикордонників, описано зміст етапів експерименту, уточнено
критерії, показники та рівні сформованості комунікативно-дискурсивної
культури майбутніх офіцерів-прикордонників. Під час експерименту були
використані методи групових експертних оцінок, методи статистичної
обробки, анкетування, за допомогою яких кількісні показники й одержані під
час експерименту дані були узагальнені, систематизовані, виявлені важливі
закономірності.
Ключові слова: педагогічний експеримент, комунікативно-дискурсивна
культура, офіцери-прикордонники, критерії, рівні, показники.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Особливості професії
офіцера-прикордонника
перетинають

кордон;

передбачають
що

вимагає

взаємодію
поєднання

з

громадянами,

особистісних

які

якостей:

комунікабельності, ввічливості, толерантності, пильності, оскільки його
діяльність пов’язана з охороною кордонів нашої держави та забезпеченням
безпеки в країні. Якість комунікативно-дискурсивної культури офіцерівприкордонників безпосередньо впливає на характер виконання службових
завдань та вирішення багатьох соціально-правових проблем, створює необхідні
умови зв’язків з різними категоріями населення, дозволяє послідовно й
ефективно

розв’язувати

складні

професійні

ситуації.

Геополітичне

розташування України, євроінтеграційні процеси, великий потік людей, що
перетинають кордон обумовлюють підвищення якісного рівня комунікативнодискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників.

© Бабіч О.
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Відтак, проблема формування комунікативно-дискурсивної культури
офіцерів-прикордонників стає особливо актуальною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. У нашому
дослідженні ми спиралися на роботи вчених, які досліджували питання
формування та розвитку різних видів культури як у військових (С. Білявець,
Ю. Кудінов, М. Тарнавський, Т. Щеголева,), так і цивільних майбутніх фахівців
(Т. Гороховська, Т. Корольова, О. Залюбівська, В. Будянська, Б. Новожилов,
В. Дячук, В.Тернопільська, С. Сарновська, Н. Дерев'янко, О. Ходань, О. Рембач,
О. Лисевич, В. Михайлюк, А. Дзунда), а також досліджували досягнення
науковців з розвитку комунікації (М.Триняк, О. Анісімович-Шевчук, К. Іванова
та інші).
Проте, ідея формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх
офіцерів-прикордонників ще не набула достатнього рівня розвитку як у науці,
так і в практиці.
Метою статті є виявити особливості формування комунікативнодискурсивної

культури

майбутніх

офіцерів-прикордонників

й

описати

методику педагогічного експерименту.
Виклад основного матеріалу дослідження. Педагогічний експеримент з
формування

комунікативно-дискурсивної

культури

майбутніх

офіцерів-

прикордонників було проведено протягом трьох років в Національній академії
Державної прикордонної служи імені Б. Хмельницького (далі – НАДПСУ).
Мета й завдання педагогічного експерименту були зумовлені висунутою
гіпотезою, а саме: теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування
комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників й
експериментально перевірити їх ефективність, уточнити критерії, показники,
рівні сформованості комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерівприкордонників.
Нами було вперше теоретично обґрунтовано такі педагогічні умови
формування

комунікативно-дискурсивної

культури
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прикордонників: використання методів навчання, що забезпечують засвоєння
екстралінгвістичних знань на засадах міжкультурної комунікації; розроблення і
використання

міжкультурних

комунікативно-дискурсивної

тренінгів

культури;

для

розвитку

використання

компонентів

міждисциплінарних

зв’язків для розширення фонових знань та їх використання майбутніми
офіцерами-прикордонниками у професійній діяльності.
Проведення педагогічного експерименту відбувалося за трьома етапами:
констатувальний, формувальний, контрольний. На констатувальному етапі
педагогічного експерименту було виявлено вихідний рівень сформованості
комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників за
допомогою підібраного діагностичного інструментарію й уточнених критеріїв і
показників (табл. 1). Було уточнено рівні сформованості комунікативнодискурсивної

культури

майбутніх

офіцерів-прикордонників

–

високий,

середній, низький.

Когнітивний

Таблиця 1 – Карта організації дослідження рівня сформованості комунікативнодискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників
Критерії, показники та індикатори рівня сформованості
комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерівДіагностичний
прикордонників
інструментарій
Критерії
Показники
Індикатори
Знання
основ мови Сформованість
вмінь
(стилістичні, лексичні, професійного
Метод аналізу результатів
граматичні, фонетичні спілкування,
знання діяльності. Письмові та
аспекти);
англійської мови та дослідницькі
роботи
знання основ процесу мови суміжних країн на курсантів,
дозволяють
спілкування;
достатньому рівні, що визначити
розуміння
знання суб’єкта про свої забезпечує
якісне сутність
понять,
особливості,
що виконання
службових пов’язаних
зі
проявляються
у обов’язків,
а
також комунікативноспілкуванні;
характеризує
дискурсивною культурою,
сформованість
вміння аналізувати інфор
комунікативних навичок
Метод експертних оцінок для
оцінки
стану
сформованості
комунікативнодискурсивної
культури
курсантів
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Мотиваційно-ціннісний

Критерії, показники та індикатори рівня сформованості
комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерівприкордонників
Критерії
Показники
Індикатори
Знання про вимоги до Володіння комплексом
професійного
технологій професійної
спілкування;
комунікації
Знання формул мовного
етикету, норм немовної
поведінки

Діагностичний
інструментарій

Контент-аналіз
змісту
відповідей на
«незакінчені речення» для
визначення
уявлень
курсантів про комунікацію,
дискурс
і
культуру,
визначення
розуміння
ними своїх можливостей
Знання
Здатність
Тестові
завдання
для
соціокультурного
інтерпретувати
визначення
обізнаності
контексту;
поведінкові
реакції курсантів щодо основних
володіння
учасників спілкування
понять, перевірки знань
поведінковими зразками
необхідних
для
формування
комунікативноВолодіння
дискурсивної культури.
країнознавчою
та
лінгвокраїнознавчою
Тестові
завдання
для
інформацією
визначення зацікавленості
Володіння
курсантів
щодо
екстралінгвістичною
формування
у
себе
інформацією, процесами
комунікативносприйняття,
аналізу,
дискурсивної культури
розуміння та створення
дискурсів
Усвідомлення
Професійна
Метод аналізу результатів
суспільних
потреб, спрямованість (ціннісне діяльності. Письмові та
роботи
інтересів,
соціальних ставлення до служби у дослідницькі
норм, настанов
дозволяють
сфері відповідальності курсантів,
визначити
розуміння
прикордонного
відомства, професійний сутність
понять,
зі
інтерес, прагнення до пов’язаних
саморозвитку
та комунікативнодискурсивною культурою,
самовдосконалювання)
вміння
аналізувати
інформацію
та
обґрунтовувати
свою
думку.
Навчально-пізнавальні
Усвідомлення
Тест
«Діагностика
мотиви, які виражають майбутнім
офіцером- мотиваторів
соціальноставлення до змісту і прикордонником
психологічної активності
процесу пізнання, його значущості
особистості»
результатів
комунікативноПрофесійні
мотиви, дискурсивної культури Модифікована
методика
зумовлені інтересом до як вагомого фактору «Дослідження
мотивації
успішності
їхньої професійного
професії
навчання
майбутньої службової студентів» В.Г. Каташева
діяльності
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Операційно-діяльнісний

Критерії, показники та індикатори рівня сформованості
комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерівприкордонників
Критерії
Показники
Індикатори
Мотиви самовираження, Ціннісне ставлення до
самовдосконалення;
формування
утилітарні мотиви або комунікативномотиви
власного дискурсивної культури
добробуту
Уміння
прогнозувати Застосовування
хід
комунікативної здобутих фонових знань
ситуації
на практиці. під час
службових
Уміння формувати та виконання
обґрунтовувати
свою обов’язків
думку
Уміння
будувати
комунікативну
поведінку в залежності
від
основної
теми
комунікації

Діагностичний
інструментарій

Методика
Н.Обзорова
«Діагностика
вольового
потенціалу особистості»;
Методика
Н.Холла
«Діагностика емоційного
інтелекту»
Метод експертних оцінок для
оцінки
стану
сформованості
комунікативнодискурсивної
культури
курсантів

уміння
аналізувати
усний та писемний
текст з точки зору
наявності в ньому явної
та прихованої, основної
та
другорядної
інформації
Уміння
враховувати
історичний та історикокультурний контексти
Уміння контролювати
комунікативну ситуацію

1. Тест для визначення
соціальної
креативності
особистості.
2. Тест для визначення
здатності до самоосвіти та
саморозвитку особистості.

В експериментальну групу було підібрано 78 осіб які навчаються за
напрямками підготовки «Право» та «Охорона та захист державного кордону».
У якості контрольної були вибрані навчальні групи того ж року навчання,
але які проходили професійну підготовку по традиційній методиці навчання і
виховання – 80 осіб, які навчаються: за спеціальністю «Охорона та захист
державного кордону» – 46 осіб та 34 особи за спеціальністю «Оперативнорозшукова діяльність». Автором дисертації здійснювалася координаційна і
контрольно-аналітична функція, як викладача кафедри англійської мови.
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Основним методом оцінювання ступеня сформованості складових
комунікативно-дискурсивної культури експериментальної і контрольної груп
був метод експертної оцінки, який ґрунтувався на аналізі думок науковопедагогічних працівників і думок курсантів в процесі індивідуальних і
групових бесід, відповідей на заняттях, дисциплінованості, ставлення до
майбутньої професії і навчання.
На основі вивчення думок науковців [1–3], аналізу стану сформованості
комунікативно-дискурсивної культури в НАДПСУ і чинників, які впливають на
нього, у дослідженні були розроблені та науково обґрунтовані три рівні
сформованості складових комунікативно-дискурсивної культури курсантів. На
основі підходу запропонованого у дослідженні В. Райко [3], використана
методика оцінки рівня сформованості комунікативно-дискурсивної культури,
що розроблена під час дисертаційного дослідження, яка дозволила автору
визначати сформованість цієї властивості особистості у курсантів та офіцерівприкордонників.
Вхідний контроль було проведено на базі НАДПСУ у вересні 2014 року.
У цьому етапі експерименту взяли участь 158 курсантів 1 курсу факультету
правоохоронної та оперативно-розшукової діяльності (напрям підготовки
«Оперативно-розшукова діяльність і право») і факультету охорони та захисту
державного кордону (напрям підготовки «Охорона та захист державного
кордону», а також 11 науково-педагогічних працівників, серед яких професори,
доценти, старші викладачі та викладачі кафедр. У всіх групах з метою
об’єктивності було використано одні й ті ж завдання для оцінки ступеня
сформованості складових комунікативно-дискурсивної культури курсантів.
Опитування у всіх групах ми проводили за однією методикою; всі курсанти
були приблизно в однакових умовах.
Одним з методів ми використали анкетування. Було розроблено анкети та
завдання, які дозволили продіагностувати вихідний рівень сформованості
компонентів

комунікативно-дискурсивної

прикордонників:

зокрема

когнітивний

культури
компонент
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(стилістичні, лексичні, граматичні, фонетичні аспекти); знання основ процесу
спілкування; знання суб’єкта про свої особливості, що проявляються у
спілкуванні; знання про вимоги до професійного спілкування; знання формул
мовного

етикету,

норм

немовної

поведінки;

знання

соціокультурного

контексту; володіння поведінковими зразками; володіння країнознавчою та
лінгвокраїнознавчою
інформацією,
дискурсів),

інформацією;

процесами

володіння

сприйняття,

мотиваційно-ціннісний

аналізу,
компонент

екстралінгвістичною

розуміння

та

створення

(комунікативні

якості

особистості, ціннісні орієнтації в процесі спілкування, адекватність самооцінки,
рівень інтересу до професії), операційно-діяльнісний компонент (уміння
управляти своєю поведінкою, проявляти такт, уміння розуміти людину,
«подавати

себе»

у

професійному

спілкуванні,

організовувати

спільну

діяльність, запобігати конфліктам або регулювати їх, уміння аналізувати
вчинки людини, давати їм правильну соціально-психологічну оцінку).
Беручи до уваги компоненти комунікативно-дискурсивної культури
офіцерів-прикордонників, а також результати констатувального експерименту
ми запропонували курсантам другого курсу методом самооцінки визначити свій
власний рівень комунікативно-дискурсивної культури. За основу у системі
оцінювання було вибрано 12-ти бальну шкалу, причому кількість балів від 12
до 9 відповідала високому рівню; 8 – 5 балів - середньому рівню; 4 – 1 бал відповідали низькому рівню. Отримані результати подані у таблиці 2.
Таблиця 2 – Результати
дискурсивної культури

самооцінювання

Рівні комунікативно-дискурсивної
культури
Високий
Середній
Низький
Всього

курсантами

рівня

комунікативно-

Результати самооцінювання
абс. од.

у%

11
54
55
120

9,16
45,00
45,84
100

За допомогою методу групових експертних оцінок було визначено змінні
величини,

необхідні

для

оцінки

стану

сформованості

комунікативно-

дискурсивної культури курсантів.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 1

Педагогіка

Важливе значення мали також методи статистичної обробки, за
допомогою яких ми кількісні показники й одержані під час експерименту дані
змогли узагальнити, систематизувати, виявити важливі закономірності. Наукова
література з математичної статистики [4] вказує на те, що у випадку однакового
рівня кваліфікації більшості експертів у цій галузі освітньої діяльності, а також
у випадку співпадіння показників відносної самооцінки експертів можливо
зробити припущення про їх однакову компетентність й у якості інтегральної
оцінки застосувати середньоарифметичне їх окремих оцінок.
Таблиця 3 – Рівні комунікативно-дискурсивної культури у першій контрольній групі
(n=80, перший зріз) за результатами групової експертної оцінки (факультет
правоохоронної та оперативно-розшукової діяльності)
Рівні комунікативно-дискурсивної культури
Критерії
високий
середній
Низький
абс.
%
абс.
%
абс.
%
когнітивний
6
7,5
39
48,8
35
43,8
мотиваційно6
7,5
32
40,0
42
52,5
ціннісний
операційно6
7,5
31
38,8
43
53,8
діяльнісний
інтегральний
6
7,5
34
42,5
40
50,0
Таблиця 4 – Рівні комунікативно-дискурсивної культури у другій контрольній групі
(n=78, перший зріз) за результатами групової експертної оцінки (факультет охорони та
захисту державного кордону)
Рівні комунікативно-дискурсивної культури
високий
середній
Низький
Критерії
абс.
%
абс.
%
абс.
%
когнітивний
5
6,4
36,0
46,2
37
47,4
мотиваційно5
6,4
33,0
42,3
40
51,3
ціннісний
операційно5,0
6,4
32,0
41,0
41,0
52,6
діяльнісний
інтегральний
5
6,4
34
43,2
39
50,4

Отже, як видно с таблиць 3 та 4, результати самооцінювання курсантів та
групових експертних оцінок схожі за результатами. При цьому результати
показують, що кількість курсантів із високими показниками є незначною,
необхідним було проведення ґрунтовних теоретичних і практичних досліджень,
які б сприяли покращанню зазначеної сфери.
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Для виявлення ефективності формування комунікативно-дискурсивної
культури за умови дотримання запропонованих педагогічних умов, був
проведений формувальний етап експерименту. У відповідності з обраною
метою, завданнями, логікою і методами дослідження рівнів сформованості
комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників
була проведена порівняльна оцінка ефективності на початку та кінці
експериментального дослідження.
Результати формувального етапу експерименту свідчать про ефективність
розроблених нами педагогічних умов як за окремими критеріями, так і
інтегральним критерієм комунікативно-дискурсивної культури майбутніх
офіцерів-прикордонників загалом, що підтверджується даними таблиць 5 та 6.
Зокрема,

порівняльний

аналіз

рівнів

комунікативно-дискурсивної

культури на початку та наприкінці експерименту свідчить про зростання за
кожним із критеріїв в експериментальній групі кількості курсантів з високим та
середнім рівнями, значне зменшення – з низьким рівнем.
Таблиця 5 – Рівні комунікативно-дискурсивної культури експериментальної групи
(n=78, другий зріз) за результатами групової експертної оцінки (факультет охорони та
захисту державного кордону) наприкінці експерименту
Рівні комунікативно-дискурсивної культури
Критерії
високий
середній
низький
абс.
%
абс.
%
абс.
%
когнітивний
17
21,8
47
60,3
14
17,9
мотиваційно12
15,4
41
52,6
25
32,1
ціннісний
операційно20
25,6
40
51,3
18
23,1
діяльнісний
інтегральний
16
20,9
43
54,7
19
24,4
Таблиця 6 – Рівні комунікативно-дискурсивної культури контрольної групи (n=80,
другий зріз) за результатами групової експертної оцінки (факультет правоохоронної та
оперативно-розшукової діяльності)) наприкінці експерименту
Рівні комунікативно-дискурсивної культури
високий
середній
низький
Критерії
абс.
%
абс.
%
абс.
%
когнітивний
8
10,0
40
50,0
32
40,0
мотиваційно8
10,0
34
42,5
38
47,5
ціннісний
операційно9
11,3
33
41,3
38
47,5
діяльнісний
інтегральний
8
10,4
36
44,6
36
45,0
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Так, в експериментальній групі за когнітивним критерієм кількість
курсантів з високим рівнем зросла на 15,4 %, а в контрольній групі лише на
2,5 %. Відповідно, з середнім рівнем – зросла на 14,1 % в експериментальній і
на 1,3% у контрольній групах. Водночас, в експериментальній групі за тим
самим когнітивним критерієм кількість курсантів з низьким рівнем зменшилась
на 29,5 %, а в контрольній групі лише на 3,8 %.
За мотиваційно-ціннісним критерієм в експериментальній групі кількість
курсантів з високим рівнем розвитку зросла на 9 %, а в контрольній на 2,5 %, з
середнім рівнем – зросла на 10,3% в контрольній групі – на 2,5%. За цим самим
критерієм спостерігається зменшення кількості курсантів експериментальної
групи з низьким (на 19,2%) рівнем розвитку деонтологічної підготовки.
Водночас, у контрольній групі таке зменшення становить 5 %.
За операційно-діяльнісним критерієм в експериментальній групі кількість
курсантів з високим рівнем зросла на 19,2 %, а контрольній лише на 3,8 %, з
середнім рівнем – зросла на 10,3 % в експериментальній і на 2,5 % в
контрольній

групах.

Кількість

курсантів

з

низьким

рівнем

розвитку

комунікативно-дискурсивної культури за операційно-діяльнісним критерієм
зменшилась на 29,5 % в експериментальній та на 6,3 % у контрольній групах.
За інтегральним критерієм в експериментальній групі кількість курсантів
з високим рівнем зросла на 14,5 %, а контрольній лише на 2,9 %, з середнім
рівнем – зросла на 11,5 % в експериментальній і на 2,1 % в контрольній групах.
Кількість курсантів з низьким рівнем розвитку комунікативно-дискурсивної
культури за інтегральним критерієм зменшилась на 26,1% в експериментальній
та на 5,1 % у контрольній групах.
Представлені

результати

дозволяють

нам

зробити

висновок,

що

застосований нами комплекс педагогічних умов дозволив збільшити кількість
курсантів

з

високим

рівнем

комунікативно-дискурсивної

культури

експериментальній групі.
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Результати дослідження показали, що використання традиційних форм в
контрольній групі привело до незначної зміни кількості курсантів з високим
рівнем комунікативно-дискурсивної культури.

Рисунок – Динаміка зміни комунікативно-дискурсивної культури (у %) майбутніх офіцерівприкордонників в ході формувального експерименту (у %).

Кількісний аналіз результатів дозволив нам зробити висновок, що
наприкінці формувального експерименту у курсантів експериментальної групи
на

відміну

від

контрольної

спостерігається

значне

зростання

рівня

комунікативно-дискурсивної культури. Це наочно видно з рисунку, що
доводить

правомірність

упроваджених

педагогічних

умов

формування

комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників.
Метою контрольного етапу експерименту був аналіз результатів
експериментальної роботи щодо перевірки ефективності педагогічних умов
формування

комунікативно-дискурсивної

культури

майбутніх

офіцерів-

прикордонників. Було виявлено позитивні зміни в обох експериментальних
групах.
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Аналіз

граничних

даних

підтверджує

значне

підвищення

рівня

комунікативно-дискурсивної культури курсантів експериментальної групи. У
контрольній групі суттєвих кількісних і якісних змін не відбулося. Тобто,
проведене нами експериментальне дослідження підтвердило доцільність
впровадження

в

освітній

процес

для

підготовки

майбутніх-офіцерів

прикордонників розроблених педагогічних умов формування комунікативнодискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників.
Висновки. Виділені нами педагогічні умови є достатніми для реалізації
процесу

формування

комунікативно-дискурсивної

офіцерів-прикордонників,

про

що

свідчать

культури
позитивні

майбутніх
результати

формувального експерименту; впровадження умови використання методів
навчання, що забезпечують засвоєння екстралінгвістичних знань на засадах
міжкультурної комунікації сприяє підвищенню ефективності процесів адаптації
і прийняття курсантами іншої культури, формуванню толерантного ставлення
до її цінностей, засвоєнню культурних зразків і норм міжкультурної
комунікації, створенню сприятливого середовища для комунікації в парному,
груповому режимах; впровадження умови розроблення і використання
тренінгів для розвитку компонентів комунікативно-дискурсивної культури
сприяє засвоєнню знань, умінь, навичок, якими курсанти повинні оволодіти під
час навчання у НАДПСУ для того, щоб здійснювати професійну діяльність та
ефективно спілкуватися з особами, що перетинають ДК; впровадження умови
використання міждисциплінарних зв’язків для розширення фонових знань та їх
використання

майбутніми

офіцерами-прикордонниками

у

професійній

діяльності сприяє самовдосконаленню та самоствердженню курсантів у
професійній підготовці, зведе до мінімуму культурний шок, дасть майбутнім
офіцерам-прикордонникам необхідне узагальнене розуміння, що дозволить
перебороти колишні труднощі спілкування з представниками іншої країни.
Кожна педагогічна умова окремо сприяє підвищенню ефективності реалізації
процесу

формування

комунікативно-дискурсивної
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офіцерів-прикордонників, але лише комплекс умов вирішує цю задачу в повній
мірі.
Отже,

аналіз

результатів

експерименту

засвідчив,

що

гіпотезу

дослідження було підтверджено.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Однак
проведена

робота

не

вичерпує

всіх

аспектів

порушеної

проблеми.

Перспективою подальшого дослідження полягає у вивченні питань, пов’язаних
з розробкою методичних рекомендацій щодо формування комунікативнодискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової
підготовки
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Рецензент – кандидат педагогічних наук, доцент Рабійчук Л. С.
Бабич О. Педагогический
эксперимент
с
формирования
коммуникативно-дискурсивной культуры будущих офицеров-пограничников
В статье было рассмотрено главные вопросы методики педагогического
эксперимента с формирования коммуникативно-дискурсивной культуры
будущих офицеров-пограничников, описано содержание этапов эксперимента,
уточнено критерии, показатели и уровни формирования коммуникативнодискурсивной культуры будущих офицеров-пограничников. Во время
эксперимента были использованы методы групповых экспертных оценок,
методы статистической обработки, анкетирования, с помощью которых
количественные показатели и полученные во время эксперимента данные были
обобщены, систематизированные, обнаружены важные закономерности.
Ключевые слова: педагогический експеримент, коммуникативнодискурсивная культура, офицеры-пограничники, критерии, уровни, показатели.
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Babich O. Pedagogical experiment of formation of communicative and
discursive culture of the future borderguard officers
In the article the basic questions of pedagogical experiment with methods of
formation of communicative and discursive culture of future borderguard officers
were considered; the contents of the stages of the experiment were described;
criteria, indicators and levels of communicative and discursive culture of the future
borderguard officers were clarified. Pedagogical experiment took place in three
stages: constative, forming, control. With the help of diagnostic tools and specified
criteria and indicators the output level of formation of communicative and discursive
culture of the future borderguard officers was detected during constative stage of the
pedagogical experiment. The levels of communicative and discursive culture of the
future borderguard officers were specified as – high, medium, low. The pedagogical
experiment was conducted during the forming stage to identify the effectiveness of
formation of the communicative and discursive culture under the proposed
conditions. In accordance with the chosen purpose, objectives, logic and methods of
research of levels of formation of communicative and discursive culture of future
borderguard officers the comparative evaluation of effectiveness was conducted at
the beginning and end of the experimental research. In particular, comparative
analysis of levels of communicative and discursive culture at the beginning and end
of the experiment indicates the growth in the number of cadets with high and medium
levels for each of the criteria in the experimental group, a significant decrease – with
low levels. The main method of evaluation the degree of formation of components of
communicative and discursive culture in experimental and control groups was the
method of expert evaluation which was based on an analysis of the thoughts of
teaching staff and cadets in the process of individual and group interviews, answers
at the classes, discipline, attitude to the future profession and studies. The purpose of
the control stage of the experiment was to analyze the results of experimental work
concerning the checking of the effectiveness of pedagogical conditions of formation
of communicative and discursive culture of the future borderguard officers. The
positive changes were found in both experimental groups. The applied set of
pedagogical conditions helped to increase the number of cadets with high level of
communicative and discursive culture in the experimental group. The results of
research showed that the use of traditional forms in the control group led to minor
changes in the number of cadets with high levels of communicative and discursive
culture. That means that every separate pedagogical condition promotes the increase
of effectiveness of realization of the process of formation of communicative and
discursive culture of the future borderguard officers but only the complex of
conditions solves this task completely.
Key words: pedagogical experiment, communicative and discursive culture,
borderguard officers, criteria, levels, indicators.
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УДК 378.048.45
Євген БОХОНЬКО,
Хмельницький національний університет
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВПЕДАГОГІВ ГАЛУЗІ АВТОТРАНСПОРТУ
У статті характеризується поняття «професійна мотивація»
інженерно-педагогічної професії її вплив на майбутню професійну діяльність.
Розглянуто мотиваційну структуру особистості студента.
Ключові слова: мотивація, професійна підготовка, професійна
мотивація, інженерно-педагогічна освіта.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Професійна підготовка
майбутнього
пов’язані

зі

інженера-педагога
специфікою

галузі

самою

автотранспорту

професії,

це

має

наявність

особливості
декількох

взаємопов’язаних компонентів – виробничо-технологічного, педагогічного, та
психологічного. Відповідно інженерно-педагогічна освіта спрямована на
підготовку спеціалістів, які мають знання, уміння та навички, що дозволяють їм
достатньо легко адаптуватися до різних видів діяльності. Успішність
професійної підготовки прямо залежить від мотиваційної спрямованості
студента, оскільки саме професійна мотивація є ланкою, що пов’язує
особистість з професійним середовищем через внутрішні механізми діяльності.
Саме мотиваційні структури особистості визначають як засоби і напрямки
діяльності майбутнього інженера-педагога в цілому, так і конкретні засоби
засвоєння й використання професійних цінностей.
Отже, важливо, щоб у процесі навчання у майбутнього інженера-педагога
відбувався розвиток професійної мотивації на основі якої відбувається
накопичення знань, досвіду діяльності, усвідомлення своїх здібностей,
можливостей, ціннісне самовизначення. Досягнути цієї мети можливо за умови
розвитку професійної мотивації на основі якої забезпечується стимулювання в
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студента потреб у постійному вдосконаленні своєї професійної діяльності,
оволодінні новими професійними знаннями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Мотивація
професійної діяльності, і в тому числі професійної підготовки, активно
досліджується
(Л. І. Божович,
В. І. Ковальова,

у

педагогічному,

психологічному

М. Й. Боришевського,
Г. С. Костюка,

контекстах,

Л. С. Виготського,

С. Д. Максименка,

це

праці

Є. П. Ільїна,

В. А. Семиченко,

О. В. Скрипченка.) в яких розглядаються види і генезис мотивів, функції
мотивів у детермінації життєдіяльності людини, особливості структури
мотиваційної сфери особистості, мотиваційні основи професійної діяльності.
Останнім часом з’явилися дослідження присвячені формуванню мотивації саме
інженерів- педагогів: (І. О. Бардус, О. П. Білецька, Т. В. Чаусова та ін.). Разом з
тим, недостатньо вивченими залишаються питання генезису мотиваційної
сфери майбутніх інженерів-педагогів в процесі навчання у ВНЗ, визначення
умов, що впливаю на розвиток професійної мотивації.
Метою

статті

є

дослідження

питання

механізмів

формування

професійної мотивації майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту.
Виклад основного матеріалу дослідження. Професійна мотивація –
основа на якій розвивається особиста позиція студента, формуються потреби в
оволодінні професією, в реалізації себе в ній. На нашу думку, проблема
підготовки інженерів-педагогів без вивчення питання розвитку професійної
мотивації не має фактичного підґрунтя, оскільки, дослідження, вивчення
мотиваційної структури є основною умовою пізнання особистості і необхідною
базою для цілеспрямованого психолого-педагогічного впливу на особистість
майбутнього спеціаліста.
Сучасні дослідники наголошують, що важливим є те, щоб у процесі
навчання у майбутнього інженера-педагога відбувалося не лише накопичення
знань, досвіду діяльності, усвідомлення своїх здібностей, можливостей, а й
відбулося

професійне

самовизначення,

тобто

формування
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ціннісних орієнтацій на основі потреб та мотивів. Саме вирішення цих питань
вищою професійною освітою зможе забезпечити безупинний професійний
розвиток інженера-педагога, що здатний сприймати нове наукове мислення та
діяльність.
На основі аналізу праць науковців мотиви визначаємо як механізми, що
усвідомлюються або не усвідомлюються і зумовлюють змістовний бік
професійної мотивації, як джерела, рушійними силами яких виступають
потреби. Тобто спрямованість особистості визначають мотиви, відповідно до
яких особистість діє. Мотиваційна ж структура особистості може змінюватися в
процесі життя залежно від потреб, які є провідними для неї. Внутрішні мотиви
призводять до зміни зовнішніх умов та обставин. Відповідно, якщо
внутрішніми мотивами студента є потреба в оволодінні професійними
знаннями й формування таких якостей в собі, котрі є елементом професійноціннісних

орієнтацій,

то

відбувається

зміна

зовнішньої

ситуації,

що

проявляється в діяльності, спрямованій на оволодіння даними якостями та
втіленням їх у своїй професійній діяльності.
Вище вже зазначалося, що сучасні психолого-педагогічні дослідження
сутність діяльності інженера-педагога визначають, як поліфункціональну,
метою якої є професійна підготовка й професійний розвиток особистості
майбутнього фахівця визначеної сфери виробництва, а також отримання
конкурентоспроможної продукції [1]. Професійна мотивація визначає систему
відносин людини з діяльністю: включаючись у певний вид діяльності
(в основному – пізнавального характеру), людина одночасно повинна
підготуватись на перспективу до включення в зовсім інший за структурою і
функціями вид діяльності. Це вимагає особливого співвідношення і відповідних
збудників: наявності пролонгованої мети, яка підпорядковує собі виникнення,
усвідомлення і реалізацію поточних мотивів, пріоритет прогнозованих (на
раціональному рівні) віддалених наслідків дій і вчинків над безпосередніми,
навіть життєво значущими потребами і мотивами [2, с. 2].
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Завдяки потребам, що є внутрішнім рушійним початком активного
відношення майбутнього інженера-педагога до великого масиву навчальної
діяльності, виникають ті або інші мотиви. Потреби майбутнього інженерапедагога виступають передумовою мотивації. Можна надавати великого
значення обраній професії, розуміти її важливу суспільну роль, але при цьому
по-різному до неї ставитися. У цьому випадку можна говорити про різну
мотивацію професійної діяльності, котра визначається передусім провідними
мотивами вибору професії, здатністю задовольнити соціальні та духовні
потреби особистості. Усвідомлення визначального значення мотивації для
навчальної діяльності спричинило формулювання принципу мотиваційного
забезпечення навчального процесу [3, с. 32].
Ще наприкінці 1980-х років Е. Зєєр запропонував, ґрунтуючись на
відмінності потреб особистості, професійні мотиви поділяти на дві групи:
матеріальні та духовні. До матеріальних мотивів відносяться: розмір заробітної
платні, умови праці, місцезнаходження навчального закладу, житлове
забезпечення. До духовних мотивів професійної діяльності належать: соціальна
значущість праці, можливість самовдосконалення і реалізації своїх здібностей,
схильність до діяльності, інтерес до неї [4, с. 7].
Молодь, що вчиться, має один загальний вид діяльності – навчання, разом
із тим, не можна не враховувати, що студенти мають індивідуальні цінності та
мотиви вступу до конкретного навчального закладу, різний рівень підготовки,
індивідуально-психологічні та індивідуально-типологічні особливості. Як
зазначалося вище, процес навчання, особливо процес отримання професії, є
головним фактором, що забезпечує розвиток особистості, особливий рід
діяльності. В процесі навчальної діяльності виникає та формується позитивна
або негативна мотивація до своєї майбутньої професійної діяльності. Тобто
ціннісно-мотиваційна сфера особистості під час навчання отримує динамічний
розвиток або не отримує. На кожному етапі навчання різні мотиви спонукають
студента до засвоєння знань, тобто мотив дозволяє особистості реалізовувати ті
потреби та цінності, які вона мала на даному етапі. В процесі подальшої
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професіоналізації виникає нова ситуація, з’являються нові потреби та цінності.
Раніше отримані знання, вміння, навички не зникають, а виступають у ролі
внутрішніх факторів та передумов для наступного етапу навчання. У самому
загальному вигляді мотив, або мотивація, це стимули, що спонукають людину
до певних дій. Мотивація включає в себе потреби, мотиви, інтереси, установки,
емоції, норми цінності. Б. І. Додонов виокремлює чотири структурних
компоненти мотивації: задоволення від самого процесу діяльності, значущість
для особистості безпосереднього результату діяльності, мотивуюча сила
нагороди за діяльність, примусовий тиск на особистість [5, с. 45]. Перший та
другий компоненти виявляють орієнтацію на саму діяльність, виступаючи
внутрішніми компонентами стосовно діяльності, а третій та четвертий –
фіксують зовнішні (негативні або позитивні стосовно діяльності) фактори
впливу. Внутрішні мотиви призводять до зміни зовнішніх умов та обставин.
Відповідно, якщо внутрішніми мотивами студента є потреба в оволодінні
професійними знаннями й формування таких якостей, які є елементом
професійно-ціннісних орієнтацій, то відбувається зміна зовнішньої ситуації, що
проявляється в діяльності, спрямованій на оволодіння цими якостями та
втіленням їх у своїй професійній діяльності. Зовнішні мотиви – це такі, що не
входять до структури навчальної діяльності: отримання високих оцінок не
заради знань, а заради стипендії, навчання заради престижу. Останнім часом у
студентів переважає зовнішня мотивація до навчання. Дослідження науковців
підтверджують цю тенденцію і засвідчують, що студенти ВНЗ розглядають
вищу освіту не стільки через призму однозначного професійного інтересу,
скільки як одержання бази знань для наступного інваріантного вибору. У роботі
А. В. Яковенко вказується, що головними мотиваціями для одержання освіти, а
відповідно і професії є: мотивація як надія на перспективну винагороду
(диплом, працевлаштування, тощо); мотивація як процес особистісної реалізації
(безпосередньої і перспективної); мотивація як «примус» і «самопримус»;
мотивація

як

інерційність;

мотивація

як

відтворення

соціальних

стереотипів [6, с. 5].
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На

вибір

професії

впливають

конкретні

фактори.

Згідно

теорії

Я-концепції людина прагне обрати професію, яка відповідає уявленням про
себе, стверджуючись у професії, людина досягає самоактуалізації. Орієнтація
на певний вид діяльності та вибір професії набуває широкого значення,
виступає однією із сторін орієнтації – соціальної спрямованості індивіда на
входження до певного соціального класу, прошарку, соціальної групи
суспільства [7].
Але потреби, формуються й реалізуються в процесі діяльності і
виступають тією ланкою, що пов’язує особистість і соціум, який наповнює
потреби предметним змістом. Наша сучасна буденність характеризується
економічним спадом, що не може не впливати на потреби, а відтак і на мотиви
вибору професії. Згідно з дослідженнями у періоди економічного спаду та
масового безробіття вибір професії може здійснюватися і в ході практичних
міркувань – знайти роботу, яка забезпечить засобами до існування [8]. Тому до
професійних мотивів, як вже зазначалося вище, можна з впевненістю віднести
заробітну плату, престижність, можливість знайти роботу, організацію праці,
вид праці, умови праці, реалізацію індивідуальних якостей, значущість роботи.
Пізнавальні

(духовні

потреби)

педагога

задовольняються

через

спрямування пізнання суб’єкта на об’єкти педагогічної системи, вивчення
педагогічної теорії. Оскільки студентство визначається науковцями особливою
суспільною

групою,

що

характеризується

своєрідністю

соціального,

демографічного й психологічного стану це зумовлює й своєрідність підходів,
що використовуються до процесу її освіти. Саме стійка професійна мотивація,
що

спрямована

на

задоволення

потреб

у

саморозвитку,

спілкуванні,

професійній самореалізацій, любові до професії, може забезпечити постійний
професійний розвиток педагога.
Матеріальні ж потреби в галузі інженерно-педагогічної діяльності не в
повній мірі можуть задовольнити молодь, яка зовсім не схильна до альтруїзму,
тому студенти не пов’язують своє майбутнє з інженерно-педагогічною
спеціальністю здебільшого через причини соціально-економічного характеру.
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Звідси споглядаємо не відповідність духовних та матеріальних мотивів і, як
наслідок відсутність професійної мотивації.
Проте, як свідчать дослідження, мотиви щодо обрання професії у молоді
не завжди є стійкими [3, с. 32]. Вони дуже часто міняються як і інтереси,
погляди, світобачення, поведінка особистості, тим більше в ситуації вибору,
майже ніколи не визначається одним мотивом. Тому саме за допомогою
розвитку професійної мотивації можна подолати розрив між духовними та
матеріальними мотивами.
Досягненню цієї мети сприятиме розв’язання таких завдань:
формування мотиваційного ставлення студентів – майбутніх інженерівпедагогів до обраної професії;
формування

потреби

в

самоосвіті,

творчості,

безупинному

загальнокультурному, науковому і професійному вдосконаленні на основі
оволодіння професійними знаннями.
Висновки. Отже, професійна мотивація є необхідним елементом
становлення особистості майбутнього інженера-педагога галузі автотранспорту,
оскільки виступає як система, котра визначає світоглядну позицію, напрями
професійної
(потреби,

діяльності,

мотиви,

активізуючи

інтереси).

внутрішні

Розвинута

механізми

особистості

професійно-мотиваційна

сфера

особистості визначає навчальну, а в майбутньому і професійну діяльність
студента.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. У подальшому,
на нашу думку, необхідно розробити методику дослідження професійної
мотивації студентів інженерів-педагогів, що дозволить виявити внутрішні
мотиви, що впливають на навчальну діяльність студентів, та визначити умови
розвитку професійної мотивації.
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Бохонько Е. Развитие професиональной мотивации будущих
инженеров-педагогов области автотранспорта
В статье характеризуется понятие «профессиональная мотивация»
инженерно-педагогической профессии и ее влияние на будущую
профессиональную деятельность. Рассмотрены мотивационную структуру
личности студента.
Ключевые
слова:
мотивация,
профессиональная
подготовка,
профессиональная мотивация, инженерно-педагогическое образование.
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Bohonko E. Developnet of professional motivation of future engineersteachers automobile industry
The article characterized the term «professional motivation» engineering teaching profession its impact on the future professional activity. Considered
motivational structure of the individual student.
Professional training future engineer-teacher motor industry has features
floor related to the specific profession itself, this multiple related components industrial, technological, pedagogical and psychological. Accordingly engineering
pedagogical education aimed at training specialists with knowledge and skills that
allow them easily enough to adapt to different activities. Successful training depends
on the student's motivational orientation, because professional motivation is a
link that bounds the identity of the professional environment through internal
mechanisms work. This motivational personality structure is defined as the means
and activities of future engineers -teachers in general and specific means of
mastering and using professional values.
Professional motivation - the basis on which develops the student's personal
position, emerging needs for skills development in the implementation of themselves
in it. In our opinion, the problem of training engineers - teachers without studying the
development of professional motivation has no factual basis, because, study, study of
the motivational structure is essential personality and knowledge base necessary for
targeted psycho-pedagogical influence on the personality of the future specialist.
Modern researchers emphasize that it is important that in the process of
training of future engineer-teacher was not only accumulation knowledge,
experience activities, awareness of their abilities, ozhlyvostey city, but was
professional self-determination, ie the formation professional - value orientations
based on the needs and motives. Exactly address these issues higher professional
education to ensure continuous professional development engineer - teacher who is
able to perceive new scientific thinking and activity.
Consequently, professional motivation is an essential element of personality
future engineer - teacher field of transport, as is a system that determines the
worldview, areas of professional activity, activating internal mechanisms of
personality (needs, motives, interests). Developed professionally - motivation sphere
of the individual determines the educational and future professional activities
and student.
Keywords: motivation, professional training, professional motivation,
engineering-pedagogical education.
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УДК 378.147
Роман ГОРБАТЮК,
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
комп’ютерних технологій Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІЧНИХ ФАХІВЦІВ
Досліджено проблему змісту професійної підготовки майбутніх фахівців
у вищих педагогічних навчальних закладах України. Обґрунтовано важливість
формування системи інформаційно-комунікаційної компетенції в майбутніх
педагогічних фахівців як чинника цілісного розвитку їх особистості. З’ясовано,
що професійна підготовка майбутніх фахівців педагогічних спеціальностей
вимагає визначення теоретико-методологічних підходів для побудови системи
інформаційно-комунікаційної
компетенції,
визначення
структурнофункціональних компонентів і чинників, які впливають на її реалізацію.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні компетенції, система,
професійна підготовка, зміст, формування, майбутні фахівці.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У період структурних і
якісних змін в економіці України, розвитку ринку праці та ринку освітніх
послуг, ефективність професійної освіти значною мірою визначається рівнем
інформаційно-комунікаційної компетенції педагогічних працівників, а також
розвитком адаптаційних здібностей майбутніх фахівців до нових видів
професійної діяльності. Стрімке зростання інформації, розвиток науки, техніки
і виробництва потребують якісного зростання інтелектуального потенціалу
сучасної людини, а відтак – модернізації змісту, форм і методів професійної
підготовки майбутніх фахівців. Суспільству сьогодні потрібний кваліфікований
фахівець,

який

володіє

не

тільки

інформаційно-комунікаційними

компетенціями, але й розвинутими внутрішніми регуляторами – людською і
професійною відповідальністю.
У світовій педагогічній теорії та практиці поняття компетенції є
головним. У своєму змісті воно уособлює не лише суму знань, умінь і навичок
(ЗУН), а й здатність до їх застосування, сукупність взаємозалежних якостей
© Горбатюк Р.
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особистості, спрямованих на опанування певного кола предметів або процесів,
необхідних для якісної, продуктивної та дієвої маніпуляції ними.
До

інформаційно-комунікаційної

компетенції

майбутніх

фахівців

належить діяльнісна (ЗУН й способи реалізації педагогічної діяльності) і
комунікативна (ЗУН й способи педагогічного спілкування). У даному випадку,
для молодого педагогічного фахівця головним є наявність надситуативного
мислення, здатності до адекватного сприйняття, осмислення та розуміння
креативного учня, таланту розпізнати обдаровану дитину і надати належну
психолого-педагогічну підтримку в розвитку її потенціалу та гармонійного
поєднання емоційної експресивності та виваженості [3; 4].
Для системи професійної освіти одним із головних завдань є виховання
позитивного відношення до сучасного процесу перетворень як важливого
елемента інформаційно-комунікаційної компетенції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблема підготовки
компетентних фахівців у педагогічних ВНЗ України є предметом дослідження
багатьох вітчизняних науковців. Так, більшість дослідників (Р. Горбатюк,
В. Клочко, Л. Морська, О. Овчарук, Л. Романишина) зосереджують увагу на
інформаційно-комунікаційних технологіях, на формуванні інформаційної
культури

(О. Значенко),

наголошують

на

специфіці

використання

інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі
(М. Жалдак).

Провідні

ідеї

впровадження

інформаційно-комунікаційних

технологій розкрито в працях А. Гуржія, Р. Гуревича, Г. Козлакової, Н. Морзе,
Н. Ничкало, О. Спіріна та ін. Проте, проблема формування інформаційнокомунікаційних

компетенцій

майбутніх

педагогічних

фахівців

є

мало

висвітленою і стає все більш актуальною та вимагає вдосконалення в процесі її
реалізації.
Метою

статті

є

обґрунтування

структурних

елементів

системи

формування інформаційно-комунікаційної компетенції майбутніх педагогічних
фахівців.
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Виклад
акцентувати

основного
увагу

на

матеріалу
важливості

дослідження.
формування

Стаття

системи

є

спробою

інформаційно-

комунікаційної компетенції в майбутніх педагогічних фахівців як чинника
цілісного розвитку їх особистості.
Світова практика підтверджує можливість вдосконалення системи освіти
на основі широкого впровадження методів і засобів сучасних інноваційних
технологій. У такому випадку організація навчального процесу дозволяє на
більш високому рівні вирішувати завдання розвивального навчання.
Враховуючи сказане акцентуємо увагу на таких суперечностях: між
постійно зростаючими вимогами суспільства до компетентності майбутніх
педагогів і традиційними підходами до їх професійної підготовки; між
потребою в підготовці фахівця, який володіє професійними компетенціями, і
невпорядкованим

включенням

компонентів

інформаційно-комунікаційної

компетенції в її зміст.
Ці суперечності зумовлюють актуальність проблеми формування системи
інформаційно-комунікаційної

компетенції

як

частини

професійної

компетентності, що розглядається в контексті підготовки педагогічних
фахівців.
Досліджувана

проблема

вимагає

визначення

чітких

теоретико-

методологічних підходів для побудови системи інформаційно-комунікаційної
компетенції, яка адекватна до завдань професійної підготовки педагогічних
фахівців у ВНЗ України, визначення структурно-функціональних компонентів,
чинників, які впливають на її реалізацію.
Основними

цілями

побудови

системи

формування

інформаційно-

комунікаційної компетенції у студентів є розвиток професійно важливих
якостей особистості, умінь і навичок, набуття фахових знань тощо.
Основними завданнями побудови системи є формування інформаційнокомунікаційної компетенції у майбутніх педагогів, яка пов’язана з розвитком
культури професійного мислення; формування базового рівня педагогічних
знань, необхідних для орієнтації і соціальної адаптації майбутніх фахівців в
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умовах динамічних змін, що відбуваються в українському суспільстві, а також
для професійної орієнтації випускників; оволодіння практичними навичками
для ухвалення відповідальних рішень; формування здібностей до саморозвитку,
самоосвіти, виховання у майбутніх педагогів ініціативи і активності,
самостійності в прийнятті рішень [1, с. 64].
Основу побудови системи формування інформаційно-комунікаційної
компетенції складає сукупність принципів, як вихідних положень будь-якої
теорії. В процесі узагальнення теоретичного та емпіричного матеріалу,
отриманого в ході дослідження, сформульовано принципи, на яких заснована
система формування інформаційно-комунікаційної компетенції у майбутніх
педагогів. Охарактеризуємо ці принципи.
Професійної спрямованості системи передбачає її орієнтацію на
професійний розвиток і саморозвиток особистості, реалізацію особистісного
потенціалу, ініціативи й активності, самостійності в прийнятті рішень, творчій
самореалізації.
Цілісності

відображає

взаємозв’язок

структурних

(мета,

зміст,

організаційні форми і методи навчання) і функціональних (ціннісномотиваційних, когнітивних та діяльнісно-креативних) компонентів системи
формування інформаційно-комунікаційної компетенції студентів, інтеграцію
цілей, змісту, організаційних форм і методів професійної підготовки,
взаємозв’язок і взаємодію теоретичної та практичної підготовки.
Динамічності системи передбачає її розвиток та адаптацію до соціальноекономічної ситуації, а також сприяє стабільності в період становлення,
розвитку і вдосконалення.
Системності спрямований на формування інформаційно-комунікаційної
компетенції майбутніх педагогів. У процесі реалізації даного принципу
забезпечується інтенсивна подача матеріалу, активна позиція і високий ступінь
самостійності

студентів,

постійний

зворотний

зв’язок,

ретельність

алгоритмізація дій.
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Запропонована

система

формування

інформаційно-комунікаційної

компетенції передбачає низку структурних компонентів, а саме: соціальне
замовлення на підготовку педагогічних фахівців, адаптованих до соціальноекономічних потреб; мету, яка спрямована на формування і розвиток у
студентів інформаційно-комунікаційної компетенції; зміст, в структуру якого
входять педагогічні основи професійної підготовки майбутніх педагогів, яка
передбачає інформаційну підготовку. Інформаційна підготовка спрямована на
проектування,

розробку

і

впровадження

інформаційно-комунікаційних

технологій (ІКТ) у навчальний процес; рівні сформованості інформаційнокомунікаційної
ефективність

компетенції

майбутніх

функціонування

педагогів;

системи

кінцевий

формування

результат:

інформаційно-

комунікаційної компетенції.
Доцільність системи визначається прагненням до досягнення певного
результату,

його

«передбачення».

інформаційно-комунікаційної

Тому

компетенції

мета

системи

виступає

формування
одним

із

системоутворювальних чинників [2].
Системний підхід, застосований для побудови системи формування
інформаційно-комунікаційної компетенції, дозволив розглянути не тільки її
структурні компоненти, але й охарактеризувати функціональні зв’язки та
відносини, зокрема: мотиваційно-ціннісний компонент – передбачає позитивне
відношення до роботи з сучасними освітніми технологіями і направлений на
професійно

мотивоване

застосування

цих

технологій

для

вирішення

професійних завдань, як у процесі навчання, так і в майбутній професійній
діяльності; змістовно-інформаційний компонент – представлений системою
знань для застосування ІКТ у професійній діяльності майбутніх педагогів;
процесуально-діяльнісний компонент – передбачає аналіз та узагальнення
інформації і представлення результатів, а також уміння використовувати
освітні технології в професійній діяльності; особистісний компонент – формує
професійні здібності майбутніх педагогів, які сприяють вирішенню творчих
завдань і самовдосконаленню.
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Розглянуті

функціональні

інформаційно-комунікаційної

компоненти

компетенції

у

системи
студентів

формування
педагогічного

університету, тісно і органічно взаємозв’язані. Цілісність, динамічність,
ефективне функціонування і розвиток розробленої системи формування
інформаційно-комунікаційної

компетенції

досягається

взаємозв’язком

і

взаємодією її структурних та функціональних компонентів. Таким чином,
формування

інформаційно-комунікаційної

компетенції

у

студентів

педагогічного університету, може успішно здійснюватися в рамках спеціально
розробленої системи, що складається із взаємозв’язаних структурних і
функціональних компонентів.
Крім

того,

система

формування

інформаційно-комунікаційної

компетенції у студентів включає структурні (цілі, зміст, форми, методи, засоби
навчання) і функціональні (ціннісно-мотиваційний, когнітивний і діяльніснокреативний) блоки.
Важливою складовою професійної компетенції майбутніх педагогів є
інформаційно-комунікаційна

компетенція,

яка

поєднує

інформаційно-

технологічні та інформаційно-технічні компоненти: володіння конкретними
навичками з використання технічних пристроїв (комп’ютерів, комп’ютерних
мереж тощо); уміння одержувати інформацію з різних джерел (як з
періодичного друку, так і з електронних комунікацій), представляти її в
зрозумілому вигляді і ефективно використовувати; володіння основами
аналітичної переробки інформації; знання особливостей інформаційних потоків
у предметній області; уміння представити інформацію в мережі Internet; уміння
організувати індивідуальну та самостійну роботу студентів за допомогою
Інтернет-технологій; навички використання ІКТ з конкретного предмета, з
урахуванням його специфіки.
На підставі викладеного вище визначено інформаційно-комунікаційну
компетенцію майбутнього педагога. Під нею розуміємо особливий тип
організації науково-спеціальних знань, що дозволяють правильно оцінювати
ситуацію і, використовуючи нові ІКТ, ухвалювати ефективні рішення в своїй
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професійно-педагогічній діяльності, специфіка якої полягає у значному обсязі
наглядності, і необхідності розвитку образного, технічного і креативного
мислення.
Ефективність формування
майбутніх

педагогів

інформаційно-комунікаційної

забезпечується

за

таких

компетенції

дидактичних

умов:

диференційований підхід до підготовки майбутніх педагогів; систематична і
цілеспрямована орієнтація студентів на внутрішньо мотивоване оволодіння
системою знань, умінь і навичок застосування ІКТ у професійній діяльності.
Вибір форм і методів підготовки майбутніх педагогів повинен опиратися
на

педагогічні

теорії

навчання,

створювати

умови

для

отримання

фундаментальних, спеціально-професійних знань, забезпечувати застосування
інтеграційного і особистісно-орієнтованого підходів, здійснювати ефективний
контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів.
Визначення рівнів інформаційно-комунікаційної компетенції ґрунтується
на аналізі поетапного розвитку – від знань розрізнених елементів до творчого
оволодіння сучасними інноваційними технологіями в системі професійної
діяльності. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетенції представимо в
такій послідовності: ознайомлення → обізнаність → оволодіння елементарною
компетенцією → оволодіння системною компетенцією. Між знаннями,
уміннями і навичками існує тісний взаємозв’язок. Це призводить до
підвищення рівня знань в області нових ІКТ і веде до розширення відповідних
компетенцій. Крім цього, робота над формуванням необхідних умінь вимагає
розширення кола професійних знань фахівця, які впливають на формування
інформаційних навичок.
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку. Система формування інформаційно-комунікаційної компетенції
майбутніх

педагогів

представлена

двома

блоками

загальнопрофесійної

підготовки: педагогічним та інформаційним. Основними її складовими є:
цілісність

і

інтегративність,

взаємозв’язок

і

взаємодія

структурних

і

функціональних компонентів, динамічність, технологічність і гнучкість.
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Впровадження розробленої системи в навчальний процес підготовки майбутніх
педагогів

сприяє

формуванню

професійних

компетенцій,

зокрема

інформаційно-комунікаційної.
Перспективами подальших розвідок є забезпечення належних умов
функціонування

системи

інформаційно-комунікаційної

компетенції

в

підготовці майбутніх фахівців у педагогічних ВНЗ.
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інформатики [Електронний ресурс] / О. М. Спірін / Інформаційні технології і засоби
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Горбатюк Р. Формирование
информационно-коммуникационной
компетенции будущих педагогических специалистов
Исследована проблема содержания профессиональной подготовки
будущих специалистов в высших педагогических учебных заведениях Украины.
Обоснована
важность
формирования
системы
информационнокоммуникационной компетенции у будущих педагогических специалистов как
фактора целостного развития их личности. Выяснено, что профессиональная
подготовка будущих специалистов педагогических специальностей требует
определения теоретико-методологических подходов для построения системы
информационно-коммуникационной компетенции, определения структурнофункциональных компонентов и факторов, влияющих на ее реализацию.
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Ключевые слова: информационно-коммуникационные компетенции,
система, профессиональная подготовка, содержание, формирование, будущие
специалисты.
Horbatiuk R. Formation of information-communication competence of
future pedagogical specialists
The problem of the content of future specialists training in higher educational
institutions of Ukraine was investigated. The importance of information and
communication competence formation in future pedagogical professionals as integral
factor of their identity was proved. It was found that training of future pedagogical
specialists requires determination of theoretical and methodological approaches for
the construction of information and communication competence, determining the
structural and functional components and factors that affect on its implementation.
The main task for building system of formation information and communication
competence of future teachers was found: forming baseline pedagogical knowledge
necessary for orientation and social adaptation of future specialists in the terms of
the dynamic changes that taking place in Ukrainian society and for professional
orientation of graduates; mastering of practical skills for making responsible
decisions; forming abilities for self-development, self-education, education of the
future teachers initiative and activity, autonomy in decision making. The basis for
constructing system of formation information and communication competence is set
of principles as assumptions of any theory. The principles, on which the system of
formation information and communication competence of future teachers was
formulated: integrity, professional orientation, dynamism, consistency. Structural
components of the formation information and communication competence are
motivational value component (provides positive attitude to the work with modern
educational technologies and directed on professionally motivated to use these
technologies for solve professional tasks in the both in learning and in their future
careers), content-information component (submitted the system of knowledge to use
information and communication technologies in professional activity of future
teachers), procedural and activity component (involves analysis and synthesis of
information and presentation of results and the ability to use educational technology
in professional activity), personal component (forms the professional abilities of
future teachers which contribute to solving creative problems and self-improvement).
The developed system includes structural (aims, content, forms, methods, learning
tools) and functional (value-motivation, cognition and action-creative) components.
The effectiveness of the formation information and communication competence of
future teachers is provided through a differentiated approach to training future
teachers; systematic and purposeful orientation of students to internally motivated
acquirement the system of knowledge and skills of information and communication
technologies in professional activity.
Keywords: informatively-communication competenses, system, professional
preparation, maintenance, forming, future specialists.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 1

Педагогіка

УДК 37.013:159.9.018.2:057.87
Оксана ГОРОДИСЬКА,
кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка
ПРОФЕСІЙНИЙ САМОАНАЛІЗ СТУДЕНТА ТА
ШЛЯХИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ
У статті розглядається сутність професійного самоаналізу в контексті
професіоналізму.
Професіоналізм
передбачає
наявність
професійної
самосвідомості як особливого феномена особистості. Самоаналіз діяльності
визначено як функцію самосвідомості та важливу проблему сучасного вищого
навчального закладу. Результатом професійного самоаналізу будуть уявлення
особистості про себе, які можна розглядати як необхідну умову розвитку
діяльності і себе в цій діяльності, а самоаналіз як спосіб отримання цих
уявлень і визначення динаміки їх збагачення. Встановлено, що самоаналіз є
одним із важливих механізмів розвитку і саморозвитку особистості.
Визначено напрямки та умови формування професійного самоаналізу.
Ключові слова: професіоналізм, професійний самоаналіз, професійна
самосвідомість, педагогічна діяльність, умови.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасні суспільні та
освітні реформи сприяють значним та кардинальним змінам в організації
навчально-виховного процесу вищих педагогічних навчальних закладів
України. Особливої значущості набувають проблеми становлення особистості
майбутнього фахівця, зорієнтованого стати активним учасником відтворення
професійного

та культурного

потенціалу

своєї

країни.

Сформованість

особистості майбутнього фахівця визначається рівнем його професіоналізму,
який відображає суб’єктивну готовність до вирішення професійних завдань, до
аналізу своєї діяльності, до критичного мислення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні питання професійнопедагогічної підготовки знайшли відображення у працях А. Алексюка,
В. Бондаря, С. Гончаренка, І. Зязюна, В. Кравця, Н.Кузьміної, В. Семиченко,
С. Сисоєвої та ін. Розвиток рефлексивних механізмів в педагогічній діяльності
став

предметом

досліджень

К. Абульханової-Славської,
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Д. Богоявленської, С. Вершловського, В. Гриньової, О. Пєхоти, О. Конопкіна,
Ю. Миславського та ін.
Питання

самоаналізу

ще

не

повністю

вивчене

у

педагогічно-

психологічній літературі. Є дослідження, які певним чином торкаються питань
розвитку професійного самоаналізу педагога (Г. Бєлошапка, Л. Бережнова,
С. Васьківська, Ю. Конаржевський, Ю. Кулюткін, Л. Плескач, М. Поташнік,
В. Чайка та ін.), але вони не вичерпують всіх питань цієї проблеми і
потребують подальшої розробки.
Питання духовного та професійного становлення вчителя досліджувались
у працях Є. Білозерцева, В. Горшкової, В. Загвязінського, Н. Кузьміної,
І. Колеснікової, Є. Клімова, В. Моргуна, Л. Мітіної та ін.. Науковцями була
встановлена взаємозалежність між професійним та особистісним зростанням.
В працях К. Альханової-Славської, О. Бодалева, І. Кона, Я. Пономарева,
В. Століна прослідковується тісний зв’язок особливостей функціонування
самосвідомості з процесами, які визначають успішність діяльності педагога та
динаміку його професійного становлення.
Метою даної статті є визначення сутності професійного самоаналізу як
важливої проблеми сучасного педагогічного ВНЗ та шляхи її вирішення.
Необхідно зазначити, що переважна частина випускників не здатна до
самоаналітичної діяльності, яка необхідна для професійного росту та
самовдосконалення. Студенти вивчають теорія самоаналізу, здійснюють його
під час навчальної діяльності та практики, але не мають чітких уявлень про
методику проведення та недооцінюють його значимість у професійній
діяльності педагога.
Виклад основного матеріалу дослідження. Професійний розвиток
виступає як спеціально організований та контрольований процес залучення
студента до професійної діяльності у процесі становлення його в якості
суб’єкта цієї діяльності. У загальних завданнях підготовки майбутніх
спеціалістів професіоналізм випускника вищого навчального закладу відіграє
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дуже важливу роль і вимагає особливо глибокого його осмислення та
детального аналізу процесу його становлення.
Особливо
професіоналізму

гостро
та

та

актуально

професійного

постає

проблема

становлення

у

формування

педагогічній

сфері.

Професіоналізм вчителя, на думку А.Макаренка, є важливою складовою його
кваліфікації.
Професіоналізм передбачає наявність професійної самосвідомості як
особливого феномена особистості. Завдяки професійній самосвідомості
відбувається гармонічне поєднання внутрішнього змісту діяльності педагога та
зовнішнього її вираження у педагогічній техніці. Процес формування
професіоналізму доволі складний та особливий і передбачає формування
специфічних професійних мотивів, їх перетворення, підпорядкування, а також
формування професійної самосвідомості. Він відрізняється від процесу
засвоєння знань, умінь, способів дії. Мова йде про особливе засвоєння, в
результаті якого відбувається формування специфічних професійних мотивів,
їх

перетворення,

самосвідомості.

підпорядкування,

Формування

тобто

професійних

формування

мотивів,

їх

професійної

підпорядкування

виникають не в процесі засвоєння, а переживання (проживання) їх. Цей процес
завжди емоційно насичений, суб’єктивно творчий [1].
Аналіз

психологічних

К. Абульханова-Славська,
Д. Фельдштейн

та

ін..)

та
І.

дає

філософських
Дубровіна,

можливість

дослідження
Б. Ломов,

визначити

(Б. Ананьєв,
М. Тутушкіна,

самосвідомість

як

центральний, багатомірний компонент структури особистості, який має двоїсту
суб’єкт-об’єктивну природу та визначає всі свідомі прояви особистості.
Формами існування самосвідомості є процеси рефлексії та внутрішнього
діалогу, які інтегруються в «Я»-концепцію («Я»-програму), яка, в свою чергу,
виступає суб’єктом та об’єктом самоаналізу.
Самоаналіз діяльності – це функція самосвідомості. Вона спрямована не
лише на створення провідних мотивів, але й на координацію всієї особистості в
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цілому. Професійна самосвідомість – особлива активність, форма професійної
рефлексії, яка сприяє узгодженості особистісних та професійних цінностей.
Видатний

дослідник

особистості

людини

С. Рубінштейн

писав:

«Самосвідомість – не успадкована здібність, властива людині, а продукт
розвитку; при цьому самосвідомість не має своєї окремої від особистості лінії
розвитку, але включається як сторона в процес її реального розвитку. В ході
цього розвитку, по мірі того як людина набуває життєвого досвіду, перед нею
відкриваються не тільки нові сторони буття, але й відбувається більш чи менш
глибоке переосмислення життя. Цей процес переосмислення, який проходить
через все життя людини,… визначає мотиви її дій і внутрішній смисл тих
завдань, які вона вирішує в житті» [4, с. 640].
С. Рубінштейн [4] та І. Чеснокова [5] визначають три компоненти
самосвідомості:
1) самопізнання;
2) емоційно-ціннісне ставлення до себе (самооцінка);
3) саморегулювання поведінки.
Самопізнання як процес цілеспрямованого отримання інформації про
якості особистості – складна психологічна дія. «Пізнай себе – і ти пізнаєш
світ», – говорили древні, підкреслюючи важливість і складність цього процесу.
Це початкова ланка та основа існування самосвідомості. Через самопізнання
людина отримує знання про себе, що є основою самосвідомості.
Через самоспостереження, самоаналіз, самооцінку, самопрогнозування
людина може пізнати себе [3].
Професійну самосвідомість можна визначити як соціально-ціннісний
образ себе і ціннісно-смислове ставлення до себе в професійній сфері. Такі
образ та ставлення нерозривно пов’язані з бажанням змінити, підвищити свій
професійний статус. Однією з вищих форм професійної самосвідомості є
спроба визначити сенс (зміст) особистої творчої діяльності та самореалізації в
професійній діяльності [1].

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 1

Педагогіка

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується зміною освітніх
парадигм, а це, в свою чергу, обумовлює необхідність розробки гнучкого
варіативного середовища ВНЗ. Перед вищою школою стоїть проблема
виявлення педагогічних можливостей та умов професійно-особистісного
становлення студента. Уявлення про самоаналіз як необхідну умову розвитку
професійно

значущих

особистісних

якостей

і

професійної

рефлексії

забезпечують динамічну адаптацію майбутнього вчителя до шкільної освіти.
Професійний

самоаналіз

студентів

педагогічних

навчальних

закладів

обумовлений необхідністю відслідковувати процес входження в парадигму
професійних цінностей, формування впевненості в собі як суб’єкті власної
педагогічної діяльності.
Самоаналіз – це рефлексивний процес, що передбачає дослідження
людиною себе самої в контексті діяльності. Зазвичай цей процес включає такі
етапи:
1) оцінка;
2) встановлення причиново-наслідкових зв’язків;
3) оперативність.
Фахівець, який вміє аналізувати власну діяльність, – це важливий
інноваційний ресурс будь-якої галузі та сфери діяльності. Особливо гостро та
актуально стоїть ця проблема у сучасній школі, розвиток якої залежить від
потенціалу вчителя. Професійний потенціал педагога пов’язаний з тим,
наскільки точно і адекватно він діагностує педагогічну ситуацію, в якій
знаходиться, які уявлення про себе має (як про фахівця), про своїх учнів, про
предмет, що викладає, і педагогічні технології, що застосовує у професійній
діяльності. Все це є предметом професійного самоаналізу педагога.
Для того, щоб цей аналіз був максимально об’єктивним і повним, вчитель
повинен мати уявлення про особисті якості, які повинні бути сформовані в
учнів під час навчання (рівень вихованості, освіченості, навченості), про клас, в
якому він працює, про предмет, який він викладає. Вчитель повинен добре
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уявляти типові для його роботи проблемні ситуації і дії, які необхідно
здійснити для їх подолання.
У вузівській підготовці фахівців не беруться до уваги особистісні та
життєві аспекти майбутнього педагога. Але лише інтеграція професійного в
структуру особистісного простору і формування власної активної життєвої
позиції може сприяти формуванню творчої та діяльної особистості, свідомого
громадянина держави, який зможе реалізувати основні стратегічні напрямки
освіти: навчитися пізнавати, навчитися працювати, навчитися жити разом,
навчитися жити.
Професійний самоаналіз є одним із найбільш значущих факторів
удосконалення практичної діяльності вчителя, оскільки він створює можливість
визначити

і

комплексно

сформованості

та

педагогічної

глибоко

проаналізувати

діяльності,

професійної

реальний

рівень

компетентності

та

професійних вмінь і якостей особистості. Професійний самоаналіз забезпечує
можливість визначити та осмислити сутність проблем, недоліків, що мають
місце в діяльності фахівця, а також і особливих переваг, що забезпечують успіх
та ефективність професійної діяльності. Лише процес професійного самоаналізу
дає

можливість

самостійно

комплексно

і

об’єктивно

оцінити

рівень

компетентності у професійній сфері, щоб визначити перспективу, тобто
пріоритетні напрямки її розвитку.
Найгостріше потреба у професійному самоаналізі виникає у студентів під
час проходження практики, коли студенти потрапляють у проблемні ситуації і
відчувають брак теоретичних та практичних знань для їх успішного вирішення.
Лише вдале поєднання теорії та практики може забезпечити професійну
компетентність майбутнього фахівця, сприятиме розвитку професійного
мислення та формуванню професійно-значущих умінь.
У

психолого-педагогічній

літературі

немає

чіткого

розмежування

термінів «аналіз» та «самоаналіз» у контексті педагогічної діяльності. Часто у
педагогічних

працях

допускається

заміна

поняття

«самоаналіз»

словосполученням «аналіз своєї (власної) педагогічної діяльності». Відмінність
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між поняттями полягає у суб’єкт-об’єктних зв’язках. В процесі аналізу
суб’єктом виступає вчитель, а в ролі об’єкта – інший педагог та його
професійна діяльність. Якщо здійснюється процес самоаналізу, то суб’єктом і
об’єктом є одна і та ж особа, в даному випадку вчитель, який займає
рефлексивну позицію щодо власної діяльності.
У педагогічній літературі аналіз і самоаналіз розглядаються як
пізнавальні аспекти та методи пізнання педагогічної діяльності, як діяльність
вчителя, спрямована на вивчення педагогічної практики, встановлення
причиново-наслідкових

зв’язків

між

компонентами

педагогічних

явищ.

Застосування даних видів діяльності допомагає вчителю проникати у сутність
педагогічних процесів та явищ, прогнозувати тенденції їх подальшого розвитку.
Самоаналіз повинен стати невід’ємною частиною педагогічної діяльності
взагалі. Він є внутрішньою (невидимою для сторонніх) стороною практичної
діяльності. Ціль самоаналізу тісно переплітається з ціллю, яку ставить перед
собою вчитель у процесі педагогічної діяльності. Вони дещо змінюються під
впливом одна одної, набувають нових якостей. Та й сам процес навчання дещо
видозмінюється, набуває досконалих форм існування. Результати педагогічної
діяльності, які досягаються під впливом самоаналізу, стають значно кращими.
Результатом

процесу

самоаналізу

є

зіставлення

ідеальних

форм

здійснення педагогічної діяльності з реально існуючим станом речей. Еталоном
для порівняння та оцінки власної педагогічної діяльності та професійнопедагогічних якостей може бути власна модель вчителя, діяльність колег, образ
з літератури, які у процесі самоаналізу повинні виступати прототипами
майбутньої педагогічної діяльності.
Як уже зазначалось, самоаналіз є елементом самопізнання і засобом
встановлення причиново-наслідкових зв’язків у тій інформації, яку особистість
отримала в результаті самопізнання. Самоаналіз спрямований на негативні (в
більшості випадків) прояви особистості у професійній діяльності і тим самим
спонукає її до активних дій у подоланні недоліків. Самоаналіз – це своєрідне
спілкування, діалог з внутрішнім «я», але результати його використовуються у
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зовнішній діяльності. Це глибоко індивідуальний, «інтимний» процес, який
пов’язаний з особистісними факторами духовного розвитку особистості.
Поняття «самоаналізу» є дотичним до таких понять як «самоспостереження»,
«самоконтроль», «самооцінка», «самокритичність».
Професійний

самоаналіз

вчителя

будується

на

основі

аналізу

педагогічних явищ. Працюючи з учнями, певним чином впливаючи на них,
особистість мобілізує себе, а це уже є певним елементом самоаналізу.
Аналізуючи уроки колег, учитель намагається аналізувати власні. Зовнішній
аналіз (чужих уроків) таким чином переходить у внутрішній аналіз (власних
уроків).
Аналізуючи свій внутрішній стан, свою професійну діяльність, вчитель
може виявити у себе такі риси, такі сторони своєї діяльності, які при
зовнішньому спогляданні залишаються непомітними. Це досягається завдяки
тому, що вчитель знаходиться безпосередньо у навчально-виховному процесі і
може спостерігати та аналізувати його та власні прояви особистості у ньому
ніби зсередини.
Аналізуючи явище від результату до причини, вчитель характеризує свою
діяльність як систему. На доцільність розгляду самоаналізу з позиції
системного підходу вказує і динамічність та складність процесу самоаналізу,
його комплексний характер, а також зв’язок з багатьма іншими видами
педагогічної діяльності.
Сучасні особистісно орієнтовані технології спрямовані на гармонійний
розвиток особистості та передбачають створення особистістю власної
індивідуальної програми розвитку і проектування ідеального образу вчителя.
Створивши такий образ, вчитель може порівнювати власні професійноособистісні якості з ідеальними. Сутність результатів пізнання самоаналізу
полягає у зіставленні реального та ідеального образу вчителя, визначення
відмінностей між ними.
Але наявність ідеалу не вирішує всіх проблем. Він не може усунути
протиріччя, які виникають в процесі перетворення зовнішніх вимог (ідеалу) у
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 1

Педагогіка

внутрішні (особистості до себе). Для того, щоб ідеальний і реальний образи
співпали, вчитель повинен докласти багато зусиль. І чи не найголовнішу роль у
процесі досягнення вершин педагогічної майстерності, професіоналізму,
відіграє самоаналіз, який підвищує рівень управління власною діяльністю.
Бажання творчо працювати, впроваджувати у власну професійно-педагогічну
діяльність найсучасніші здобутки педагогічної науки, підкріплені моральними
та матеріальними заохоченнями, можуть породити внутрішню потребу у
постійному зіставленні досягнутих результатів з ідеалом.
Професійний самоаналіз – це мислительна діяльність, яка змушує
вчителя, творчо опрацювавши власний досвід, переосмисливши знання,
«перенести» їх на свою особистість та діяльність. Таким чином вчитель
збагачує свій педагогічний досвід за рахунок теоретичних знань та практичної
діяльності.
Самоаналіз не слід розглядати ізольовано. Лише в поєднанні з іншими
мислительними процесами, зокрема аналізом, синтезом, може позитивно
вплинути на формування педагогічної майстерності випускника педвузу.
Оволодіння

навичками

самоаналізу

буде

сприяти

підвищенню

рівня

професійної діяльності, швидкому усуненню невідповідностей, які виникають
під час загального оцінювання результатів взаємодії учасників навчальновиховної діяльності.
Аналіз

навчальних

планів

та

програми

дисциплін

психолого-

педагогічного циклу дозволив виділити основні напрями формування у
студентів відповідних мотивів, цілей, знань щодо здійснення педагогічного
самоаналізу. З перших днів навчання необхідно зорієнтувати першокурсників
на необхідність постійного самовдосконалення та ріст професійних цінностей;
формувати у студентів об’єктивну самооцінку й адекватне уявлення про
майбутню професійну діяльність; формувати ідеал (еталон) вчителя-майстра, до
якого студент буде прагнути впродовж навчання у педагогічному вузі;
ознайомити студентів зі структурою, змістом, завданнями самоаналітичної
діяльності; впроваджувати у навчальний процес ВНЗ особистісно орієнтованих
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технологій навчання, які сприяють формуванню аналітичних та пізнавальних
умінь студентів.
На основі виділених напрямів можна виділити педагогічні умови, які
забезпечать формування вмінь та навичок професійного самоаналізу: позитивне
ставлення

до

самоаналітичної

діяльності;

формування

комплексу

самоаналітичних знань і вмінь необхідних для професійного самоаналізу;
забезпечення педагогічного супроводу самоаналітичної діяльності на рівні всіх
компонентів

навчально-виховного

процесу;

моніторинг

результатів

навчального процесу у контексті особистісних досягнень [2].
Вказані

умови

враховують

освітні

стандарти,

на

основі

яких

розробляються освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні
програми, навчальні плани; загально-дидактичні принципи; методи, засоби та
організаційні форми професійної підготовки; специфіку педагогічної та
аналітичної діяльності; психологічні основи організації навчання.
Складність процесу професійного самоаналізу та його залежність від
багатьох чинників вимагають дотримання визначеного комплексу умов, у
якому кожна умова слугує досягненням однієї з послідовних конкретизованих
цілей на шляху до зазначеної кінцевої мети. Кожна умова є підґрунтям для
наступної, що і характеризує їхній тісний взаємозв’язок.
Висновки.

Отже,

самоаналіз

посідає

чільне

місце

у

структурі

самосвідомості, бо є одним із способів самопізнання – найважливішої ланки в
структурі

самосвідомості.

Результатом

самоаналізу

будуть

уявлення

особистості про себе, які можна розглядати як необхідну умову розвитку
діяльності і себе в цій діяльності, а самоаналіз як спосіб отримання цих уявлень
і визначення динаміки їх збагачення. Тому самоаналіз є одним із важливих
механізмів розвитку і саморозвитку особистості.
Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні досвіду
організації професійного самоаналізу студентів в освітніх системах зарубіжних
країн, побудові системи підготовки вчителів до самоаналітичної діяльності в
процесі післядипломної освіти і методичної роботи школи.
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Городыская О. Профессиональный самоанализ и пути его
формирования
В статье рассматривается сущность профессионального самоанализа в
контексте профессионализма. Профессионализм предусматривает наличие
профессионального самосознания как особенного феномена личности.
Самоанализ деятельности определяется как функция самосознания и важная
проблема современного высшего учебного заведения. Результатом
профессионального самоанализа будут представления личности о себе,
которые можно рассматривать как необходимое условие развития
деятельности и себя в этой деятельности, а самоанализ как способ получения
этих представлений и определение динамики их приумножения. Определено,
что самоанализ выступает одним из важных механизмов развития и
саморазвития личности. Указаны направления и условия формирования
профессионального самоанализа.
Ключевые слова: профессионализм, профессиональный самоанализ,
профессиональное самосознание, педагогическая деятельность, условия.
Gorodyska O. Student’s professional introspection and main ways of its
formation
In today's educational environment the identity formation of future specialist
acquire special significance, as every individual is oriented to become an active
participant reproducing professional and cultural potential of the country. Personal
formation of future specialist depends on the level of his professionalism that reflects
subjective readiness to solve professional problems, to analyze their activities, to
critical thinking.
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This article considers the essence of professional introspection in the context of
professionalism. Professionalism implies a professional identity as a special
phenomenon of personality. Self-analysis of activity is determined as a function of
identity and important problem of contemporary institution of higher education. The
introspective result will become the individual idea about himself, which can be
regarded as a necessary condition of developing activity and the development of
himself in this activity. Moreover, introspection will be considered as way to get these
ideas and to determine dynamics of their enrichment.
Professional introspection is one of the most important factors improving
practice teacher. Because it creates the opportunity to identify, analyze the real level
of development of educational activities, professional competence, professional skills
and personal qualities comprehensively and deeply. Professional introspection
provides the ability to identify and understand the essence of problems and
deficiencies that are occured in specialist’s activities. It also defines the special
advantages that ensure the success and effectiveness of professional activity. As only
professional introspection process provides the opportunity to comprehensively and
objectively assess the competence of the professional field. It helps to determine
prospect, ie priorities for its development. It was found that introspection is one of
the important mechanisms of development and self-identity.
In the article the pedagogical conditions that ensure the formation of
professional abilities and skills of introspection, such as positive attitude to the
activity of introspection; forming complex of knowledge and skills required for
professional introspection; providing pedagogical support of introspection at all
components of the educational process; monitoring the educational process in the
context of personal achievements are defined.
Key words: professionalism, professional introspection, professional selfawareness, educational activities, conditions.
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Володимир ДЕМ’ЯНИШИН,
старший викладач кафедри експлуатації та ремонту
автомобілів та бойових машин Інженерно-технічного факультету
Національної академії Національної гвардії України, м. Харків
МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ НА
ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ У СИСТЕМІ ВІЙСЬКОВОПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЇЇ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ
У статті уточнено параметри свідомого професійного самовизначення
школярів щодо проходження військової служби за контрактом: критерії
(мотиваційний, змістовий, аналітико-оцінний), показники (мотиваційного
критерію – оцінювання військової служби, усвідомлення своєї ролі в ній;
змістового – розуміння особливостей перебування на військовій службі;
аналітико-оцінного – формування деяких компетентностей, необхідних для
захисту Вітчизни) й рівні готовності (початковий, достатній, високий);
визначено модель професійної орієнтації школярів на військову службу за
контрактом у системі військово-патріотичного виховання та перевірено її
експериментально.
Ключові слова: модель, професійна орієнтація, військова служба за
контрактом, військово-патріотичне виховання, готовність, методичне
забезпечення.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Актуальність дослідження
зумовлене пріоритетністю завдань загальноосвітніх шкіл щодо сформованості в
їх випускників готовності до свідомого вибору професії та військових
формувань щодо зміни їх способу комплектування на контрактний. Вона
зростає в умовах ведення бойових дій на сході України. Проходження громадян
України строкової служби залишається найбільш ефективним способом їх
професійної орієнтації на військову службу за контрактом. В умовах
припинення призову зростає роль військово-патріотичного виховання громадян
України. Саме тому загальне виконання завдань згаданих інститутів
здійснюється через систему військово-патріотичного виховання, навчання
предмету «Захист Вітчизни» та потребує проведення ґрунтовного дослідження
© Дем’янишин В.
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педагогічних умов, які задовольняють вимоги щодо виваженого здійснення
вибору професії школярем – військової служби за контрактом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення проблеми. Існує безліч досліджень пов’язаних з вибором професії
учених у галузях педагогічних (Н. І. Балацька, М. І. Бех, В. В. Вострікова,
М. З. Кузів, Л. Б. Куліненко), економічних (Н. А. Тюхненко, Л. В. Кулєшова,
К. П. Бондарчук), філософських (А. А. Заліський, Л. Л. Дворіченко) та інших
наук. Зокрема процеси професійної орієнтації школярів на військову службу
досліджують О. С. Гончаренко, В. В. Івашковський, А. А. Назарчук та інші.
Завдання щодо військово-патріотичного виховання дітей та молоді
визначені Законом України «Про оборону України», Указом Президента
України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2016–2020 роки» та іншими нормативно-правовими актами.
Зокрема в згаданому Законі визначено, що «Підготовка держави до
оборони в мирний час включає військово-патріотичне виховання громадян
України, підготовку молоді до служби в Збройних Силах України, забезпечення
престижу військової служби» та те, що «Інші військові формування, утворені
відповідно до законів України, та відповідні правоохоронні органи: беруть
участь у підготовці громадян України до військової служби, в тому числі
допризовній підготовці молоді, підготовці призовників з військово-технічних
спеціальностей, забезпеченні призову на строкову військову службу, навчальні
(або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації, а також у військовопатріотичному вихованні громадян України».
Відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2016–2020 роки, затвердженого Указом Президента України,
проблемами національно-патріотичного виховання дітей та молоді вважається:
«відсутність єдиних методичного та термінологічного підходів до
процесу національно-патріотичного виховання;
відсутність єдиних стандартів щодо процесів, суб’єктів, їх компетенції та
повноважень, якості діяльності у сфері національно-патріотичного виховання;
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недостатність кваліфікованого кадрового потенціалу в органах державної
влади, органах місцевого самоврядування, у навчальних закладах для
організації та здійснення заходів із національно-патріотичного виховання,
нерозвиненість низової ланки в системі координації виховних процесів у цьому
напрямі;
низький

рівень

матеріально-технічного

забезпечення

та

розвитку

інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання».
Процес удосконалення системи військово-патріотичного виховання
досліджують Т. М. Бабич, Є. О. Барилка, О. В. Вербовський, В. А. Дроговоз,
В. Г. Корицький, М. С. Куцкір, В. В. Моісєєв, О. О. Пашкова, І. С. Семененко,
В. В. Шевченко, зокрема у розрізі навчання хортингу – Д. С. Буданов,
В. О. Зелений,

І.

В.

Кузора,

І.

А.

Майборода,

Р. М. Мішаровський,

М. В. Тимчик, І. С. Тихонькова, О. В. Шило, у розрізі навчання предмету
«Захист вітчизни» – О. В. Кириченко, Б. П. Мисак та інші вчені.
Вихованню в освітньому середовищі присвячені праці Я. В. Бобилева,
В. В. Борисова, В. А. Дроговоза, зокрема І. Д. Бехом та К. І. Чорною розроблено
програму українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.
За безумовної важливості цих досліджень питання професійної орієнтації
школярів на військову службу за контрактом у системі військово-патріотичного
виховання є недостатньо розробленими.
На основі аналізу зазначених вище джерел і сучасної практики
професійної орієнтації школярів на військову службу за контрактом у системі
військово-патріотичного виховання виявлено певні суперечності між:
потребою переходу військових формувань України на контрактний спосіб
комплектування та відсутністю обґрунтованих виховних стратегій для його
забезпечення;
потребою належної зайнятості у військових формуваннях та відсутністю
педагогічних умов формування у молоді готовності до вибору професії
військовослужбовця за контрактом;
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потребою виховання військово-патріотичних якостей в молоді та низьким
рівнем його кадрового та матеріально-технічного забезпечення.
За результатами попередніх наших досліджень [1–11] також обґрунтовано
педагогічні умови професійної орієнтації школярів на військову службу за
контрактом у системі військово-патріотичного виховання, а саме:
забезпечення гендерної рівності з питання вибору програми вивчення
предмета (навчальної дисципліни) «Захист Вітчизни» сприяє організовування
днів відчинених дверей у військових частинах, пояснення, чим різняться між
собою програми цього предмета (навчальної дисципліни) за змістом школярів
8–9-х класів (у площині військово-патріотичного виховання) та їх можливістю
здійснювати вибір програми за складністю;
викладання предмета (навчальної дисципліни) «Захист Вітчизни» у
середніх

школах

(коледжах)

офіцерами

військових

формувань

та

правоохоронних органів спеціального призначення України сприяє засвоєнню
матеріалу на більш високому професійному рівні, що є важливим для
організації мобілізаційного процесу за умов відсутності обов’язкової військової
служби у державі;
викладання предмета (навчальної дисципліни) «Захист Вітчизни» у
середніх

школах

(коледжах)

офіцерами

військових

формувань

та

правоохоронних органів спеціального призначення України сприяє проведенню
профорієнтаційної роботи, спрямованої на залучення майбутніх випускників
шкіл до військової служби за контрактом;
проведення практичних занять на території військової частини сприяє
наданню школярам більш повної інформації про умови військової служби, що є
необхідним для прийняття позитивного рішення стосовно проходження
військової служби за контрактом.
Метою статті є уточнити критерії, показники й рівні готовності школярів
до свідомого професійного самовизначення щодо проходження військової
служби за контрактом, визначити модель професійної орієнтації школярів на
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військову службу за контрактом у системі військово-патріотичного виховання
та перевірити її експериментально.
Виклад основного матеріалу дослідження. Науковці розглядають
моделювання як одну з основних категорій теорії пізнання. Поняття «модель»
(лат. modus – міра, зразок) у довідниках і наукових працях визначають як
конструкцію, компонентами якої є об’єкт-оригінал [12, с. 221]. Педагогічна
модель – мислена система, що імітує чи відображає певні властивості, ознаки,
характеристики

об’єкта

дослідження

або

принципи

його

внутрішньої

організації чи функціонування і презентується у вигляді культурної форми, що
притаманна певній соціокультурній практиці [13].
Модель професійної орієнтації школярів на військову службу за
контрактом у системі військово-патріотичного виховання – це уявлення про
систему освіти, в якій ця модель застосовується при виробленні управлінського
рішення. Будь-яку модель для оцінювання її відповідності об’єкту необхідно
перевіряти на повноту врахованих чинників, які впливають на розвиток
процесів, що досліджуються. Модель будь-якого процесу спрощує уявлення
про внутрішню поведінку системи в заданих умовах. Під час моделювання
процесів необхідне чітке уявлення базисних елементів моделей, якими є
процедури і параметри.
Проектуючи модель професійної орієнтації школярів на військову службу
за контрактом у системі військово-патріотичного виховання, ми ураховували
ідеї дослідників щодо моделювання, на якому ґрунтуються теоретичні й
експериментальні методи наукового дослідження [10; 13–15].
Мета моделювання – побудова ідеальних об’єктів у ході дослідження
педагогічних об’єктів і явищ. Педагогічне моделювання слід трактувати як
дослідження педагогічних об’єктів (явищ) за допомогою моделювання [13].
Оскільки об’єктом педагогічного моделювання за будь-яких умов є
освітній процес, що реалізується чи планується до реалізації в певному
соціокультурному просторі. Цей простір, не маючи ні концептуальної, ні
функціональної однорідності, надає можливість співіснування в ньому різних
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освітніх систем і рівнів, зорієнтованих на задоволення потреб окремих
соціальних груп суспільства [13]. Об’єкт педагогічного моделювання в нашому
випадку – професійна орієнтація школярів на військову службу за контрактом у
системі військово-патріотичного виховання.
Предметом педагогічного моделювання, вочевидь, можуть бути або
окремі аспекти освітнього процесу, або його окремі характеристики [13].
Предмет педагогічного моделювання в нашому випадку становлять зміст і
функціональність виховання, його зв’язок із професійною орієнтацією на
військову службу за контрактом.
Відповідно мета педагогічного моделювання – формування готовності
школярів до військової служби за контрактом в системі військовопатріотичного виховання.
Лодатко Є. О. виділяє такі типи педагогічних моделей [14, с. 70, 71]:
змістові моделі – це тип педагогічних моделей, для яких предметом
моделювання становлять зміст досліджуваного педагогічного об’єкта, що
утворюється сукупністю певних атрибутів (властивостей, ознак, характеристик
тощо), які слугують основою для його специфікації;
структурні – це тип педагогічних моделей, для яких предметом
моделювання становлять структура досліджуваного педагогічного об’єкта;
функціональні – це тип педагогічних моделей, для яких предмет
моделювання становить орієнтованість досліджуваного об’єкта на реалізацію
певних педагогічних значущих функцій.
На підставі запропонованих визначень можна дійти висновку, що
пропонована нами модель змістово-функціональна (рис. 1). Елементами цієї
моделі є визначені педагогічні умови професійної орієнтації школярів на
військову службу за контрактом у системі військово-патріотичного виховання.
Розглядаючи педагогічні моделі формування готовності до певної діяльності,
можна

виділити

основні

блоки:

цільовий,

організаційно-змістовий

результативно-оцінний, які ми використовуватимемо в нашій моделі.
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Соціальна потреба –
у виконанні завдань загальноосвітніх шкіл щодо сформованості в їх
випускників готовності до свідомого вибору професії та військових
формувань щодо зміни їх способу комплектування на контрактний
Цільовий
блок

Мета –
формування готовності до свідомого професійного
самовизначення щодо проходження військової служби за
контрактом
Об’єкт –
професійна
орієнтація
школярів на військову
службу за контрактом у
системі
військовопатріотичного виховання

Предмет –
зміст і функціональність
виховання, його зв’язок із
професійною орієнтацією
на військову службу за
контрактом

Завдання:
мотивувати емоційно-ціннісне ставлення до військової службу за
контрактом; формувати деякі компетентності, необхідні для
захисту Вітчизни; стимулювати у школярів прагнення до
постійної
професійної
підготовки,
саморозвитку,
самовдосконалення.
Підходи:
- особистісно-діяльнісний;
- системний;
- компетентнісний

Компоненти готовності:
- мотиваційний;
- функціональний;
- емоційно-вольовий

Організаційнозмістовий
блок

Заходи військово-патріотичне виховання –
організовування днів відчинених дверей у військових
частинах для школярів 8–9-х класів, пояснення їм, чим
різняться між собою програми предмета «Захист
Вітчизни» за змістом та забезпечення їм можливість
здійснювати вибір програми за складністю
Кадрове забезпечення –
залучення до викладання предмета «Захист Вітчизни» у
середніх школах (коледжах) офіцерами військових
формувань та правоохоронних органів спеціального
призначення
Матеріально-технічне забезпечення –
військової частини під час проведення практичних занять з
предмета «Захист Вітчизни» на її території
Інтерактивні методи навчання –
кейси, тренінги, робота в парах, мікрогрупах, рольові ігри
тощо

Результативнооцінний
блок

Критерії: мотиваційний,
змістовий, аналітико-оцінний
Рівні: початковий, достатній,
високий

Педагогічні умови:
– забезпеченню
гендерної
рівності з питання вибору
програми вивчення предмета
«Захист
Вітчизни»
сприяє
організовування
днів
відчинених дверей у військових
частинах,
пояснення,
чим
різняться між собою програми
цього предмета за змістом
школярів 8–9-х класів (у
площині
військовопатріотичного виховання) та їх
можливістю здійснювати вибір
програми за складністю;
– викладання
предмета
«Захист Вітчизни» у середніх
школах (коледжах) офіцерами
військових
формувань
та
правоохоронних
органів
спеціального
призначення
України сприяє засвоєнню
матеріалу на більш високому
професійному рівні, що є
важливим
для
організації
мобілізаційного процесу за
умов відсутності обов’язкової
військової служби у державі;
– викладання
предмета
«Захист Вітчизни» у середніх
школах (коледжах) офіцерами
військових
формувань
та
правоохоронних
органів
спеціального
призначення
України сприяє проведенню
профорієнтаційної
роботи,
спрямованої
на
залучення
майбутніх випускників шкіл до
військової
служби
за
контрактом;
– проведення
практичних
занять на території військової
частини
сприяє
наданню
школярам
більш
повної
інформації
про
умови
військової служби, що є
необхідним для прийняття
позитивного рішення стосовно
проходження військової служби
за контрактом.

Методики:
- опитувальники на визначення цінності військової
служби за контрактом;
- тестування

Результат –
готовність до свідомого професійного самовизначення щодо проходження військової служби за контрактом

Рисунок 1 – Модель формування готовності до свідомого професійного самовизначення
щодо проходження військової служби за контрактом
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Блоки моделі тісно взаємопов’язані метою і завданнями формування
готовності до свідомого професійного самовизначення щодо проходження
військової служби за контрактом, через мотивування емоційно-ціннісного
ставлення

до

військової

службу

за

контрактом,

формування

деяких

компетентностей, необхідних для захисту Вітчизни, стимулювання у школярів
прагнення

до

постійної

професійної

підготовки,

саморозвитку,

самовдосконалення.
Конкретизуємо блоки моделі.
Цільовий блок охоплює мету, завдання, підходи, принципи, компоненти
готовності. Мету й завдання цього курсу спрямовано на розвиток у слухачів
мотивів і потреб, ціннісних орієнтацій у здійсненні миротворчої діяльності;
прагнення до організації спілкування з партнером на гуманістичній, правовій
основі; культури професійного вербального й невербального спілкування,
культури слухання; конструктивної поведінки в конфліктних ситуаціях; на
розвиток

необхідності

постійної

самоосвіти,

саморозвитку

й

самовдосконалення.
До організаційно-змістового блока, виходячи з педагогічних умов, слід
віднести: заходи військово-патріотичне виховання – організовування днів
відчинених дверей у військових частинах для школярів 8–9-х класів, пояснення
їм, чим різняться між собою програми предмета «Захист Вітчизни» за змістом
та забезпечення їм можливість здійснювати вибір програми за складністю;
кадрове забезпечення – залучення до викладання предмета «Захист Вітчизни» у
середніх

школах

(коледжах)

офіцерами

військових

формувань

та

правоохоронних органів спеціального призначення; матеріально-технічне
забезпечення – військової частини під час проведення практичних занять з
предмета «Захист Вітчизни» на її території; інтерактивні методи навчання –
кейси, тренінги, робота в парах, мікрогрупах, рольові ігри тощо.
У

результативно-оцінному

блоці

наведено

критерії,

показники,

діагностичний супровід формування готовності до свідомого професійного
самовизначення

щодо

проходження

військової

служби

за

контрактом

(опитувальники на визначення цінності військової служби за контрактом,
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тестування). Серед видів контролю використовували вхідний, поточний,
тематичний, підсумковий, завершальний (іспит), серед форм контролю – усна і
письмова.
Будь-яка педагогічна модель, що передбачає педагогічні вимірювання,
має містити обґрунтування [13]:
– необхідності визначення тих модельних характеристик (параметрів), які
є інваріантами для вимірювань;
– достатності вибраних модельних характеристик (параметрів) для
забезпечення коректності вимірювань;
– вибору вимірювальних процедур, що можуть забезпечити коректність
вимірювань;
– смислової відповідності вимірювальних процедур тим модельним
характеристикам (параметрам), які вибрані для вимірювання;
– методів, придатних для коректної обробки результатів вимірювань;
– вибору серед цих методів обробки результатів такого, який дає
можливість подання даних у вигляді, придатному для їх докладної змістової
інтерпретації.
У нашій моделі показниками мотиваційного критерію є оцінювання
військової служби, усвідомлення своєї ролі в ній; змістового – розуміння
особливостей перебування на військовій службі; аналітико-оцінного –
формування деяких компетентностей, необхідних для захисту Вітчизни.
Наведені критерії та показники формування готовності до свідомого
професійного самовизначення щодо проходження військової служби за
контрактом стали підґрунтям для визначення рівнів формування такої
готовності, а саме: початковий, достатній, високий.
Результатом
патріотичного

упровадження

виховання

стане

такої

моделі

формування

в

систему

готовності

до

військовосвідомого

професійного самовизначення щодо проходження військової служби за
контрактом.
На основі результатів здійсненого аналізу реального стану сформованості
готовності до свідомого професійного самовизначення щодо проходження
військової служби за контрактом і з урахуванням теоретичних засад
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 1

Педагогіка

дослідження розроблено експериментальну модель, яка схематично відтворює
формування готовності до свідомого професійного самовизначення щодо
проходження військової служби за контрактом (рис. 1).
Пробний експеримент нами був проведений у м. Києві до початку
бойових дій в Україні та дав позитивні результати [1]. З метою перевірки
обґрунтованих педагогічних умов професійної орієнтації на військову службу
за контрактом в нових умовах у Вовчанському районі Харківської області
проведено новий педагогічний експеримент.
Інформаційним

відділом

освіти

Вовчанської

районної

державної

адміністрації була надана інформація про навчальні заклади, в яких учні 11-х
класів вивчають предмет «Захист Вітчизни» (табл. 1, 2). Дані об’єкти ми
розподілили на дві групи за принципами розташування об’єкту до військового
підрозділу та за чисельністю учнів в 11 класах. Отже експериментом було
охоплено 178 осіб, до експериментальної групи ввійшло 100 осіб, до
контрольної – 78 осіб (N = 100, M = 78).
Оскільки дані отримані в результаті вимірів порядковою шкалою, число
градацій різних балів більше або дорівнює трьом та якщо обсяг вибірок не
2
малий (N, M > 50), то ми використовувати критерій  . Для проведення

необхідних розрахунків використовувалась комп’ютерна програма «Статистика
в педагогіці» [16].
Таблиця 1 – Дані експериментальної групи про навчальні заклади Вовчанської
районної, в яких учні 11-х класів вивчають предмет «Захист Вітчизни»
Кількість учнів, які
№
Кількість
Назва навчального закладу
вивчають предмет
з/п
11-х класів
«Захист вітчизни»
1.
Вовчанська гімназія №1 Вовчанської районної ради
2
29
Харківської області
2.
Вовчанський ліцей №2 Вовчанської районної ради
2
33
Харківської області
3.
Вовчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
1
12
Вовчанської районної ради Харківської області
4.
Вовчансько-Хутірська загальноосвітня школа І-ІІІ
1
9
ступенів Вовчанської районної ради Харківської
області
5.
Революційна загальноосвітня школа І-ІII ступенів
1
8
Вовчанської районної ради Харківської області
6.
Вовчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
1
9
№7 Вовчанської районної ради Харківської області
Усього
8
100
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Вихідними даними для комп’ютерної програми є отримані дані в
результаті проведеного експерименту до формування готовності свідомого
професійного самовизначення щодо проходження військової служби за
контрактом експериментальної та контрольної груп (табл. 3, рис. 2).
За проведеними розрахунками у комп’ютерній програмі «Статистика в
педагогіці» отримані дані, які відображені на рисунках 3, 4. Емпіричне
значення

критерію

відкидається

і

виявляється

приймається

більше

критичного,

альтернативна

гіпотеза

нульова
–

гіпотеза

характеристики

експериментальної і контрольної групи вважаються різними з достовірністю
відмінностей 95 %. Застосування пропонованого педагогічного впливу нових
педагогічних умов призводить до статистично значущих (на рівні 95 % за
2
критерієм  ) відмінностей результатів до початку і після закінчення

проведення експерименту.
Так, високий і початковий рівні готовності виявили 61 і 5 % школярів
відповідно, а до експерименту ці показники становили 43 і 8 %. Це пояснюється
тим, що педагогічні умови дають можливість вирішувати сукупність завдань
для виховання всебічно і гармонійно розвиненої особистості із сформованою
готовністю до свідомого професійного самовизначення щодо проходження
військової служби за контрактом.
Таблиця 2 – Дані контрольної групи про навчальні заклади Вовчанської районної, в
яких учні 11-х класів вивчають предмет «Захист Вітчизни»
Кількість учнів,
Кількість
які вивчають
№
Назва навчального закладу
11-х
предмет «Захист
з/п
класів
вітчизни»
1. Білоколодязний
навчально-виховний
комплекс
(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний
1
6
навчальний заклад) Вовчанської районної і ради
Харківської області
2. Гонтарівська Друга загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Вовчанської районної ради Харківської
1
7
області
3. Жовтнева Друга загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
1
11
Вовчанської районної ради Харківської області
4. Землянський
навчально-виховний
комплекс
(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний
0
2
навчальний заклад) Вовчанської районної і ради
Харківської області
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№
з/п
5.

Назва навчального закладу

Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Вовчанської районної ради Харківської області
6. Новоолександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Вовчанської районної ради Харківської
області
7. Охрімівський
навчально-виховний
комплекс
(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад) Вовчанської районної ради
Харківської області
8. Різниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Вовчанської районної ради Харківської області
9. Хотімлянська загальноосвітня школа І-ІП ступенів
Вовчанської районної ради Харківської області
10. Юрченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Вовчанської районної ради Харківської області
11. Вільчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Вовчанської районної ради Харківської області
12. Пільнянськнй
навчально-виховний
комплекс
(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад) Вовчанської районної і ради
Харківської області
13. Жовтневий
навчально-виховний
комплекс
(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад) Вовчанської районної і ради
Харківської області
14. Старосалтівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
ім. Героя Радянського Союзу О.М.Щербака
Вовчанської районної ради Харківської області
15. ІІ-Червоноармійська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Вовчанської районної ради Харківської
області
Усього

Кількість
11-х
класів

Кількість учнів,
які вивчають
предмет «Захист
вітчизни»

1

5

1

5

0

2

0

3

1

4

1

8

0

3

0

3

1

5

1

7

1

7

10

78

Таблиця 3 – Результати експерименту формування готовності до свідомого
професійного самовизначення щодо проходження військової служби за контрактом
експериментальної та контрольної груп
Контрольна
Контрольна
Експериментальна
Експериментальна
Рівень
група до
група після
група після
група до початку
готовності
початку
закінчення
закінчення
експерименту (осіб)
експерименту
експерименту експерименту (осіб)
Початковий
5
8
5
5
Достатній
44
49
43
34
Високий
29
43
30
61
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Рисунок 2 – Сумарні дані за максимальною чисельністю балів формування готовності
до свідомого професійного самовизначення щодо проходження військової служби за
контрактом експериментальної та контрольної груп

Рисунок 3 – Описова статистика експерименту формування готовності до свідомого
професійного самовизначення щодо проходження військової служби за контрактом
експериментальної та контрольної груп

Експериментальна робота позитивно вплинула на підвищення інтересу
школярів до військової служби. Зазначено, що ці зміни більшою мірою
відбулися у школярів експериментальної групи порівняно з контрольною
групою, і ці зміни є статистично достовірними. Це вказує на взаємозв’язок
означених

етапів

формування

готовності

до

свідомого

професійного

самовизначення щодо проходження військової служби, їх вза’ємодоповнення й
необхідність одночасної реалізації в навчально-виховному процесі.

Рисунок 4 – Аналіз експерименту формування готовності до свідомого професійного
самовизначення
щодо
проходження
військової
служби
за
контрактом
експериментальної та контрольної груп
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Результати діагностування рівнів готовності формування готовності до
свідомого професійного самовизначення щодо проходження військової служби
експериментальної та контрольної груп представлено на рис. 5.
Доведено, що в результаті проведеної експериментальної роботи
збільшилась кількість школярів із високим рівнем сформованості готовності до
свідомого професійного самовизначення щодо проходження військової служби
за контрактом в експериментальній групі на 18 %, тоді як у контрольній на 1 %,
із достатнім рівнем в експериментальній групі зменшилась на 15 %, тоді як у
контрольній зменшилась на 1 %, а також зменшилась кількість слухачів із
початковим рівнем в експериментальній групі на 3 %, а у контрольній змін не
було.

Рисунок 5 – Динаміка рівнів формування готовності до свідомого професійного
самовизначення
щодо
проходження
військової
служби
за
контрактом
експериментальної та контрольної груп

Висновки.
параметри

За

свідомого

результатами
професійного

проведеного

дослідження

самовизначення

уточнено

школярів

щодо

проходження військової служби за контрактом: критерії (мотиваційний,
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змістовий,

аналітико-оцінний),

показники

(мотиваційного

критерію

–

оцінювання військової служби, усвідомлення своєї ролі в ній; змістового –
розуміння особливостей перебування на військовій службі; аналітико-оцінного
– формування деяких компетентностей, необхідних для захисту Вітчизни) й
рівні

готовності

(початковий,

достатній,

високий);

визначено

модель

професійної орієнтації школярів на військову службу за контрактом у системі
військово-патріотичного виховання та перевірено її експериментально.
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Демьянишин В. Модель профессиональной ориентации школьников на
военную службу по контракту в системе военно-патриотического
воспитания и результаты ее экспериментальной проверки
В статье уточнено параметры сознательного профессионального
самоопределения школьников относительно прохождении военной службы по
контракту: критерии (мотивационный, содержательный, аналитикооценочный), показатели (мотивационного критерия – оценивание военной
службы, осознание своей роли в ней; содержательного – понимание
особенностей пребывания на военной службе; аналитико-оценочного –
формирование некоторых компетентностей, необходимых для защиты
Отечества) и уровне готовности (начальный, достаточный, высокий);
определена модель профессиональной ориентации школьников на военную
службу по контракту в системе военно-патриотического воспитания и
проверено ее экспериментально.
Ключевые слова: модель, профессиональная ориентация, военная служба
по
контракту,
военно-патриотическое
воспитание,
готовность,
методическое обеспечение.
Demyanyshyn V. Model of professional orientation the pupils for contract
military service in the system of military-patriotic education and results of its
experimental inspections
Formulation the problem in general. Relevance of the study due priority tasks
regarding the formation of secondary schools graduates in their readiness for a
conscious choice of profession and military forces to change their method of
recruitment to contractual. It grows in conditions of warfare in eastern Ukraine.
Analysis of recent research and publications in which a solution. There are a
lot of studies related to occupational choice of scientists and dedicated to improving
the system of military-patriotic education. For the absolute importance of the
research question of professional orientation of pupils on contract military service in
the system of military-patriotic education is not sufficiently developed.
The aim of the article is to clarify the criteria, indicators and levels of the
pupils readiness to professional self-conscious about military service under the
contract, to determine the model of professional orientation of the pupils on contract
military service in the system of military-patriotic education and test it
experimentally.
The main material research. Defined the model of professional orientation of
pupils on contract military service in the system of military-patriotic education, the
feature of this model is filling organizational, semantic unit, based on the
pedagogical conditions include: measures of military-patriotic education –
organizing open door days in the military units for pupils of 8-9 grades, explaining to
them the differences applications of subjects "Homeland security" on the content and
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 1

Педагогіка

provide them with the opportunity to select the program of complexity; staffing –
involvement in teaching the subject "homeland security" in secondary schools
(colleges) the officers of military units and law enforcement agencies of special
purposes; logistical support – of the military unit during the practice of the subject
named "Homeland security" in its territory; interactive teaching methods – case
studies, training, work in pairs, microgroups, role playing and more.
Test us experiment was conducted in Kiev before the combat actions in
Ukraine and gave the positive results. In order to test pedagogical conditions of
vocational guidance for military service under contract to the new conditions in the
Vovchansk Kharkiv region conducted a new pedagogical experiment.
Conclusions. The results of the study specified parameters of conscious
professional self of pupils about military service under contract, criteria (motivation,
contents, analytical and evaluative), performance (motivation- evaluation
of the military service, awareness of their role in it, semantic - understanding of
being in the military service, analytical - the formation of certain competencies
necessary to protect the Motherland) and levels of readiness (basic, sufficient,
high); defined the model of professional orientation of students under the contract
military service in the system of military-patriotic education and checked it
experimentally.
Keywords: model, professional orientation, military service under the contract,
the military-patriotic education, readiness, methodological support.
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УДК 378, 808.5
Оксана ЗАЛЮБІВСЬКА,
кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри філософії та гуманітарних наук,
Вінницький національний технічний університет, Вінниця
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ
ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
У статті обґрунтовано підходи до формування риторичної культури
майбутніх викладачів технічних університетів у процесі магістерської
підготовки: комунікативний, гуманістичний, культурологічний, аксіологічний,
інноваційний. У їх визначенні враховано досліджений зміст і структуру
риторичної культури викладача технічного університету, особливості
магістерської підготовки в технічному університеті та її професійнопедагогічну спрямованість.
Ключові слова: риторична культура викладача технічного університету;
формування; комунікативний підхід; гуманістичний підхід; культурологічний
підхід; аксіологічний підхід; інноваційний підхід.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасні тенденції
розвитку

вищої

освіти

актуалізують,

окрім

інших,

такий

показник

педагогічного професіоналізму викладача, як риторична культура (далі – РК),
проявами якої є переконливе мислемовлення, ефективне, впливове педагогічне
спілкування, педагогічна творчість в організації навчання на засадах
співробітництва, гуманістична спрямованість педагога (адже риторика формує
здатність і бажання існувати в діалозі). Особливо актуальними вказані
професійні якості є для викладачів негуманітарних ВНЗ, технічних, зокрема.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням теорії і практики
формування риторичної культури особистості приділено значну увагу.
Риторичну

культуру

педагога

розглядають

Н. Безменова,

Н. Голуб,

Н. Іпполітова, А. Михальська, Г. Сагач, І. Тимоніна, О. Юніна та ін. Різні
аспекти

методики

навчання

риторики

знайшли

своє

відображення

в

дослідженнях Л. Аксьонової, Я. Білоусової, Н. Голуб, Л. Горобець, Г. Сагач та
ін. Г. Сагач приділяє увагу системному впливу риторики на суб’єктів навчання.
© Залюбівська О.
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Л. Аксьонова розглядає формування риторичної культури викладача ВНЗ в
контексті риторичного характеру професійної діяльності. За Н. Голуб, наскрізна
ідея риторичного виховання майбутнього вчителя – сприяти його національній
самоідентифікації. Формування риторичної культури студентів технічних ВНЗ
стали предметом досліджень Л. Анісарової, Т. Габдурахімової та ін. У них
акцентовано увагу на технологічному підході до навчання риторики та на
самовихованні студентів. Отож, у сучасній вітчизняній риториці створено
теоретичні передумови, існує практичний досвід формування РК майбутніх
фахівців. Водночас не всі аспекти цього процесу є ґрунтовно розробленими.
Попри значну увагу науковців до РК гуманітаріїв, її формування у фахівців
негуманітарної сфери залишається здебільшого поза інтересами дослідників.
Метою статті є обґрунтування системи підходів до формування РК
майбутніх викладачів технічних ВНЗ у процесі їх підготовки в магістратурі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Враховуючи зміст і
структуру РК майбутніх викладачів технічних університетів [1], її формування
розглядаємо як цілеспрямований процес і результат опанування риторичних
знань, набуття риторичних умінь, утворення професійно важливих риторичних
якостей особистості, засвоєння й прийняття риторичних цінностей та
риторичного

ідеалу,

самовдосконалення.
науковідповідним,

утворення

Цей
тобто

процес
матиме

спрямованості
буде

на

ефективним,

методологічне

риторичне
якщо

підґрунтя –

буде

визначені

концептуально-змістові засади й методологічні підходи, що забезпечують цей
процес.
В обґрунтуванні системи підходів до формування РК магістрантів
технічних університетів ми врахували положення філософії техніки про
співвідношення

технічного

й

гуманістичного

(Н. Бердяєв,

Ж. Еллюль,

Л. Мемфорд та ін.); комунікативної філософії (М. Бахтін, Ю. Хабермас та ін.), у
межах якої на зміну науково-технічному типу поведінки людини, суб’єктоб’єктним

світоглядним

орієнтирам

постають

цінності

людського

взаєморозуміння, ідея діалогу як умова існування й розвитку особистості, її
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 1

Педагогіка

пізнання. Вони стали морально-ціннісною основою процесу формування РК
магістрантів технічного університету. Ураховано положення положення
західних неориторів про персвазивну комунікацію (К. Берк, Й. Коппершмідт,
Х. Перельман та ін.), взаємозв’язок риторики й культури (С. Тайлер, І. Штрекер
та ін.); положення сучасної української та російської риторики (Н. Голуб,
Ю. Лотман,

Л. Мацько,

Ю. Рождественський,

Г. Сагач

та

ін.),

теорії

педагогічного спілкування й педагогічної риторики (І. Зимня, Н. Іпполітова,
В. Кан-Калик, О. Леонтьєв, А. Михальська, О. Юніна та ін.).
У визначенні підходу опираємось на бачення І. Зимньої: «підхід в освіті –
світоглядна категорія, у якій відтворюються соціальні установки суб’єктів
навчання як носіїв суспільної свідомості; глобальна й системна організація та
самоорганізація освітнього процесу, що містить усі його компоненти і, перш за
все, самих суб’єктів педагогічної взаємодії викладача й студента» [2, с. 74–75].
Ми використовуємо поняття «підхід» для позначення засадничої універсальної
ідеї, яка визначає, скеровує, характеризує й узагальнює процес і результат
навчання. Для успішного опанування РК майбутніми фахівцями, як правило,
застосовують

особистісно

орієнтований,

діяльнісний,

компетентнісний

підходи [3]. Діяльнісний та особистісно орієнтований підходи визначено
ключовими

в

підготовці

інженерів-педагогів

[4].

Беручи

орієнтирами

визначений зміст РК, особливості магістерської підготовки в технічному
університеті та її професійно-педагогічну спрямованість, виокремлюємо такі
необхідні й достатні методологічні підходи у формуванні РК майбутніх
викладачів

технічних

університетів:

комунікативний,

гуманістичний,

культурологічний, аксіологічний, інноваційний.
Обґрунтування комунікативного підходу здійснила І. Зимня. Його
діяльнісний аспект точно описав І. Бех: знання й розвиток мислення
розуміється як єдиний процес, що формує в суб’єкта (не об’єкта) учіння знання
як переконання [5]. Іманентність комунікативного підходу в навчанні риторики
визначаємо тим, що формування РК неможливе поза риторичною діяльністю,
яка передбачає комунікацією (тому не бачимо сенсу виокремлювати
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діяльнісний підхід). Комунікативний підхід орієнтує на навчання-спілкування з
метою обміну думками, його мета – формування готовності до спілкування –
засаднича в професійному становленні педагога вищої школи. Комунікативний
підхід надає можливість ураховувати індивідуальні особливості тих, хто
навчається, застосовувати «навчання в співробітництві», що значно збільшує
обсяг і якість риторичної практики. Діалогічне спілкування є найважливішою
складовою сучасного навчання, воно задає контекст навчальній діяльності як
єдності тих, хто навчається, і тих, хто навчає. Крім того, зокрема, на думку
М. Кларіна, діалогічне навчання відповідає сучасним уявленням про характер
знань як

еволюціонуючого

соціального

продукту, результату

спільної

діяльності людей [6]. Риторика саме й формує в майбутнього викладача
світоглядно-педагогічні цінності, пов’язані з діалогічним сприйняттям світу,
установкою на партнерство й толерантність.
Сучасне уявлення про комунікативний підхід виходить за межі розуміння
його лише як методології формування навичок мовлення. Сьогодні він
розуміється як противага авторитарному, монологічному, суб’єкт-об’єктному
підходу до навчання, що був визначальним у радянській педагогіці.
Домінуючим на сучасному етапі розвитку освіти є особистісно
орієнтований підхід. Але ми, услід за І. Зязюном, виокремлюємо гуманістичний
підхід, що має більш глибокий філософський сенс у сучасній освіті й, зокрема,
технічній. Крім того, він вказує одразу на спрямованість навчального процесу,
на формування гуманістичного середовища й на вимогу до викладача бути
гуманістом, на здатність риторики формувати гуманістичні установки. У
І. Зязюна

знаходимо

тлумачення

підходу

в

історичному

аспекті:

«Гуманістичний підхід протистоїть традиційному підходу (безособистісному,
«безлюдському»),

що

існував

упродовж

століть

у

межах

ньютоно-

картезіанської парадигми, яка ґрунтується на ідеях Ньютона й Декарта про те,
що наука тим більш об’єктивна, чим більш вона віддалена або зовсім очищена
від суб’єкта, від індивідуальності. Традиційний підхід – це соціоцентричний
підхід, у межах якого метою розвитку особистості є її соціалізація й
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професіоналізація з позиції максимальної корисності для суспільства. У межах
гуманістичного підходу особистість розглядається принципово інакше – як
цілісна, гармонійна, творча, здатна до самоактуалізації» [7, с. 52–55].
За результатами аналізу джерел філософії освіти ми виокремили
тенденції, що визначають необхідність застосування гуманістичного підходу до
формування РК майбутніх викладачів технічних університетів: згубне для
освіти технократичне розуміння людини, яке в Україні має ще й деформовану,
обтяжену тоталітаризмом радянського періоду, форму (В. Бех); розуміння
об’єднавчої сили духовних цінностей у вирішенні глобальних проблем XXI ст.
(Б. Гершунський); «освіта людиноцентризму», розвиток творчих потенцій
людини, що засновані на «пізнанні серцем» (В. Кремень). Аналіз публікацій,
присвячених вихованню національної технічної інтелігенції (В. Андрущенко,
Т. Буяльська, О. Романовський та ін.), також свідчить, що гуманістичний
підхід – безальтернативний шлях розвитку вищої технічної освіти.
Уявлення

про

риторику

як

спосіб

творення

культури

вимагає

застосування культурологічного підходу до формування РК. Н. Саєнко,
розглядаючи цей підхід як методологічну основу становлення майбутнього
інженера, зазначає, що він реалізується в антропоцентричному цілепокладанні,
особистісно значущій мотивації, ціннісному ставленні до себе в конкретному
виді діяльності як досягненні культури й засобу самовдосконалення [8]. Також
погоджуємося з А. Новіковим, що орієнтація на формування «людини
культури» унеможливлює технократичний, відчужений стосовно людської
сутності,

характер

цілей

та

змісту

освіти

[9, с. 49].

У

трактуванні

культурологічного підходу опираємось і на поширене педагогічне розуміння
культури як процесу творчої самореалізації особистості.
Культурологічний підхід до формування РК магістрантів технічного
університету означає, що до власної риторичної діяльності, зокрема до
створення риторичних текстів, вони мають підходити як до творення культури,
культурного простору своєї особистості, а через них – впливу на культурний
простір інших; в удосконаленні власного українського мовлення усвідомлювати
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свою причетність до національної культури.
Аксіологічний підхід пов’язаний з ціннісною основою риторики й
педагогіки,

передбачає

формування

аксіосфери

майбутнього

викладача

технічного університету, що визначатиме ефективність і гуманістичний сенс
його риторичної педагогічної діяльності. Дослідники аксіологічної сфери
визначають цінність сутнісним надбанням особистості, що відповідає її
актуальним потребам, ідеалам, особистісним сенсам. За В. Франклом, людина
знаходить сенс життя, переживаючи певні цінності [10]. А «руйнація ціннісної
основи неминуче веде до кризи – це стосується як особистості, так і суспільства
в цілому, – вихід з цього можливий лише на шляху знайдення нових
цінностей», – твердить Д. Леонтьєв [11, c. 5]. Отож, робимо висновок, що
аксіосфера особистості визначає її самореалізацію в обраній професії.
Вирізняючи педагогічні риторичні цінності викладача технічного ВНЗ,
ми опираємось на такі положення: професійні цінності домінують у цілісній
структурі цінностей особистості; система педагогічних риторичних цінностей
викладача виокремлюється із цінностей загальнолюдських і, маючи широкий
діапазон, визначається гуманістичним сенсом діяльності педагога, його
соціальною місією й «особистісно утворюючими можливостями» [12, с. 97].
Показником РК викладача технічного університету є наявність у нього
цінностей педагогічного спілкування; щирості, толерантності, поваги в діалозі
зі студентами; цінності риторичної самоосвіти, самовдосконалення, власного
духовного розвитку. Професійну аксіосферу викладача технічного університету
складають також цінності інженерно-технічної діяльності, які з необхідністю
мають формуватися через усвідомлення небезпек науково-технічного прогресу
та гуманістичних пріоритетів в їх подоланні. Ціннісний компонент РК є
визначальним у прагненні викладача технічного університету до самореалізації
в педагогічній діяльності, активізації професійного зростання та позитивній
спрямованості особистісних риторичних педагогічних перетворень.
Інноваційний підхід слід з необхідністю застосовувати в підготовці
магістрів. Цього вимагає Закон України «Про вищу освіту». У вітчизняних
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наукових

дослідженнях

магістра

переважно

описують

як

спеціаліста

«інноваційного типу», «з високою інноваційною культурою», здатного до
«інноваційної науково-дослідницької», «інноваційної науково-педагогічної
діяльності». Такий підхід відповідає вимогам до випускників магістратури
європейських

університетів,

що

сформульовані

в

«Європейській

кваліфікаційній рамці» [13].
Це означає, що магістрант у процесі навчання повинен бути суб’єктом
інноваційного навчального процесу. Під інноваційно-педагогічною діяльністю
розуміють розробку й використання інноваційних освітніх технологій: методи
навчання, що сприяють розвитку творчих здібностей, мислення; широке
використання сучасних комп’ютерних технологій і засобів у навчальному
процесі; інноваційні форми проведення аудиторних занять, організацію
самостійної роботи, науково-дослідну роботу, роботу над інноваційними
проектами [14]. Тобто викладач університету має не лише застосовувати нові,
уже відомі, засоби й методи навчання, але й бути їх розробником.
Застосування інноваційного підходу до формування РК спричиняє пошук
нових форм і методів навчання риторики, які системно впливають на
формування

всіх

компонентів

РК

майбутнього

викладача

технічного

університету, спрямовані на розвиток риторичної рефлексії, творчого мислення,
самовдосконалення

як

системи,

що

самоорганізується.

Відповідно

до

інноваційного підходу в навчання риторики магістрантів слід упроваджувати
дослідницьку

проектну

діяльність,

педагогічний

супровід

риторичного

активне

рефлексивне

самовдосконалення

спілкування,
магістрантів,

індивідуальні траєкторії навчання, дистанційні методи навчання.
Висновки. У формуванні риторичної культури майбутніх викладачів
технічних університетів з необхідністю слід застосовувати 5 підходів:
1) комунікативний, який уможливлює збільшення обсягу і якість риторичної
практики, формування діалогічного сприйняття світу майбутнього викладача;
2) гуманістичний, який визначає формування гуманістичного навчального
середовища в технічному ВНЗ, вказує на здатність риторики формувати
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гуманістичні

установки

майбутнього

викладача

технічних

дисциплін;

3) культурологічний, який спонукає розглядати риторичну діяльність як
творення мовцем власного культурного простору та вплив на культурний
простір інших; 4) аксіологічний, що пов’язаний з ціннісною основою риторики і
передбачає формування аксіосфери майбутнього викладача; 5) інноваційний, що
вказує на формування майбутнього спеціаліста «інноваційного типу» (магістра)
в умовах інноваційного навчання.
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Залюбивская О. Подходы к формированию риторической культуры
будущих преподавателей технических университетов
В статье обоснованы подходы к формированию риторической культуры
будущих преподавателей технических университетов в процессе магистерской
подготовки: коммуникативный, гуманистический, культурологический,
аксиологический, инновационный. В их определении учтены содержание и
структура
риторической
культуры
преподавателя
технического
университета, особенности магистерской подготовки в техническом
университете и ее профессионально-педагогическая направленность.
Ключевые слова: риторическая культура преподавателя технического
университета; формирование; коммуникативный подход; гуманистический
подход; культурологический подход; аксиологический подход; инновационный
подход.
Zaliubivska O. Approaches to formation of rhetorical culture of future
teachers of technical universities
In the article, approaches to the formation of rhetorical culture of future
teachers of technical universities in the Master training were identified and
substantiated. Modern trends in professional higher education actualize a rhetorical
culture of a teacher.
Rhetorical culture manifested through convincing thought-speech, effective
influential pedagogical communication, pedagogical creativity in organizing of
training based on the spirit of cooperation, teacher's humanistic orientation. These
professional skills are especially relevant for teachers not humanitarian institutions,
in particular technical universities. Formation of the rhetorical culture of future
teachers of technical universities is a purposeful process and result of mastering of
rhetorical knowledge, rhetorical skills, formation of professionally important
rhetorical qualities, assimilation and acceptance of values and of rhetorical ideal,
formation of rhetorical focus on self-improvement. Moral-value basis for the process
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that author explores are the concept of the philosophy of technology on the
relationship between technical and humanistic; the idea of communicative philosophy
about dialogue as a condition for the existence and development of personality, its
cognition; the provisions on the relationship of rhetoric and culture.
The approach as a fundamental universal idea that defines, directs, describes
and summarizes process and outcome of training was described. The content and
structure of rhetorical culture, features of Master training at the Technical University
and its professional and pedagogical orientation were taken into consideration for
determining the approaches to the development of rhetorical culture of future
teachers of technical universities. Five approaches should be used for the formation
of rhetorical culture of future teachers of technical universities. 1. The
communicative approach. It makes possible to increase the quality of rhetorical
practice and formation of dialogical perception of the world of future teacher. 2. The
humanistic approach. It defines formation of humanistic learning environment at the
Technical University, points to the ability to form humanistic rhetoric installation of
the future teacher of technical disciplines. 3. Culturological approach. It encourages
to consider rhetorical activity as speaker's creating of his own cultural space and
impact on cultural space of others. 4. Axiological approach. It points to axiological
basis of rhetoric and involves the formation of axiosphere of a future teacher. 5. The
innovative approach. It points to the formation of «innovative type» of specialist
(MSc) in terms of innovative learning.
Keywords: rhetorical culture of teacher of Technical University; formation;
communicative approach; humanistic approach; cultural approach; axiological
approach; innovation approach.
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кандидат педагогічних наук, доцент,
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
ПРИКОРДОННОЇ ПОЛІЦІЇ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
У статті актуалізовано питання забезпечення якості професійної
підготовки фахівців прикордонної поліції країн Європейського Союзу. Особлива
увага приділяється аналізу процесу реформування змісту освіти шляхом
впровадження освітніх стандартів підготовки прикордонників на основних
принципах Болонської декларації та Європейської рамки кваліфікацій для
навчання впродовж життя.
Ключові слова: професійна підготовка, якість вищої освіти, стандарти
якості, компетенції.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Якість освіти відіграє
значну роль у сучасному світі, як життєво важлива складова культурного,
соціального, економічного і політичного розвитку людства. В контексті
інтеграційних процесів Європейського освітнього простору країни-учасниці
Болонського процесу усвідомили важливість питання щодо покращення
практичної діяльності із забезпечення та моніторингу якості освіти, яка
визнається необхідною передумовою існування в суспільстві знань. Така
діяльність передбачає виважену політику на державному, регіональному та
інституційному рівнях щодо правового, наукового та методичного супроводу
освітніх реформ.
В умовах зростання обсягу знань, міжнародного співробітництва у
безпековій

сфері,

розвитком

інформаційно-комунікаційних

технологій,

ускладненням суспільних зв’язків, визначенням нових стратегічних завдань для
прикордонних органів актуальним постає питання оновлення вимог та
підвищення рівня їх професійної підготовки. Саме тому, завданнями вищої
освіти є формування життєвих та професійних компетенцій майбутніх фахівців,
© Івашкова Т.
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шляхом впровадження інноваційних систем навчання з використанням
найкращих надбань європейських практик підготовки фахівців прикордонної
поліції, аналізу результатів освітньої діяльності на основі порівняння кінцевого
результату з визначеною метою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Питанню
забезпечення системи якості вищої освіти та формулювання підходів до
оцінювання її рівня приділено значну увагу у наукових доробках сучасних
дослідників. Питаннями наукового обґрунтування забезпечення та моніторингу
якості вищої освіти проводили у своїх працях вітчизняніх та зарубіжні
дослідники (О. Байназарова, О. Величко, Д. Грін, В. Зінченко, В. Кремень,
О. Локшина, Н. Лук’янченко, С. Пинчук, С. Пліскановський, В. Ракчєєва,
Н. Сидорчук, О. Чемерис, Л. Харвій, О. Цюк та ін.).
Метою статті є розгляд питання щодо забезпечення якості професійної
підготовки фахівців прикордонної поліції країн Європейського Союзу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Забезпечення якості вищої
освіти в Європейському співтоваристві позиціонується як найважливіше
завдання освітньої політики держав, що супроводжується оптимізацією
підходів у формуванні навчальних програм на основі загальноприйнятих
стандартів;

визначенні

критеріїв

оцінювання

результатів

навчання;

забезпеченні автономії вищих навчальних закладів, зокрема у виборі форм та
методів навчання, для успішного досягнення мети освітньої діяльності;
відповідальністю суб’єктів навчальної діяльності за її результати; мотивацією
викладачів і слухачів до інноваційного розвитку системи навчання; відкритістю
та прозорістю у проведенні внутрішнього і зовнішнього оцінювання якості
навчання тощо.
Створення

та

впровадження

систем

забезпечення

якості

освіти

супроводжується глобальними реформами у даній сфері. Розширення доступу
до вищої освіти надає закладам вищої освіти можливість використовувати все
більш різнорідний індивідуальний досвід. Відповідь на різноманітність і
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зростаючі очікування вимагає від вищої освіти фундаментальних змін у її
наданні; це потребує більш студентоцентрованого підходу до навчання і
викладання,

включаючи

гнучкі

навчальні

траєкторії

та

визнання

компетентностей, набутих поза формальними освітніми програмами. Самі
заклади вищої освіти стають більш різноманітними за своїми місіями,
способами

надання

освіти

та

співпраці,

включаючи

зростання

інтернаціоналізації, цифрове навчання та нові форми надання освітніх
послуг [1].
Дослідження поняття «якість освіти» здійснюють дослідники різних
наукових

шкіл,

педагогічну

розглядаючи

категорію.

У

її

як економічну, політичну, соціальну,

вітчизняній

педагогічній

науці

О. Чемерис,

Н. Сидорчук сформулювали наступну дефініцію: якість освіти є квінтесенцією:
сутності поняття, процедур діагностування, аналізу явищ і властивостей
суб’єктів освітнього процесу, при умові відповідності особистісної і суспільної
мети освіти; політичної стратегії її розвитку в контексті вітчизняних і світових
тенденцій; закономірностей менеджменту освіти на всіх її рівнях управління –
державному, регіональному, муніципальному, інституційному (локальному),
особистісному тощо [2] На переконання О. Байназарової та В. Ракчєєвої
якість – це відповідність деяким заданим стандартам, а управління якістю – це
приведення системи до визначеного стандарту. Якість освіти – це сукупність
властивостей системи освітньої галузі, що відповідає сучасним вимогам
педагогічної теорії та практики й спроможну задовольнити освітні потреби
особистості, суспільства, держави [3, с. 8].
У зарубіжній теорії та практиці акцент здійснюють на побудові моделей
якості вищої освіти. Зокрема Л. Харвій і Д. Грін виокремлюють п’ять аспектів
поняття якості вищої освіти: виключність (прагнення бути кращим за інших);
досконалість або стабільність, придатність до певних цілей (відповідність
вимогам замовників, потребам або бажанням), співвідношення з ціною
(можливість та термін повернення інвестицій у вищу освіту) [4, c. 10].
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Європейське освітнє співтовариство визначило поняття «якість в сфері
вищої освіти» (quality in higher education) на першій в історії Всесвітній
конференції

з вищої

освіти, організованої

ЮНЕСКО

(United

Nations

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)) у 1998 році, за
результатами проведення якої було прийнято «Всесвітню декларацію про вищу
освіту для XXI століття». В змісті статті 11 зазначено, що «якість в сфері вищої
освіти є багатовимірною концепцією, яка повинна охоплювати всі його функції
і види діяльності: навчальні і наукові програми, наукові дослідження та
стипендії, штатний розклад, студентів, будівлі, споруди, обладнання, сферу
послуг для суспільства і академічне середовище» [5]. При цьому акцентовано
увагу на необхідності проведення внутрішнього моніторингу і зовнішнього
незалежного оцінювання якості освіти, які повинні бути проведені відкрито
незалежними фахівцями, якщо це можливо з використанням міжнародного
досвіду, з огляду на життєво важливе значення цих дій для підвищення
якості освіти.
Актуалізація питання про якість освіти в останнє десятиліття зумовлена
рядом причин. По-перше, держави надають більшої автономії навчальним
закладам у питаннях визначення стандартів підготовки фахівців з урахування
потреб

відповідних

галузей

виконуючи

в

окремих

випадках

функції

координації діяльності між ними. По-друге, в освітніх системах країн ЄС
відбувається відхід від моніторингу рівня якості освіти в процесі здійснення
освітньої діяльності та суміщення акцентів на діагностування її результатів.
Іншими словами, основними в оцінці ефективності освітньої діяльності
вищих навчальних закладів стають не планування і реалізація навчального
процесу (зміст навчальних планів, навчальний час тощо), а результати освіти.
При цьому центр уваги все відчутніше зміщується із самого процесу навчання
на компетентнісний підхід із орієнтацією на професійну й особистісну
підготовленість і в першу чергу до працевлаштування випускників, що й
повинно бути критерієм результату освіти. У цих умовах механізми
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забезпечення якості стають центральною складовою подібного управління
системою освіти за результатами [6, с. 4].
Однією із складових концепції якості вищої освіти, закріплених в межах
Болонського процесу, є гарантування якості вищої освіти шляхом розроблення
стандартів,

опрацювання

процедурних

та

прикладних

аспектів

їх

впровадження. Відомо, що забезпечення якості освіти нерозривно пов’язано із
поняттям освітні стандарти, які є основою для оцінювання якості освіти та
відповідності рівня професійної підготовки.
Важливим документом у сфері формування Європейської системи
забезпечення якості вищої освіти стали «Стандарти і рекомендації щодо
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» (The Standards and
guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (ESG)), що
були прийняті у 2005 році міністрами, які відповідають за вищу освіту, на
пропозицію, підготовлену Європейською асоціацією забезпечення якості вищої
освіти (European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA))
спільно з Європейським союзом студентів (European Students’ Union (ESU)),
Європейською асоціацією закладів вищої освіти (European Association of
Institutions in Higher Education (EURASHE)) та Європейською асоціацією
університетівEuropean University Association (EUA). Ключова мета «Стандартів
і рекомендацій щодо забезпечення якості у Європейському просторі вищої
освіти» (ESG) – сприяти спільному розумінню забезпечення якості навчання і
викладання, не зважаючи на кордони та між усіма стейкхолдерами. Стандарти
відігравали і відіграватимуть важливу роль у розвитку національних та
інституційних систем забезпечення якості в Європейському просторі вищої
освіти (the European Higher Education Area (EHEA)) та у транскордонній
співпраці. Опікування процесами забезпечення якості, особливо зовнішніми,
дозволяє європейським системам вищої освіти демонструвати якість і
підвищувати прозорість, таким чином допомагаючи побудові взаємодовіри і
кращому визнанню кваліфікацій, програм та інших складових вищої освіти.
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ESG не є стандартами якості, чи приписами щодо того, як необхідно
втілювати процеси забезпечення якості, але вони надають орієнтири,
охоплюючи аспекти, які є вирішальними для успішного забезпечення якості та
навчальних середовищ у вищій освіті [7, с. 5–6]. У цьому контексті слід
зазначити, що європейська система вищої освіти ґрунтувалась на основі
урахування пропозицій та вимог кінцевих споживачів освітніх послуг, а саме,
одержувачів освітніх послуг, слухачів, роботодавців, враховувала потреби
конкретних галузей виробництва чи надання послуг у відповідних фахівцях.
«Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському
просторі вищої освіти» мають такі цілі:
 вони встановлюють спільні рамки щодо систем забезпечення якості для
навчання і викладання на європейському, національному та інституційному
рівні;
 вони уможливлюють забезпечення та вдосконалення якості вищої
освіти у Європейському просторі вищої освіти;
 вони підтримують взаємну довіру, таким чином сприяючи визнанню та
мобільності у межах та поза національних кордонів;
 вони надають інформацію щодо забезпечення якості у EHEA [7, с. 7].
За результатами аналізу особливостей систем підготовки прикордонників
країн ЄС встановлено, що кожна країна розробляє програми навчання з
урахуванням національних традиційних підходів у системі підготовки
правоохоронців. Саме освітні стандарти стали фундаментом у побудові системи
відповідних компетенцій в межах прикордонної освіти і професійної
підготовки. Вони реалізують принципи забезпечення якості результатів
навчання і визнання на національному та європейському рівні.
Освітні стандарти підготовки прикордонників засновані на галузевій
структурі кваліфікацій (the Sectoral Qualifications Framework (SQF)) та
базуються на основних принципах Болонського і Копенгагенського процесів та
Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя (the European
Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF)). Вони включають в себе
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 1

Педагогіка

підбір загальних базових навчальних програм і курсів для прикордонної освіти і
професійної підготовки, що охоплюють всі етапи проходження служби.
SQF підтримують національну інтеграцію всіх загальних навчальних
програм, так як вони пропонують конкретні рекомендації для підготовки
прикордонників. За рахунок цього забезпечується порівнянність кваліфікацій.
Будучи специфічними для прикордонної сфери, SQF для охорони кордонів
створює синергію в межах підготовки європейської спільноти правоохоронців і
сприяє міжвідомчому співробітництву та координації в галузі підготовки
фахівців для правоохоронних органів [8]. У цій площині за ініціативою агенції
Фронтекс,

з

метою

забезпечення

досягнення

оптимізації

у

системах

національної підготовки прикордонників, підвищення якості підготовки та
побудови партнерських відносин між країнами було ініційовано питання
розроблення навчальних програм для усіх рівнів підготовки прикордонників
ЄС: універсальну навчальну програму для базової підготовки прикордонників,
навчальну програму для середнього рівня підготовки прикордонників та
навчальну програму вищого рівня освіти і професійної підготовки – магістра в
галузі стратегічного прикордонного управління.
Основними засадами для забезпечення якості підготовки фахівця є у
першу чергу якість базової підготовки. У результаті плідної співпраці
представників різних наукових кіл було розроблено Універсальну навчальну
програму для базової підготовки прикордонників (Common Core Curriculum
for Border Guard Basic Training (CCC BASIC)). В межах цієї програми
запропоновано вимірювальні загальні стандарти на рівні SQF 4-5 для фахівців
правоохоронних органів в ЄС. Вона адресована національним навчальним
закладам, викладачам та слухачам у всіх державах-членах ЄС. Зміст включає в
себе загальну частину і різні модулі для дій на морських, повітряних і
сухопутних кордонах. Це перший спільний навчальний план, що включає
загальні навички і компетенції (як загальні стандарти) для базової підготовки
співробітників правоохоронних органів в ЄС.
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Універсальна основна навчальна програма для середнього рівня
підготовки прикордонників ЄС (Common Core Curriculum for EU Mid-Level
Border Guards (CCC MID-LEVEL)) спрямована на усунення розбіжностей між
теоретичними та практичними вимогами підготовки прикордонників середньої
ланки. Документ має модульну структуру, що містить основний набір
стандартів підготовки на рівні SQF 6 . Модулі призначені для інтеграції в
існуючі національні програми на гнучкій основі. CCC для середнього рівня
тісно пов’язана з системою оперативної підготовки офіцерів середньої ланки
(MLC). Тому з метою забезпечення набуття відповідних компетенцій для
фахівців середньої ланки органів європейської прикордонної служби було
розроблено оперативний тренінг для середньої ланки (Operational Training for
mid-level officers (EBGT MLC). Він сприяє загальному підходу ЄС до
інтегрованого управління кордонами, що полегшує можливість взаємодії,
координації

та

мобільності

в

управлінні

кордонами

і

налагодженню

співробітництва в межах ЄС.
Результатом діяльності Фронтекс є також розробка Універсальної
навчальної

програми

вищого

рівня

освіти

і

професійної

підготовки

прикордонників – магістрів в галузі стратегічного управління кордонами. Для
досягнення цієї мети більше ніж 20 держав-членів, асоційованих держав
шенгенської зони і організацій-партнерів доклали зусиль, здійснили обмін
знаннями та досвідом, щоб сформувати європейську прикордонну вищу освіту.
Програмою передбачено вивчення десяти модулів, кожен з яких
складається з одного тижня інтенсивного навчання часу в іншому університеті.
Крім того, магістри повинні завершити свою наукову роботу, отримуючи
інформацію з багатих онлайнових ресурсів і віртуального навчального
середовища. Після закінчення школи, магістри нагороджуються дипломом
європейського зразка в галузі стратегічного управління кордонами, який
видається всіма академічними партнерами та визнають ступінь магістра на
міжнародному рівні [8].
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Як було зазначено, розробка та впровадження освітніх програм
професійної підготовки прикордонників країн ЄС базувались на концепції
навчання впродовж життя, визначальною ідеєю якої є безперервний процес
набуття та оновлення знань, умінь та навичок з використанням різноманітних
способів, можливість розширювати межі базової підготовки, формувати та
удосконалювати професійні компетентності та загальну культуру особистості.
Саме тому основними шляхами реалізації цієї концепції в межах прикордонної
підготовки

є

оптимізація

прикордонників,
інтегрованих

системи

оновлення

навчальних

базової

змісту

та професійної

навчальної

програм

та

курсів

підготовки

діяльності,
підготовки

створення
на

основі

компетентнісного підходу з урахуванням специфіки службової діяльності,
спрямованих на потреби прикордонних відомств.
Висновки. Безперечно, завданням будь-якої сучасної держави є
необхідність актуалізації державної політики на удосконалення системи вищої
професійної освіти та підвищення рівня її якості. Досягнення високих
результатів у цій площині забезпечить як динамічний розвиток суспільства в
цілому,

так

і

можливість

кожної

особистості

реалізувати

власний

інтелектуальний потенціал з урахуванням перспектив кар’єрного зростання,
бути

самодостатньою,

створити

передумови

для

саморозвитку

і

самовдосконалення.
Слід погодитись, що метою визначення професійних компетенцій
майбутніх офіцерів прикордонної поліції та структурованого підходу до їх
формування, є результат набуття знань, умінь та навичок, що дозволять на
високому професійному рівні досягати вагомих результатів та допоможуть
самостійно здобувати ці знання впродовж усього життя. Особистість буде
готова до пошуку нових знань та самостійного формування пріоритетних
життєвих та професійних компетентностей.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Перспективами
подальших наукових пошуків є дослідження та впровадження компетентісного
підходу в професійній підготовці фахівців прикордонної поліції ЄС в напрямі
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покращення якості змісту ocвіти в порівняльно-педагогічному аспекті.
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Івашкова Т. Обеспечение качества профессиональной подготовки
специалистов пограничной полиции стран Европейского Союза
В
статье
актуализировано
вопрос
обеспечения
качества
профессиональной подготовки специалистов пограничной полиции стран
Европейского Союза. Особенное внимание уделено анализу процесса
реформирования содержания образования через внедрение образовательных
стандартов подготовки пограничников на основных принципах Болонской
декларации и Европейской рамки квалификаций для обучения на протяжении
жизни.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, качество высшего
образования, стандарты качества, компетенции
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Ivashkova T. Ensuring the quality of professional training of the EU border
police personnel
The article underlines the significance of the quality of education in the
modern world as a vital component of cultural, social, economic and political
development of mankind. In the context of the integration process of the European
educational area, Bologna member states have realized the importance of the issue of
improving the practical activity aimed at ensuring and monitoring education quality,
which is considered to be a prerequisite to existence of knowledge in the society.
Concerning legal, scientific and methodological support of educational reforms, this
activity provides a balanced policy at national, regional and institutional levels.
It has been determined that updating of the requirements and improvement of
border guards’ professional training becomes a topical question in terms of
knowledge growth, international cooperation in the security sphere, development of
information and communication technologies, increasing complexity of social
relationships, setting of new strategic objectives for border authorities. Therefore, the
main task of higher education is to develop life-related and professional competences
of future professionals through introduction of innovative training systems, using best
practices of European border police specialists’ training and analysis of educational
activities based on comparing of set goals with the results achieved.
It has been revealed that educational standards are the foundation in creating
a system of relevant competences within the framework of border education and
professional training. They implement the principles of quality and recognition of
learning outcomes at both national and European levels. Educational standards for
training of border guards are established on the Sectoral Qualifications Framework
(SQF) and are based on the major principles of the Bologna and Copenhagen
processes as well as on the European Qualifications Framework for Lifelong
Learning (EQF). They include a selection of basic common training programs and
courses for border guards’ education and professional training, covering all stages
of service.
The ESG have the following purposes: they set a common framework for
quality assurance systems for learning and teaching at European,national and
institutional level; they enable the assurance and improvement of quality of higher
education in the European higher education area; they support mutual trust, thus
facilitating recognition and mobility within and across national borders; they provide
information on quality assurance in the EHEA.
It may be concluded that the main aim in determining professional
competences of future officers of the Border Police and structured approach to their
formation is the result of knowledge and skills acquisition which enables achieving
significant professional results and assists in gaining them throughout life. A person
is to be always ready for seeking new knowledge and independent formation of vital
professional competences.
Keywords: professional training, quality of higher education, quality
standards, competences.
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Національна академія національної гвардії України
ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АВІАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ
У статті розглянуто проблеми фізичного виховання молоді, проблеми
ефективної організації фізичного виховання майбутніх фахівців, види фізичної
підготовки майбутніх авіаційних фахівців та їх завдання, запропоновано
програму навчання пілотів навичкам саморегуляції, для використання її поряд з
фізичними вправами на основі синергії.
Ключові слова: професійна підготовка, майбутні авіаційні фахівці,
фізичне виховання, фізична підготовка, види фізичної підготовки, програми
тренувань, аутогенні тренування.
Постановка

проблеми

у

загальному

вигляді.

Науково-технічна

революція в авіації наприкінці ХХ сторіччя гостро поставила проблему про
взаємодію людини та техніки. Не дивлячись на створення автоматизованих
систем управління та зміну ролі людського фактора, головні функції усе ж таки
належать людині: вона програмує, керує та контролює. Сьогодні в авіації
розв’язується головна проблема – як найкраще адаптувати людину до
параметрів літальних апаратів [2].
Вдосконалення авіаційної техніки веде до ще більшого ускладнення
обладнання, збільшення кількості приладів, що в свою чергу збільшує обсяг
інформації, яка надходить до пілота. Навіть в автоматичному польоті
зберігається вплив тих факторів, що впливають на пілота у звичайному польоті:
шум, вібрація, скутість рухів, турбулентність атмосфери, перевантаження,
прискорення, збільшення ступеня відповідальності пілота за виконання
польотного завдання.
Тому роль фізичного виховання у вищих навчальних закладах авіаційного
профілю особливо зростає в сучасних умовах, коли складність нової авіаційної
техніки підвищує вимоги до фізичної підготовленості курсантів, а сучасна
© Керницький О.
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молодь не завжди готова до складних вимог майбутньої професії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові засади організації
вищої

професійної

освіти

в

Україні

розробляють

В. Биков,

Е. Лузік,

Н. Ничкало, В. Радкевич, О. Сухомлинська, В. Ягупов та ін.
Останніми роками проведено такі дослідження: з теоретико-методичного
забезпечення фізичного виховання у вищих навчальних закладах (В. Білокур), з
визначення організаційно-педагогічних засад системи фізичного виховання
студентської

молоді

(А. Домашенко),

з

професійно-прикладних

основ

формування здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів
(Н. Завидівська), з проблем підтримки професійної працездатності і збереження
здоров’я майбутніх авіаційних фахівців, методик навчання курсантів цивільної
авіації (Р. Макаров).
За визначенням фахівців, метою фізичного виховання майбутніх пілотів у
ВНЗ авіаційного профілю є «формування фізичної та психофізичної надійності
організму до професійної діяльності, а також фізичної, духовної та професійної
культури, підвищення ресурсів здоров’я як системи цінностей, що активно і
довготерміново реалізуються у здоровому способі життя, а також здатності
застосовувати її у соціально-професійній, фізкультурно-спортивній та у
професійній діяльності» [3].
Постановка завдання. Першочергового розв’язання, на нашу думку,
вимагають такі суперечності фізичної підготовки майбутніх фахівців авіації:
між вимогами професії до підготовленості майбутнього авіаційного фахівця та
реальним рівнем його підготовленості до виконання таких завдань; між
вимогами до фізичних якостей, що необхідні майбутньому фахівцю, та
ефективністю їх формування у процесі підготовки у ВНЗ; між досягненнями
науки й ступенем їх застосування у навчальному процесі ВНЗ; між
необхідністю підтримання високої працездатності майбутнього авіаційного
фахівця протягом усієї кар’єри та відносною застарілістю форм і методів
навчання у ВНЗ.
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Мета статті – розглянути причини низького фізичного виховання молоді,
проблеми ефективної організації фізичного виховання майбутніх фахівців, види
фізичної

підготовки

майбутніх

авіаційних

фахівців

та

їх

завдання,

запропонувати програму для навчання пілотів навичкам саморегуляції, для
використання її поряд з фізичними вправами на основі синергії.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні фізичне виховання
молоді далеке від досконалості, що зумовлено низкою причин:
1. Обмежений обсяг занять з фізичного виховання за навчальним планом
у школах та ВНЗ;
2. Низька увага держави та соціальних інститутів до створення програм
підтримки молоді та молодих сімей, залучення їх до здорового способу життя;
3. Недостатня

просвітницька

робота

для

залучення

підлітків

до

спортивних секцій та коштовність їх відвідування;
4. Недостатній рівень мотивації до самостійних та систематичних занять
фізичними вправами;
5. Низька можливість використання сучасних спортивних тренажерів під
час навчальних занять;
6. Недостатнє матеріально-фінансове забезпечення та впровадження
нових технологій оздоровлення;
7. Недостатня методична грамотність деяких викладачів щодо управління
фізичним вихованням у ВНЗ.
У сучасній системі підготовки авіаційних фахівців фізична підготовка
розподіляється на декілька важливих видів. Теоретична складова фізичної
підготовки майбутніх пілотів забезпечує формування загальнофункціональних і
спеціальних знань, навиків, умінь та якостей особистості пілота. Особлива
увага приділяється засобам і методам формування професійно важливих
психічних і фізичних якостей майбутніх пілотів. Такі заняття, як правило,
проводяться у формі бесід і самостійного вивчення літературних джерел, які
дозволяють підвищити роль професійної фізичної культури у професійній
підготовці пілотів.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 1

Педагогіка

Загальна фізична підготовка авіаційних фахівців є базовим видом
фізичного виховання, що передбачає створення надійної бази фізичної
підготовленості до будь-якого виду діяльності людей у процесі їх життя та
праці.
Тому завданнями загальної фізичної підготовки є такі:
зміцнення здоров’я;
протидія негативному впливу на людину умов життя, побуту, трудової
діяльності, процесів старіння;
забезпечення всебічного і гармонійного фізичного розвитку людини;
створення бази для спеціальної фізичної підготовленості до конкретних
видів діяльності.
Вона формує основні рухові здібності людини: сили, швидкості,
витривалості, гнучкості, спритності. Вона проводиться у вигляді практичних
занять різних форм: спеціальні навчально-тренувальні заняття з фізичного
виховання та професійно-орієнтовані, спортивно-масові заходи, що мають
професійно-прикладну цілеспрямованість.
У «Керівництві з фізичної підготовки льотного складу авіапідприємств та
курсантів льотних училищ цивільної авіації» зазначено, що загальними
завданнями фізичної підготовки льотного складу згідно з, є: розвиток та
вдосконалення основних фізичних якостей особистості: сили, швидкості,
витривалості, спритності й гнучкості; зміцнення здоров’я, підвищення загальної
працездатності,

загартовування

організму,

продовження

професійного

довголіття; формування й удосконалення життєво важливих умінь, навичок і
набуття знань; формування й удосконалення морально-вольових якостей
особистості; підвищення стійкості організму до захворювань і несприятливих
впливів зовнішнього середовища; потреба та переконання у необхідності
самостійних занять фізичними вправами і спортом [4].
Спеціальні

завдання

фізичної

підготовки

льотного

складу

[4]:

формування емоційної стійкості, здатності зберігати стійкість психічних і
психофізичних процесів, рухових дій в умовах емоційного впливу; розвиток і
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 1

Педагогіка

вдосконалення

функцій

уваги,

короткочасної

та

оперативної

пам’яті;

формування тонкого рухового відчуття, координації рухів, здатності змінити їх
структуру залежно від інформації, що надходить; розвиток і вдосконалення
вестибулярної стійкості, просторового орієнтування; формування здатності
прогнозувати розвиток ситуації, оцінювати відстань і швидкість; формування
стійкості організму до перевантажень.
Аналіз структури й умов діяльності льотного складу показує неминучість
несприятливих змін функціонального стану організму пілота. Зазначені зміни є
причиною зниження якості льотної діяльності, що виражається збільшенням
числа

передумов

льотних

подій

і

помилкових

дій,

зниженням

психофізіологічної стійкості до несприятливих факторів польоту. Все це
свідчить про необхідність використання в процесі професійної діяльності
засобів і методів корекції функціонального стану пілота, що включають різні
прийоми психологічної саморегуляції.
Для запобігання цьому нами пропонувалася програма для навчання
пілотів навичкам саморегуляції, для використання її поряд з фізичними
вправами, в інтересах підвищення надійності й ефективності їхньої професійної
діяльності.
Завдання
працездатності;

програми:
мобілізація

тривала

й

стійка

психофізіологічних

підтримка
функцій

операторської
для

виконання

найбільш відповідальних етапів роботи; зниження явищ монотонії, гіподинамії
й стомлення; прискорене відновлення функціонального стану після значних
фізичних і психічних навантажень; оптимізація адаптаційних реакцій організму
при різкій зміні факторів середовища й умов діяльності.
Програма була розрахована на 18 годин занять. Включала 2 частини:
1. Теоретична частина (2 години);
2. Практична частина (16 годин).
Заняття практичної частини пропонувалися курсантам 1 раз на тиждень (4
тижня по 4 години). В інший час учасники програми закріплювали отримані
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навички самостійно. У ході теоретичної частини роз'яснювалася сутність
тренувань, їх психологічна й фізіологічна основи, область застосування.
На практичних заняттях відпрацьовувалися навички в керуванні м’язовим
тонусом верхніх і нижніх кінцівок, судинними реакціями кінцівок, ритмом
подиху, серцебиття, тонусом внутрішніх органів.
Практична частина включала аутогенне тренування (шість вправ, які
впливають на вегетативні функції), дихальні вправи, «мобілізуючий» комплекс
вправ,

базисну

техніку

саморегуляції

дихання,

самомоніторинг

(за

В. Маріщуком).
В аутогенних тренуваннях пропонувалися такі впливи на стан нервової
системи курсантів:
Перший і найбільш важливий пов’язаний з особливостями впливу тонусу
кістякових м’язів на центральну нервову систему, бо психічний стан людини
проявляється в характері подиху, у міміці й жестах.
Другий шлях впливу на нервову систему пов’язаний з використанням
активної ролі уявлень, почуттєвих образів, бо почуттєвий образ це досить
активний інструмент впливу на психічний стан і здоров’я людини.
Третій шлях впливу на психофізіологічні функції здійснюється за
допомогою слова.
Дуже важливим було формування навичок курсантів, що включали
керування увагою, оперування почуттєвими образами, словесні навіювання,
регуляцію м’язового тонусу й керування ритмом подиху.
Успішне застосування аутогенних тренувань потребувало від курсантів
попереднього вироблення певних психічних і фізичних навичок. Аутогенне
тренування складалося із семи вправ, що послідовно розучувалися.
Основними вправами, що допускали вплив на систему органів або орган
були такі:
1) створення установки на відпочинок і розслаблення;
2) глибоке розслаблення рухових м’язів;
3) розслаблення м’язів кровеносних судин;
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4) формування заспокійливого ритму подиху (відчуття мимовільності
подиху, зміни ваги тіла в такт подиху);
5) зняття гіпертонусу з коронарних судин серця (відчуття тепла в лівій
руці і лівій половині грудної клітки);
6) активізація процесів, що забезпечують відновлення енергоресурсів
організму, зокрема, травних процесів (відчуття глибинного тепла в області
живота);
7) усунення гіпертонусу м’язів кровеносних судин мозку (відчуття легкої
прохолоди в області лиця).
Усі вправи розучувалися послідовно, одна за одною. В середньому одна
вправа розучувалася щодня протягом тижня. До роботи з наступною вправою
переходили при засвоєнні попередніх. Вправа вважалася засвоєною, якщо
відповідне відчуття викликалося швидко, переживалося чітко і було стійким до
внутрішніх і зовнішніх перешкод. Тривалість кожного тренування визначалася
тим, наскільки розвинута увага до того, що вивчалося.
У процесі виконання вправ аутогенного тренування мінімізувалися
енерговитрати на підтримку м’язового тонусу, виключалися з роботи ділянки
мозку, що відповідають за усвідомлене відображення навколишнього світу,
інтенсивно протікали травні процеси, що в сукупності вело до найбільш
швидкого відпочинку і складало основу відновлення.
Пропонований варіант самомоніторингу стану також був важливим як
обов'язковий елемент психофізіологічної підготовки й використовується для
«самоконтролю-саморегуляції» льотчиків (за В. Марищуком), а також фахівців
різних екстремальних професій.
Ціль само моніторингу – виявлення й довільне подолання емоційної
напруженості та вироблення навичок та звичок використання вправ у
професійній діяльності.
Курсантам пропонується така інструкція:
Необхідно подумки переміщати по тілу фокус уваги за допомогою
наступних питань:
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Як моя міміка?
Як мої м’язи?
Чи немає скутості?
Як я дихаю?
Також можливо допускати варіації таких питань в залежності від місця та
завдань діяльності, зміну формулювань.
При виявленні негативних ознак вони довільно усуваються за допомогою
інших технік саморегуляції: регулюється поза, розслаблюються м’язи,
нормалізується подих, створюється міміка спокою.
Таке тренування с курсантами (68 чол.) на протязі місяця показало
підвищення їх тренованості, функціональних показників та загального
самопочуття.
Висновки. Таким чином, при вирішені проблем ефективної організації
фізичного виховання майбутніх авіаційних фахівців у ВНЗ необхідно
створювати нові програми для навчання пілотів, формувати навички
саморегуляції поряд з фізичними вправами, що допоможе досягти успіху на
основі синергії.
Напрямки подальшого пошуку – перспективні технології оздоровлення та
фізичної підготовки майбутніх авіаційних фахівців.
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Керницкий А. Педагогические аспекты и особенности организации
физической підготовки будущих авиационных специалистов
В статье рассмотрены проблемы физического воспитания молодежи,
проблемы эффективной организации физического воспитания будущих
специалистов, виды физической подготовки будущих авиационных
специалистов и их задачи, предложена программа обучения пилотов навыкам
саморегуляции, для использования ее наряду с физическими упражнениями на
основе синергии.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущие авиационные
специалисты, физическое воспитание, физическая подготовка, виды
физической подготовки, программы тренировок, аутогенные тренировки.
Kernickiy A. Pedagogical aspects of features and future of physical training
aviation specialists
The article deals with problems of physical education of youth, the problem of
effective physical training future professionals, types of physical training of future
aviation specialists and their objectives, the program offered skills training pilots of
self-regulation, for use along with exercise based on synergies.
The role of physical education in universities aviation profile especially
increases in modern conditions, when the complexity of new aircraft increases the
demands on physical fitness of students and young people today are not always ready
for challenging requirements of their future profession.
In the modern system of training aviation specialists physical preparation is
divided into several important species. The theoretical part of physical training of
future pilots provides formation special knowledge, skills, abilities and personality
traits pilot. Special attention is given to means and methods of formation of
professionally important mental and physical qualities of future pilots. These classes
usually take the form of discussions and independent study of literature, which allow
to increase the role of professional physical training in the training of pilots.
General physical training aviation specialists is a basic type of physical training
that involves the creation of a reliable database of physical fitness to any type of
people during their life and work.
Specific tasks of physical training crews: the formation of emotional stability,
ability to maintain mental stability and psychophysical processes of motor actions in
terms of emotional impact; development and improvement of the functions of
attention and short-term memory; formation of fine motor sensation, coordination,
ability to change their structure depending on the information provided; development
and improvement of vestibular stability, spatial orientation; forming ability to predict
the situation, assess the distance and speed; forming resistance to overloads.
Analysis of the structure and conditions of crews shows the inevitability of
adverse changes in the functional state of the pilot. These changes are the cause of
reduced quality of flight, resulting increase in the number of flight events and
preconditions erroneous actions, reduced psychophysiological resistance to
unfavorable factors of flight. This indicates the need for professional activity in the
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means and methods of correcting the functional state of the pilot, including various
methods of psychological self-regulation.
To prevent this, we have proposed a program for training pilots of the skills of
self-control for use along with exercise in order to improve the reliability and
performance of their professional activities.
In autogenous training offered such effects on the nervous system of students:
The first and most important features associated with skeletal muscle tone
influence on the nervous system because the mental state of man is manifested in the
character of breath, the facial expressions and gestures.
The second way impact on the nervous system associated with the use of the
active role of ideas, sensory images for sensual image is quite active instrument of
influence on mental state and health.
The third way to influence physiological functions by using words.
Very important was the skills of students, which included management attention,
sensual images manipulation, verbal suggestion, regulation of muscle tone and
control the rhythm of breathing.
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Богдана Хмельницького, м. Хмельницький
СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВПРИКОРДОННИКІВ ДО ЛОКАЛІЗАЦІЇ НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЙ
В ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН
В статті обґрунтовано структуру професійної готовності майбутніх
офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій в пунктах
пропуску через державний кордон. На основі результатів аналізу наукових
досліджень щодо готовності до професійної діяльності в структурі
готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних
ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон автор виокремлює
декілька компонентів, зокрема особистісний (особистісний потенціал, мотиви
професійної діяльності, цінності й ціннісні орієнтації, комплекс ставлень до
професійної діяльності й професійних завдань), когнітивний (знання
відповідних законів, змісту професійної діяльності й професійних завдань) і
діяльнісний (активна соціальна роль і якість виконання професійних дій).
Ключові слова: структура, професійна готовність, нестандартна
ситуація, офіцери-прикордонники, пункт пропуску.
Постановка проблеми у загальному вигляді. На сьогоднішній день
суттєво змінилися основні ризики та загрози національній безпеці України:
тероризм, міжнародна злочинність, контрабандна діяльність, військові дії на
сході України, тому виникла нагальна потреба у перегляді та вдосконаленні
протидії цим факторам. Обстановка на державному кордоні постійно
ускладнюється, тому необхідно швидко реагувати на її зміни та приймати
законні рішення. Важливо підняти на високий рівень професійну підготовку
персоналу та підрозділів в цілому та до дій з локалізації нестандартних
ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон зокрема. Це неможливо
здійснити без гнучкої системи професійної підготовки курсантів Національної
академії

Державної

прикордонної

служби

України

імені

Богдана

Хмельницького (НАДПСУ), що передбачає розробку структури формування
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професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації
нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблема
вдосконалення професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до
локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний
кордон є предметом уваги військової і педагогічної науки як вітчизняних, так і
закордонних учених. У дослідженнях В. Балашова, Л. Боровика, О. Галімова,
О. Діденка, Д. Іщенка, А. Мальцева, В. Райко та ін. розкриваються особливості
удосконалення професійної готовності прикордонників, які враховують
специфіку оперативно-службової діяльності підрозділів та органів охорони
державного кордону України. Однак, результати аналізу наукових джерел
свідчать про те, що поза увагою дослідників залишається розв’язання проблеми
професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації
нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон.
Метою статті є обґрунтування специфіки структури формування
професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації
нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон.
Виклад основного матеріалу дослідження. Цінним значенням у
структурі професійної готовності є знання. Саме з рівнем і обсягом доступних
суб’єктові професійних знань, можливістю їхнього засвоєння, переробки,
поширення та продукування співвідноситься стан і рівень розвитку готовності
до діяльності. Знання є операційною складовою готовності та залежать від
професійних функцій спеціаліста [1].
На думку Б. Уортерса (Bill Warters) та Р. Бейкала (Robert Bacal),
складовими готовності до попередження і розв’язання конфліктів є знання
(демонструвати розуміння типу конфлікту та шляхи виявлення себе у
професійній сфері); уміння та навички співпрацювати в розв’язанні проблем
(активно слухати; формулювати бажані результати; визначати головні інтереси;
аналізувати ситуацію та удосконалювати уміння та навички); особистісні якості
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(здатність дотримуватись етичних норм під час співпраці у вирішенні
конфліктів, дотримуватись нейтралітету, конфіденційності, об’єктивності,
поваги до іншої думки, бути чесним) [2].
Для розробки структури готовності до локалізації нестандартних ситуацій
в пунктах пропуску через державний кордон можна використати модель
підготовки випускника НАДПСУ та кваліфікаційні вимоги до випускників
вищого військового навчального закладу за спеціальностями [3].
В освітньо-кваліфікаційній характеристиці на випускників НАДПСУ –
фахівців за спеціальністю «Охорона та захист державного кордону» визначено,
що відповідно до посад, що може займати випускник НАДПСУ, він придатний
до виконання оперативно-службових функцій (здійснення відповідних видів
діяльності) та типових для даної функції задач діяльності. Кожній задачі
відповідає система умінь щодо вирішення цієї типової задачі діяльності.
Кваліфікаційні вимоги до військово-професійної підготовки передбачають, що
змістом

оперативно-службових

функцій

офіцерів-прикордонників

є

підтримання підрозділу в постійній готовності з метою забезпечення постійної
готовності підрозділу у мирний і воєнний час. При цьому вказується на уміння:
проводити заходи з підтримання постійної готовності та злагодженості
підрозділу;

здійснювати

підрозділу

до

виконання

морально-психологічне
службових

завдань;

забезпечення
приймати

персоналу

обґрунтовані

управлінські рішення, проводити їх оцінку; організовувати процес управління;
здійснювати планування, організацію, мотивацію та контроль оперативнослужбової діяльності; використовувати сучасні ефективні методи управління;
організовувати власну роботу та роботу підпорядкованого колективу [4].
Також передбачено здатність до управління прикордонним підрозділом в
умовах загострення обстановки, при проведенні спеціальних заходів щодо
пошуку правопорушників та локалізації кризових ситуацій. Визначаються
наступні вміння: оцінювати пошукову ситуацію, приймати доцільне рішення на
проведення
ускладненні

спеціальних
обстановки),

заходів

щодо

віддавати

пошуку

правопорушників

розпорядження
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персоналу, організовувати та підтримувати взаємодію, всебічне забезпечення та
управління підрозділом; організовувати охорону державного кордону та
керувати прикордонною службою прикордонного підрозділу у різних умовах
обстановки; організовувати посилену охорону державного кордону (посилений
прикордонний контроль); організовувати дії по припиненню конфліктів в
пунктах пропуску.
У моделі підготовки випускника НАДПСУ перераховується зміст
прикордонної,

військово-прикордонної

та

військової

(загальна

тактика)

підготовки. Зміст прикордонної підготовки на посаді молодшого інспектора
прикордонної служби – молодшого прикордонного наряду визначає, що курсант
1 курсу повинен знати [5]: класифікацію конфліктних ситуацій, організацію та
проведення локалізації конфліктних та нестандартних (кризових) ситуацій у
пунктах пропуску; порядок організації антитерористичних заходів у пунктах
пропуску через кордон.
Зміст прикордонної підготовки моделі підготовки випускника ДПСУ на
посаді начальника відділу прикордонної служби (ІІІ, ІV категорії) визначає, що
курсант 4 курсу повинен вміти [5 с. 3]: організовувати службову діяльність
відділу прикордонної служби, відділення інспекторів прикордонної служби;
приймати рішення при виникненні різних ситуацій у пунктах пропуску;
локалізовувати конфліктні та нестандартні (кризові) ситуації в пунктах
пропуску.
Далі розглянемо окремі складові структури готовності. На сьогодні вчені
трактують це питання неоднозначно та висловлюють декілька позицій.
Так, наприклад, М. Дьяченко та Л. Кандибович відносять до структури
психологічної готовності позитивне ставлення до діяльності та професії
загалом; риси характеру, які б відповідали вимогам діяльності, уміння,
здібності, темперамент, мотивацію; необхідні знання, навички, вміння;
стійкість професійно важливих якостей: сприйняття, уваги, мислення,
емоційних і вольових процесів [6, с. 175].
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М. Левітов, розглядаючи структуру готовності виокремлює ставлення
людини до цієї роботи, її трудову спрямованість у цій сфері та здібності до
професії, а також опанування знань, умінь й навичок, необхідних для певної
професії [7 с. 113].
А. Балендр, аналізуючи психолого-педагогічну літературу щодо якостей
для формування конфліктологічної готовності майбутніх офіцерів ДПСУ,
визначив три її компоненти (складових): мотиваційно-вольовий, пізнавальноопераційний та прогностично-творчий [8, с. 40]
Загалом на основі результатів аналізу наукових досліджень щодо
готовності до професійної діяльності в структурі готовності майбутніх
офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій в пунктах
пропуску через державний кордон можна виокремити декілька компонентів,
зокрема особистісний (особистісний потенціал, мотиви професійної діяльності,
цінності й ціннісні орієнтації, комплекс ставлень до професійної діяльності й
професійних завдань), когнітивний (знання відповідних законів, змісту
професійної діяльності й професійних завдань) і діяльнісний (активна соціальна
роль і якість виконання професійних дій).
Системотвірним компонентом при цьому є особистісний, що визначає
мету і характер діяльності офіцера-прикордонника та охоплює систему мотивів,
інтересів, пов’язаних зі сферою діяльності офіцера-прикордонника з локалізації
нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон. Важливе
значення

при

цьому

має

позитивне

ставлення

майбутнього

офіцера-

прикордонника до вивчення питань з локалізації нестандартних ситуацій,
намагання сформувати відповідну готовність для подальшої ефективної
професійної діяльності. Цей компонент охоплює також інтерес до питань з
локалізації нестандартних ситуацій як важливої умови ефективного виконання
завдань з охорони кордону, прагнення підвищити свій рівень знань у цій сфері.
Цей

компонент

прикордонниками

стосується

необхідності

розуміння

опанування

майбутніми
знань

про

офіцерамикласифікацію

нестандартних ситуацій та алгоритм дій. До цього компонента готовності до
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локалізації нестандартнихситуацій в пунктах пропуску через державний кордон
ми зараховуємо також особистісні фізичні якості майбутніх офіцерівприкордонників. Окрім цього, для локалізації нестандартних ситуацій в
пунктах пропуску через державний кордон офіцер-прикордонник повинен мати
добру увагу, пам’ять, мислення, організаторські, вольові та комунікативні
якості. Молодий дослідник А. Чудик вважає, що особливе значення мають
висока нервово-психічна стійкість, високий рівень розвитку психомоторних і
фізичних якостей (швидкість сенсомоторних реакцій, спритність, точна
координація рухів, загальна й спеціальна фізична витривалість, здатність до
тривалої розумової й фізичної напруги, уміння швидко відновлювати сили
після фізичних і психічних навантажень тощо). У зв’язку з цим офіцерприкордонник повинен мати гарний загальний стан здоров’я, високу
працездатність, бути зданим протистояти негативному впливу гіподинамії [9].
Загалом особистісний компонент характеризує спонукальний аспект
готовності до локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через
державний кордон й містить стійкі мотиви до вивчення питань щодо локалізації
нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон,
усвідомлення важливості зазначеної готовності для подальшої оперативнослужбової діяльності (ОСД), систему ціннісних орієнтацій і смислових
установок, які спонукають особистість до систематичної роботи з формування у
себе готовності до локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску
через державний кордон.
Когнітивний

компонент

готовності

до

локалізації

нестандартних

ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон – це сукупність науковотеоретичних знань офіцера-прикордонника, необхідних для охорони та оборони
державного кордону. Також сюди можна віднести знання з педагогіки,
психології та морально-психологічного забезпечення діяльності прикордонних
підрозділів, про специфіку застосування спеціальних засобів та заходів
фізичного впливу при локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску
через державний кордон.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 1

Педагогіка

Зміст когнітивного компонента готовності до локалізації нестандартних
ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон ґрунтується на системі
знань про класифікацію конфліктних ситуацій, організацію та проведення
локалізації конфліктних та нестандартних (кризових) ситуацій у пунктах
пропуску, порядок організації антитерористичних заходів у пунктах пропуску
через кордон; про різні рівні захисту, а також про передбачені законом дії
прикордонників для самооборони; про правила та процедуру застосування
заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї відповідно до чинного
законодавства та відомчих інструкцій. Також до цього компоненту варто
віднести основні правила комунікації.
Діяльнісний компонент готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до
локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний
кордон передбачає володіння офіцерами-прикордонниками уміннями та
навичками, необхідними для виконання завдань із охорони та захисту
державного кордону серед яких найбільш значущими є: уміння швидко
оцінювати рівень небезпеки ситуації, реагувати на неї та приймати правильні
рішення щодо локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через
державний кордон із застосуванням заходів фізичного впливу до порушників
державного кордону з метою припинення правопорушення та їх затримання;
для захисту громадян (самозахисту) від нападу та інших дій, що створюють
загрозу їх життю або здоров’ю; для припинення опору прикордонникам під час
виконання службові обов’язки з охорони державного кордону, боротьби зі
злочинністю чи звільнення заручників; впровадження до оперативно-службової
діяльності найбільш ефективних тактичних прийомів та способів дій для
локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний
кордон; уміння застосовувати заходи психологічного та фізичного впливу в
будь-яких нестандартних ситуаціях, що можуть виникнути під час ОСД.
Трьохкомпонентна

структура

готовності

майбутніх

офіцерів-

прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску
через державний кордон обумовлена особливостями підготовки майбутніх
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офіцерів-прикордоників з дисциплін прикордонного контролю, тактики
прикордонної служби, особистої безпеки, іноземної мови за професійним
спрямуванням та ін. Центральною одиницею у визначеній нами структурі
готовності виступає когнітивний компонент, тому що саме через нього
відбувається

формування

теоретичних

знань

у

майбутніх

офіцерів-

прикордонників щодо здійснення оперативно-службової діяльності. Сполучною
ланкою між когнітивним та діяльнісним компонентами, як комплекс
взаємопов’язаних

потреб,

інтересів,

мотивів

майбутнього

офіцера-

прикордонника, виступає особистісний компонент. Він відображає ставлення
майбутніх

офіцерів-прикордонників

саморозвиток

і

самореалізацію.

до

служби

Діяльнісний

та

спрямований

компонент

на

відображає

безпосередні уміння та навички, які необхідні для ефективного вирішення
майбутніми

офіцерами-прикордонниками

нестандартних

та

конфліктних

ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон під час виконання
оперативно-службової діяльності.
Таке розуміння структури готовності локалізації нестандартних ситуацій
в пунктах пропуску через державний кордон дозволяє визначити і напрями
роботи з формування цієї професійно важливої властивості, що має
передбачати визначення мотивів професійної діяльності та необхідних для
цього якостей (особистісний аспект), надання професійних та спеціальних
знань (когнітивний аспект), формування системи вмінь і навичок відповідного
застосування спеціальних засобів та заходів фізичного впливу в процесі ОСД
(діяльнісний аспект).
Висновки.

Таким

чином,

з

урахуванням

наукових

поглядів

та

методологічних трактувань категорії готовності основними компонентами
готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних
ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон можна вважати
особистісний, когнітивний та діяльнісний, а готовність майбутніх офіцерівприкордонників локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через
державний кордон трактувати як професійно важливу особистісну властивість,
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що ґрунтується на управлінських якостях, знаннях, уміннях і навичках та
дозволяє здійснювати управління силами і засобами, забезпечувати належний
рівень застосування спеціальних засобів та заходів фізичного впливу при
виконанні поставлених завдань з охорони державного кордону.
Перспективами подальших розвідок за цим напрямом є розробка
методики прогнозу розвитку нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через
державний кордон та рекомендації щодо дій при їх виникненні.
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Лемешко О. Структура профессиональной готовности будущих
офицеров-пограничников к локализации нестандартных ситуаций в
пунктах пропуска через государственную границу
В статье обоснована структура профессиональной готовности будущих
офицеров-пограничников к локализации нестандартных ситуаций в пунктах
пропуска через государственную границу. На основе результатов анализа
научных исследований по готовности к профессиональной деятельности в
структуре готовности будущих офицеров-пограничников к локализации
нестандартных ситуаций в пунктах пропуска через государственную границу
автор выделяет несколько компонентов, в том числе личностный (личностный
потенциал, мотивы профессиональной деятельности, ценности и ценностные
ориентации, комплекс отношений к профессиональной деятельности и
профессиональных задач), когнитивный (знание соответствующих законов,
содержания профессиональной деятельности и профессиональных задач) и
деятельностный (активная социальная роль и качество выполнения
профессиональных действий).
Ключевые
слова:
структура,
профессиональная
готовность,
нестандартная ситуация, офицеры-пограничники, пункт пропуска.
Lemeshko O. The structure of the professional readiness formation of the
future border guards officers to localization of non-standard situations at the check
points across the state border
The article deals with the structure of the professional readiness formation of
the future border guard officers to localization of non-standard situations at the
check points across the state border. The author points out several components in
the structure of the professional readiness formation of the future border guard
officers to localization of non-standard situations at the check points across the state
border, including personal (personal potential, motivation of professional activities,
values and value orientation, complex attitudes to the profession and the professional
tasks), cognitive (knowledge of relevant laws, the content of professional activities
and professional tasks) and activity (active social role and quality of professional
actions).
An important component is the personal that determines the purpose and
nature of the border guard officer and includes a system of motivations, interests
related to the scope of professional readiness formation of the future border guard
officers to localization of non-standard situations at the check points across the state
border.
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There is a positive attitude of the future border guard officers to study the
localization of localization situations, attempts to form a corresponding willingness
to further the effective professional activity.
The cognitive component of readiness for localization of non-standard
situations at checkpoints across the state border – is a collection of scientific and
theoretical knowledge of border guard officers, necessary for the protection and
defense of the state border. It also includes knowledge of pedagogy, psychology,
moral and psychological support of border guard units of the specific application of
special means and measures of physical restraint in the localization of non-standard
situations at checkpoints across the state border.
The content of cognitive component of readiness for localization of nonstandard situations at checkpoints across the state border is based on a system of
knowledge about the classification of conflicts, organization and localization of
conflict and non-standard (crisis) situations at border crossing points, the order of
anti-terrorism measures at checkpoints across the border; different levels of
protection; rules and procedure of physical influence use, special means and
weapons in accordance with laws and departmental instructions. Also this component
should include basic rules of communication.
Activity component of future border guard officers to the location of nonstandard situations at checkpoints across the state border involves border guards
abilities and skills necessary to perform tasks of security and protection of the state
border among which the most important are: the ability to quickly assess the level of
danger of the situation, react on it and make the right decision on the localization of
non-standard situations at checkpoints across the state border with the use of
physical impact to violators of the state border to stop their offense and detention;
protection of citizens (self-defense) against attacks and other acts that endanger their
life or health; the fight against crime or release of hostages; introduction to the
operational performance of the most effective tactics and methods of action to
localization of non-standard situations at checkpoints across the state border; ability
to apply measures of psychological and physical effects in any unusual situations that
may arise during the service.
Keywords: structure, professional readiness, non-standard situation,
borderguard officers, border crossing points.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ
ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ У ВВНЗ
У статті висвітлено основні етапи педагогічного експерименту, на
основі якого зроблено висновок про ефективність запропонованих педагогічних
умов моніторингу якості професійної підготовки магістрів у ВВНЗ.
Ключові слова: педагогічний експеримент, моніторинг якості
професійної підготовки, педагогічні умови моніторингу, критерії та показники
оцінювання.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодення у вищій
військовій школі характеризується великою кількістю наукових досліджень,
присвячених якості вищої освіти. Проблема якості вищої освіти, і зокрема її
підвищення, диктується замовником освітніх послуг – суспільством. Це
пояснюється високими вимогами до професійної компетентності сучасного
військового професіонала, позитивна динаміка підготовки якого є запорукою
обороноздатності держави.
Вивчення наукових джерел дає підстави стверджувати, що на сьогодні не
виявлено спеціальних робіт, присвячених дослідженню педагогічних умов
моніторингу якості підготовки військових фахівців і констатувати необхідність
створення у ВВНЗ внутрішньої системи якості на основі моніторингу, без чого,
у зв’язку зі змінами освітніх пріоритетів, неможливо здійснювати підготовку
військових фахівців та подолати суперечність між необхідністю впровадження
моніторингу

якості

підготовки

фахівців

у

ВВНЗ

та

недостатньою

розробленістю теоретичних і методичних основ вирішення даної проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Дослідження
останнього десятиріччя (І. Булах [1], В. Горб [2], Т. Лукіна [3], О. Туржанська
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[4], Г. Цехмістрова [5], Н. Шейко [6] та ін.) засвідчують, що такі інструменти
оцінювання якості підготовки фахівців як контроль та діагностика не
відповідають основним напрямкам модернізації системи вищої освіти, оскільки
не забезпечують усебічного дослідження процесу підготовки фахівця, не здатні
виявити різноманітні впливи на освітній процес, спрогнозувати перспективи
його інноваційного розвитку. Тому в теорії та практиці управління вищою, і
зокрема військовою освітою визнається необхідність упровадження такого
важливого інструмента управління, як моніторинг якості підготовки магістрів у
ВВНЗ.
Мета статті – показати вплив запропонованих педагогічних умов
моніторингу якості професійної підготовки магістрів на якість їх підготовки у
ВВНЗ.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нами запропоновано низку
педагогічних умов моніторингу якості професійної підготовки магістрів, а саме:
упровадження системи моніторингу якості професійної підготовки
магістрів у освітній процес ВВНЗ;
розробленість

моделі

моніторингу

якості

професійної

підготовки

магістрів у ВВНЗ;
підготовленість

науково-педагогічних

працівників

до

здійснення

моніторингу якості професійної підготовки магістрів у ВВНЗ;
включення

слухачів

до

процесів

САМО

(самодіагностика,

самопланування, самоаналіз, самокоригування тощо) навчальних досягнень.
Для

проведення

експерименту

з

метою

отримання

достовірних

результатів у відповідності з потребами його здійснення:
створено вибірку зі слухачів визначених спеціальностей у складі
експериментальної та контрольної груп, де зафіксовано початковий стан за
значущими

параметрами,

що

впливають

на

рівень

сформованості

компетентності магістра у ВВНЗ;
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встановлено динаміку формування компетентності магістрів серед
учасників експериментальної та контрольної груп згідно традиційної й
експериментальної моделей організації підготовки [7] .
Експериментальна

та

контрольна

групи

були

створені

на

базі

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, їх
контингент

охоплював

слухачів

першого

курсу,

де

чисельність

експериментальної групи складала 93 особи та контрольної групи – 95 осіб.
Виходячи із мети констатувального етапу зафіксовано рівень знань й
вмінь слухачів контрольної та експериментальної груп. У результаті
проведення комплексного вхідного контролю із нормативних дисциплін
навчального плану, застосовуючи тести закритого та відкритого типу із
диференційованими завданнями, що надали можливість перевірити знання під
час відповідей на запитання та вміння під час розв’язання задач та ситуацій,
отримали необхідні контрольні дані. Щоб забезпечити об’єктивність контролю
було чітко визначено мету перевірки, базові елементи знань, розроблено
систему завдань різних рівнів складності та критерії їх оцінювання. Рівень
навчальних досягнень оцінювався за стобальною шкалою, згідно впровадженої
рейтингової системи оцінювання, що відповідає наступному: 90-100 балів –
високий рівень; 75-89 балів – достатній; 60-74 бали – середній; 0-59 балів –
низький рівень.
Результати діагностики слухачів контрольних та експериментальних груп
на початку
експерименту наведемо результати графічно, з метою їх порівняння на
рисунку 1.
Дані діаграми підтверджують, що рівні навчальних досягнень слухачів в
експериментальній та контрольній групах є однорідними. Дане ствердження
підтверджено методами математичної статистики.
Враховуючи, що важливою складовою підготовки є мотивація слухача до
навчальної діяльності, де основна мета мотивації полягає у підтримці його
позитивного ставлення до процесу навчання, вважаємо, що важливим фактором
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позитивної навчальної мотивації є позитивна мотивація до підвищення
військово-професійного рівня, тобто її професійна спрямованість. Розвинення
мотивації професійного спрямування під час навчання є одним з основних
факторів успішної навчальної діяльності, тобто якісної підготовки.

Рисунок 1 – Порівняння рівнів навчальних досягнень слухачів експериментальної та
контрольної груп на початку експерименту

Для дослідження рівня мотивації провели опитування щодо мотивів
навчання у ВВНЗ, де згідно авторської анкети слухачі повинні були обрати
п’ять найбільш значущих факторів, за якими вони виявили бажання
підвищувати свою кваліфікацію. Серед запропонованих питань виділили дві
групи, що відповідають мотивам професійної спрямованості та службової
необхідності, і результати опитування розподілились наступним чином: у
експериментальній групі 59,4% слухачів вступили до ВВНЗ з метою
підвищення кваліфікації та 40,6% – за службовою необхідністю; у контрольній
групі майже такий же результат: 58,8% слухачів вступили до ВВНЗ свідомо та
41,2% – скоріше вимушено.
Таким чином, результати проведеного дослідження підтверджують
однорідність

експериментальної

та

контрольної

груп,

що

забезпечує

об’єктивність вихідних даних для проведення дослідно-експериментальної
роботи.
Далі, навчання у контрольній та експериментальній групах припускало
однакову кількість занять за всіма темами, однаковий обсяг навчального
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матеріалу та практичні заняття з однаковими завданнями, тобто ідентичність
умов.
Суттєвою відмінністю контрольної та експериментальної груп став різний
характер організації освітнього процесу професійної підготовки магістрів за
рахунок

реалізації

педагогічних

умов,

які

передбачали

підвищення

ефективності моніторингу якості їх підготовки.
В експериментальній групі під час навчання здійснювався моніторинг за
циклами загальної та практичної підготовки із застосуванням інформаційнокомунікаційних технологій за спеціально розробленим методичним матеріалом
та програмами, що виконувались із обов’язковим включенням слухачів до
процесів

САМО

(самодіагностики,

самопланування,

самоаналізу,

самокоригування тощо) під час вивчення навчальних дисциплін.
Контрольна група навчалась за таким же планом, але за традиційними
методами навчання, із застосуванням традиційних методів контролю, що не
дозволяють вчасно коригувати процес підготовки у режимі відсутності
моніторингу за результатами навчальної діяльності.
Завданням експерименту стала перевірка гіпотези дослідження про те, що
підготовка магістрів буде ефективнішою, якщо її організувати шляхом
впровадження моніторингу якості у процес підготовки магістрів, який
реалізувати

визначеним

комплексом

педагогічних

умов.

Перевірка

ефективності здійснювалась на основі виявлення динаміки основних показників
сформованості компетентності слухачів: рівня мотивації щодо особистого
професійного розвитку

(мотиваційного

компоненту),

рівня професійної

компетентності, рівня професійно значущих якостей, прихильністю до
здорового

способу

життя

(компетентнісного

компоненту)

методами

математичної статистики.
Під час дослідно-експериментальної роботи систематично доводилось
займатись педагогічним спостереженням, вивченням відгуків НПП, слухачів,
їхніх пропозицій та побажань, що допомогло реалізації дослідження. Робота в
експериментальній

групі

була

побудована

згідно
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моніторингу, тому потребувала особливої уваги щодо забезпечення її основних
принципів.
З

метою

об’єктивного

аналізу

динаміки

основних

показників

сформованості професійної компетентності слухача за умови впровадження
системи моніторингу якості професійної підготовки магістрів у ВВНЗ та
педагогічних умов його ефективності було відстежено результати підсумкової
атестації

слухачів

експериментальної

та

контрольної

груп

наприкінці

навчального року за нормативними дисциплінами навчального плану, що
проводилась у письмовій формі із застосуванням тестів закритого та відкритого
типу, питань та практичних задач, ситуацій різних рівнів складності з метою
визначення рівня професійної компетентності.
Порівняння результатів отриманих даних, виявлена динаміка основних
показників дозволяють зробити висновок про ефективність запроваджених у
процес професійної підготовки педагогічних умов через упровадження системи
моніторингу якості, розробленість теоретичної моделі моніторингу якості
професійної підготовки магістрів у ВВНЗ, забезпечення підготовленості НПП
до здійснення моніторингу, включення слухачів до процесів САМО навчальних
досягнень.
Результати

аналізу

рівнів

навчальних

досягнень

слухачів

експериментальної та контрольної групи після експерименту подано графічно з
метою їх порівняння та виявлення динаміки основних показників якості
професійної підготовки магістрів у ВВНЗ (рисунок 2).

Рисунок 2 – Порівняння рівнів навчальних досягнень слухачів експериментальної та
контрольної груп після експерименту
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На основі поданих діаграм видно, що отримані рівні навчальних
досягнень слухачів експериментальної групи вище ніж контрольної впродовж
всього терміну навчання.
Результати

упровадження

педагогічних

умов

моніторингу

якості

професійної підготовки магістрів підтверджено за допомогою критерію  –
2

Пірсона. До експерименту з надійністю 95% виявлено відсутність значимих
розбіжностей за рівнем підготовки в контрольній й експериментальній групах.
В результаті експерименту встановлено значущі відмінності між групами, що
обумовлено використанням запропонованого підходу (

2
 емп
 9,9  7,82   кр2

).

Окрім того, під час всього терміну експерименту відстежували позитивну
динаміку якісних змін у експериментальній групі, починаючи вже з першого
курсу, хоча показники у контрольній групі змінюються набагато повільніше,
подамо наочно отриманий висновок, поєднавши якісні показники навчання,
тобто достатній та високий рівень навчальних досягнень слухачів на початку,
впродовж та після експерименту.
Порівняли результати аналізу рівнів навчальних досягнень слухачів
експериментальних та контрольних груп до та після експерименту (рис. 3).

Рисунок 3 – Динаміка змін досягнень слухачів до та після експерименту

Вимірюючи якість отриманої підготовки за рівнем сформованості
професійної компетентності, як величину відхилення між початковим рівнем
підготовки слухачів та тим, що здобули під час навчання у ВВНЗ, можна
подати її кількісно та оцінити приріст у відсотках, результати такої роботи
подано наочно (рис. 4).
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Рисунок 4 – Якість підготовки за рівнем сформованості професійної компетентності
слухачів експериментальної та контрольної груп після експерименту

З поданої діаграми видно, що якість підготовки магістрів у ВВНЗ за
таким важливим показником, як рівень професійної компетентності, після
експерименту відрізняється, що безумовно підтверджує висунуту гіпотезу на
початку дослідження.
Враховуючи, що мотивація забезпечує результативність підготовки
магістрів, ми провели в контрольній та експериментальній групах на етапі
констатувального експерименту та по його завершенні анкетування щодо
мотивації слухачів до вступу у ВВНЗ з метою виявлення та перевірки змін, які
відбулися у порівнянні між слухачами контрольної та експериментальної груп.
За результатими проведеного аналізу констатуємо зростання мотивації (за
рівнем професійного спрямування) саме у слухачів експериментальної групи (у
1,16 рази), порівняно із таким же показником у слухачів контрольної групи, що
майже не змінився.
Отже, моніторинг якості професійної підготовки магістрів, включення
слухачів до процесів САМО навчальної діяльності з метою стимулювання
їхнього професійного розвитку сприяли якісним змінам у мотивації слухачів до
отримання кваліфікаційного рівня за обраною спеціальністю, і підвищенню
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якості професійної підготовки магістрів у ВВНЗ. Якісні зміни мотиваційного
компоненту пояснюються тим, що у результаті впровадження зазначених
педагогічних умов у процес навчання, слухачі, виконуючи самодіагностику
власної діяльності, її самопланування, самоаналіз результатів, поточну
самокорекцію за допомогою НПП покращують свої досягнення, що позитивно
впливає на мотивацію щодо отримання кваліфікаційного рівня за обраною
спеціальністю та особистого професійного розвитку.
Нами вивчалось ставлення слухачів до фізичної підготовки, що набуло
великого значення останні роки, коли стан фізичної підготовки слухачів значно
погіршився й має перерости у проблему на рівні Збройних Сил. Результати
анкетування слухачів експериментальних та контрольних груп до та по
завершенні експерименту дали змогу провести порівняльний аналіз отриманих
даних. Вони підтверджують, що за умови впровадження педагогічних умов
моніторингу

якості

професійної

підготовки

магістрів

за

напрямами

професійної, а також її складової – фізичної підготовки, покращуються не
тільки рівень мотивації слухача до підвищення рівня його навчальних
досягнень, а також його прихильність до здорового способу життя.
Відстеження, збирання, опрацювання, аналіз, коригування й прогнозування
результатів фізичної підготовки дозволяє впливати не тільки на формування
фізичних

якостей,

а

також

сприяє

розумінню

слухачами

досягнення

необхідного рівня фізичної підготовки для успішного здійснення військовопрофесійної діяльності у майбутньому, що приводить до зменшення шкідливих
звичок, збільшенню попиту на участь у спортивних секціях з волейболу,
баскетболу, тенісу, тощо, тобто орієнтує слухачів на здоровий спосіб життя, що
є важливою складовою професійної компетентності сучасного військового
магістра.
Загальне уявлення про характер змін щодо прихильності до здорового
способу життя слухачів експериментальної та контрольної групи надають
діаграми (рис. 5).
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Рисунок 5 – Динаміка змін щодо прихильності слухачів до здорового способу життя до
та після експерименту

Отже,

аналізуючи

результати

дослідно-експериментальної

роботи,

наведені діаграми, графіки, що подають інформацію наочно і відображають
динаміку зміни даних під час експерименту, можна зробити висновок, що у
контрольній групі, що навчається за традиційною системою, якість підготовки
магістрів за мотиваційним та компетентністним компонентами змінюється, але
набагато повільніше ніж у експериментальній групі, де ми спостерігаємо
стрибок за кожним із компонентів, найбільшого розвитку одержує саме рівень
сформованої професійної компетентності (рис. 6).

Рисунок 6 – Динаміка змін якості підготовки слухачів до та після експерименту
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Результати,

отримані

за

традиційною

технологією

навчання,

пояснюються тим, що упродовж всього терміну навчання приділяється
недостатньо уваги таким чинникам, як своєчасне виявлення проблем у процесі
підготовки слухачів, що спричиняє неможливість їх коригування, тобто
розвиток професійної компетентності магістрів уповільнюється, тому на
момент закінчення слухачами ВВНЗ ми отримаємо незначну позитивну
динаміку за обраними компонентами.
Висновки дослідження перспективи подальших розвідок у даному
напрямку.

Значна

відмінність

результатів

експериментальної

групи

пояснюється впровадженням у процес професійної підготовки магістрів у
ВВНЗ педагогічних умов моніторингу якості, що робить його набагато
ефективнішим, а значить дозволяє вдосконалити процес їх підготовки. Отже,
одержані результати дослідження, підтверджені методами математичної
статистики,

засвідчили

ефективність

впровадження

моніторингу

якості

професійної підготовки магістрів за визначеною сукупністю педагогічних умов.
Такі переваги, пов’язані із систематичністю тривалого відстеження та
своєчасністю моніторингу підготовки слухачів у порівнянні із традиційними
методами контролю, а також із об’єктивністю оцінювання засобами ІКТ та
самооцінювання, вчасним коригуванням та самокоригуванням, можливістю
прогнозування та самопрогнозування у процесі підготовки, дозволяють значно
знизити вплив факторів, що ускладнюють процес досягнення якісного
результату.
Перспективними напрямами подальших наукових досліджень у даному
напрямі вважаємо вивчення зарубіжного досвіду здійснення моніторингу якості
у ВВНЗ, впровадження моніторингу якості через вивчення професійного
становлення й кар’єрного зростання випускників та його результатів у процес
підготовки військових фахівців, розроблення методики формування вмінь
магістрів, щодо моніторингу, під час навчання у ВВНЗ з метою посилення
управлінської складової в рамках здійснення професійної діяльності.
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Мозалев В. Результаты опытно-экспериментальной проверки
педагогических условий мониторинга качества профессиональной
подготовки магистров в ВВУЗ
В статье отражены основные этапы педагогического эксперимента, на
основе которого сделан вывод об эффективности предложенных
педагогических условий мониторинга качества профессиональной подготовки
магистров в ВВУЗ.
Ключевые слова: педагогический эксперимент, мониторинг качества
профессиональной подготовки, педагогические условия мониторинга, критерии
и показатели оценки.
Mozalov V. Results of explorative experimental trial of pedagogical conditions
of quality monitoring of professional training of masters
Problem statement. The research of scientific sources gives a reason to affirm
that today it is not exist any special works devoted to the research of pedagogical
conditions of quality monitoring of military specialists’ training. Besides it causes the
necessity of establishing the internal quality system, based on monitoring.
Considering the changes of educational priorities, it is not possible to provide the
military specialists’ training and overcome the conflict between the necessity of
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implementing the quality monitoring of military specialists’ training in HMEI and
inadequate development of theoretical and methodical basis of solution of this
problem.
It was used a pedagogical experiment during the research. The experiment was
conducted on the basis of National Defense University of Ukraine named after Ivan
Cherniakhovsky concurrently with a real educational process.
To ensure the possibility of providing the experiment, comparing its results and
checking the represented pedagogical conditions, it was segregated the control group
(CG) and the experimental group (EG).
It was proved the homogeneity of groups by qualitative and quantitative
structure, based on the results of conducted diagnostic control works, tests (aimed to
diagnose the level of professional significant skills, motivation of professional
personal development, commitment to a healthy lifestyle), that provided the
objectivity of the experiment.
During the experiment, it was implemented the represented pedagogical
conditions of quality monitoring of Masters’ professional training in HMEI.
It was found the positive impact of the created pedagogical conditions of
monitoring on the quality of educational achievements of students. This is the result
of bigger informativity of monitoring in compare with traditional control of
knowledge, which gives an opportunity not only to receive the appropriate mark but
also to respond on time at drawbacks, to correct the educational activity according to
them and predict further work during the training process.
At the same time, it was implemented changes in motivation of students. It is
reflected in such conclusion: students’ participation in the monitoring process as
subjects of educational process, their awareness of the necessity of themselves
activity evaluation, the visualization of achievements, which is represented with
electronic monitoring cards give an opportunity to increase the motivation of
students during the professional military affirmation.
Results of the research give a reason to approve that in control group, which
studied by traditional system, the quality of Masters’ professional training according
to represented components changes much more slowly than in the experimental
group, where there is a significant increase of motivation and competence
components.
The experimental explorative check of pedagogical conditions of monitoring
showed the positive dynamic of all represented indicators of professional competence
of students.
The calculations which were received thanks to Wilcoxon Nonparametric
Criteria helps to conclude that the main goal of the research is achieved and the
hypothesis is confirmed. Results of the experimental work approved the efficiency of
implementing the quality monitoring of Masters’ professional training in HMEI,
considering the represented pedagogical conditions.
Conclusions. The received results of the research which are confirmed with
methods of mathematical statistics validated the efficiency of implentation of the
quality monitoring of Masters’ professional training in HMEI, considering the
represented pedagogical conditions and the positive impact of the methods of
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monitoring on the quality of Masters’ training in HMEI. In comparison with
traditional methods of control, such benefits associated with systematic long-term
tracking and timely monitoring of the students’ training. Besides the advantages are
reflected in the objectivity of informational and communicational technologies and
self-evaluation, timely correction and self-correction, the opportunity to forecast and
self-prediction during training process, the decrease of the impact of factors, which
complicate the process of achieving qualitative result.
Key words: pedagogical experiment, quality monitoring of professional training,
pedagogical conditions of monitoring, criteria and evaluation indicators.
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кандидат педагогічних наук, доцент,
Луцький національний технічний університет
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ
МАГІСТРАТУРИ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
У статті розкривається управління якістю підготовки майбутніх
інженерів-педагогів досягнутий рівень теоретико-методологічного осмислення
цивілізаційного розвитку, який дає достатні підстави для тверджень, що
сучасний світ у цілому, з українським суспільством включно, зазнають
невідворотного впливу всеохоплюючої глобалізації, прискорення змін умов
життя, що мають дослідницько-інноваційну основу.
Ключові слова: управління, якість, управління якістю, майбутні
інженери-педагоги, вища школа, магістратура.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Очевидно, що це
зумовлює потребу в адекватній модернізації вищої освіти, яка відповідальна за
формування головного чинника цивілізаційного прогресу – людини, людських
ресурсів, людського капіталу. Відтак, постають теоретичні та практичні
проблеми розвитку спроможності вищої школи (її потенціалу) відігравати
істотну роль у забезпеченні суспільного поступу. Проблема імплементації
передового досвіду має управлінський характер. Але будь-яке управління
ефективне там і тоді, де і коли воно, як наголошував дослідник управління
освітою В. Луговий [2, с. 3], спирається на глибоке знання природи та
сутнісних характеристик, закономірностей, тенденцій, особливостей об’єкта
управління та добору відповідних цій сутності управлінських механізмів, котрі
забезпечують саме природовідповідні становлення, функціонування, розвиток
системного об’єкта. Отже, принцип природовідповідності управління слід
визнати ключовим так само, як і принцип цілевідповідності управління, тобто
адекватності

спроектованої

(обраної

в

якості

використання)

системи

управлінських механізмів визначеним цілям (меті).
© Панасюк Н.
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Саме новий Закон України «Про вищу освіту», прийнятий 1 липня
2014 р., містить певні управлінські орієнтири, передбачаючи трансформацію
освіти за принципами «сприяння сталому розвитку суспільства шляхом
підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для
освіти протягом життя», «міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої
освіти України у Європейський простір вищої освіти, за умови збереження і
розвитку

досягнень

та

прогресивних

традицій

національної

вищої

школи» [1, ст. 3] тощо.
Стан наукового обґрунтування розвитку найвищого університетського
потенціалу пов’язаний з аналізом теоретичного підґрунтя таких ключових
проблем:

сучасні

закономірності,

тенденції,

особливості

розвитку

університетської освіти; система механізмів управління цим розвитком;
технології

оцінювання

якості

університетської

освіти,

зокрема

через

рейтингування закладів; розвиток потенціалу вищої освіти як певної місійної
спроможності, з найвищим включно; організаційно-управлінські механізми
розвитку найвищого університетського потенціалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Стосовно доробку
співавторів (С. Калашнікова, В. Луговий, Ж. Таланова), які уособлюють
наукову школу в Інституті вищої освіти НАПН України з дослідження розвитку
світової і національної вищої освіти в умовах глобалізації та європейської
інтеграції

слід

зазначити,

що

найближче

до

розкриття

сутності

університетського потенціалу, його найвищого рівня, підійшла у своїх працях
Ж. Таланова. У докторській дисертації «Підготовка фахівців найвищого
освітнього рівня в умовах глобалізації: аналіз світового досвіду» (2011 р.)
дослідник ставила завдання «визначити взаємозалежність підготовки фахівців
на найвищому освітньому рівні та високорейтингового університетського
потенціалу» [2, с. 3]. У дисертації без з’ясування сутності цього потенціалу й не
застосовуючи зазначений або еквівалентний термін у науковій новизні,
що

не

було

метою

дослідження,

такий

потенціал

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

феноменологічно
Випуск 1

Педагогіка

приписувався закладам у переліках «авторитетних рейтингів «Таймс» і
«Шанхайський» [3, с. 3], які (заклади) мають «якісне освітньо-дослідницьке
середовище» для докторської підготовки [3, с. 12]. Розглянутий потенціал у
дисертаційному дослідженні ще номінується як передовий університетський
потенціал [3, с. 12], потужний університетський потенціал [3, с. 14], кращий
університетський

потенціал

[3, с. 24],

натомість

термін

«найвищий

університетський потенціал» у цій роботі не використовується. Водночас
вживаються

також

терміни

середовища»

[3, с. 20],

«потенціал

«потенціал

дослідницько-інноваційного

освітньо-дослідницького

середовища»

[3, с. 24], «кадровий і фінансовий потенціал» [3, с. 24]. Термін «кадровий
потенціал вищих навчальних закладів» застосовує Є. Чернишова [5].
Таким

чином,

поняття

«університетський

потенціал»,

«найвищий

університетський потенціал» потребують системного дослідження й сутнісного
обґрунтування

як

такі,

що

мають

передумови

для

узагальнення

й

запровадження, однак теоретично й практично нереалізовані.
Стосовно термінів «університет», «університетський», то їх розуміння
останнім часом істотно конкретизовано і в науковій, і в методичній, і в
довідковій, і в нормативно-правовій літературі, однак теж не в повному обсязі.
Іноді університет розглядається як вид організації, як професійна корпорація,
як ідея, однак, як правило, університетом називають заклад вищої освіти, що є
повноцінним з огляду на основні функції вищої школи. Але, виявляється, що
така критеріальна вимога є хоч і необхідною, але недостатньою.
Наприклад, у Національному освітньому глосарії: вища освіта 2014 р.
подано таке загальне визначення університету: «Основний тип вищого
навчального закладу / закладу вищої освіти, що найбільш повно виражає й
реалізує місію, візію, цілі, завдання та функції вищої освіти. Як провідні
інтелектуальні осередки суспільства, університети на засадах автономії,
академічної

свободи

здійснюють

освітню,

дослідницьку,

інноваційну

діяльність, є головними чинниками суспільного прогресу». У цьому ж глосарії
надано визначення університету за Законом України «Про вищу освіту»: «В
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Україні університет – багатогалузевий (класичний, технічний) або галузевий
(профільний) вищий навчальний заклад, що провадить інноваційну освітню
діяльність за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії),
проводить фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провідним
науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних,
наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань
і провадить культурно-просвітницьку діяльність. Для визначення університетів
світового класу проводяться їх різноманітні ранжування». Характерно, що
надані в згаданому законі визначення академії та інституту як вищих
навчальних закладів не суперечать загальному визначенню університету,
наведеному в глосарії. З цього випливає, що поняття університету потребує
уточнення.
Високий рівень консенсусу теоретиків і практиків досягнуто (принаймні,
відсутня контроверсійність) у розумінні терміну «глобалізація», що також буде
з огляду на тему і мету дослідження конкретно розглянуто в наступному
розділі, з огляду на багатогранність виявів глобалізації.
З поміж ефектів глобалізації велике значення має її потужний
синергетичний вплив на прискорення розвитку планетарної спільноти. Це дало
підстави російському вченому Ю. Рубіну сформулювати низку тенденцій,
викликаних глобалізацією, серед яких підготовка людей до життя у динамічно
змінному

середовищі,

розширення

масштабів

міжкультурної

взаємодії,

накопичення глобальних проблем, розв’язання яких можливе лише наступними
поколіннями

в

рамках

міжнародної

спільноти,

зростання

економіки,

конкуренції і – як наслідок – скорочення низькокваліфікованої праці та потреба
розвитку професійної мобільності, і, нарешті, – зростання значущості
людського потенціалу, який у розвинених країнах складає 70–80 %
національного багатства.
На

думку

П. Сауха,

проблема

глобалізації

освіти

на

засадах

мультикультурності знань та традицій стала предметом наукових досліджень з
причини втрати можливості держави «контролювати на своїй території
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«чистоту» матриці єдиного культурного зразка».
Потужні

міграційні

процеси,

підвищення

динаміки

академічної

мобільності студентів, ускладнення механізмів ідентифікації національної
освіти, інтеграція культур у життєвому просторі зумовили розгляд глобалізації
як міжнаціонального феномену, що диктує нові вимоги до структури, змісту та
стандартів вітчизняної освіти.
Не

виникає

особливих

розбіжностей

і

щодо

такої

аспектної

характеристики глобального розвитку, як науково-технічна революція (НТР),
хоча все частіше використовуються терміни «науково-технічний прогрес»,
«дослідницько-інноваційний

прогрес»,

«дослідницько-інноваційний

тип

розвитку» тощо. За моделлю економіста з Північно-західного університету
США професора Р. Гордона, перша НТР почалася в середині ХVIII ст. (1750 р.)
з винаходом парового двигуна і будівництвом залізниць. Вона тривала
приблизно до кінця першої третини ХІХ ст. Другу НТР дослідник пов’язує з
1870–1900 рр., коли були віднайдені й впроваджені електрика та двигуни
внутрішнього згоряння. Третя НТР почалася в 60-ті роки ХХ ст. з появою
перших електронно-обчислювальних машин і промислової робототехніки й
завершилася, на думку Р. Гордона, у 2004 р.
З цього огляду визначень і впливу глобалізації можна зробити висновок,
що глобальний контекст як даність є важливим при розгляді проблем розвитку
різних сфер людської діяльності, включаючи вищу освіту. Адже якщо спочатку
вважали, що глобалізація зачіпає лише економіку, то на сучасному етапі імпактфактор глобалізаційних процесів відчувається в усіх сферах суспільного життя,
зокрема і в освіті. Така проекція сприяла появі терміну «глобалізація освіти» й
відповідних проявів глобалізації в освітньому середовищі.
Президент Національної академії педагогічних наук України В. Кремень
підкреслює: «Потужним каталізатором прогресу інноваційного типу стала
глобалізація. Посилюючи взаємодію, конкуренцію й змагальність, миттєво
поширюючи прогресивні нововведення, глобалізація висуває великі вимоги до
освіти – її ефективності, прогностичності, відповідності теперішнім і майбутнім
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викликам» [5].
Н. Погребняк, аналізуючи глобалізаційні тенденції у розвитку освітніх
систем, наголошує, що основний виклик університетам кидають не надлишкова
віра у всемогутність технології й ринкова конкуренція, а необхідність
підтримувати інтелектуальну й культурну різноманітність і забезпечувати
рівність можливостей для всіх бажаючих здобути освіту й долучатися до
наукових знань. На думку дослідника, термін «глобалізація освіти» зумовив
появу поняття «глобальна освіта» як сукупність національних освітніх
просторів і систем, де задаються й реалізуються універсальні цілі освітньої
політики, а домінуючого значення набувають спрямовані на їх досягнення
міжнародні зв’язки і відносини в галузі освіти.
Глобалізаційні процеси торкнулись усіх сфер інституційного розвитку
освіти, зокрема й вищої школи. Поряд з глобальною детермінацією сутності,
змісту й форм освітньої сфери, зумовили появу специфічних інструментів
вимірювання й порівнювання планетарно поширених інститутів, зокрема вищої
освіти.
Знання властивостей глобальної університетської освіти, її потенціалу дає
змогу з’ясувати особливості системи механізмів управління ними.
Метою статті є сутнісна характеристика, закономірностей, тенденцій,
особливостей об’єкта управління та добору відповідних цій сутності
управлінських
становлення,

механізмів,

котрі

функціонування,

забезпечують

розвиток

саме

системного

природовідповідні
об’єкта,

принцип

природовідповідності управління слід визнати ключовим так само, як і принцип
цілевідповідності управління, тобто адекватності спроектованої (обраної в
якості використання) системи управлінських механізмів визначеним цілям
(меті).
Виклад основного матеріалу дослідження. Глобальні процеси розвитку
наприкінці минулого – на початку нинішнього століть привернули увагу
міжнародних організацій – ООН, ЮНЕСКО, ОЕСР, ЄС, Світового банку. Їх
загальна освітня статистика, спеціальні обстеження у формі проектів і
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доповідей засвідчили швидке зростання вищої освіти, збільшення кількості
студентів і закладів, а також інтерес до осмислення цих процесів. Загострення
глобальної конкуренції стимулювало потребу в особливому вивченні передових
конкурентоспроможних університетів, так званих університетів світового
класу.
Цьому сприяли поява і поширення міжнародних університетських
рейтингів: «Шанхайський» – Академічний рейтинг університетів світу
(Academic Ranking of World Universities), «Таймс» – Світовий рейтинг
університетів (Times Higher Education World University Rankings), «К’ю Ес» –
Рейтинг

кращих

університетів

світу

(QS

World

University

Rankings),

«Вебометрикс» – Вебометричний рейтинг університетів світу (Webometrics
Ranking of World Universities) й інших.
Особливої уваги заслуговують дослідження Ф. Альтбаха, Дж. Салмі,
І. Фруміна, виконані на замовлення Світового банку щодо університетів
світового класу, які і є носіями, осередками найвищого специфічного
університетського потенціалу, хоча дослідники цей термін не вживають [7].
З-поміж доробку зазначених фахівців слід виокремити насамперед такий.
По-перше, це порівняльний аналіз світових університетських рейтингів,
однак лише розпочатий і незавершений остаточними системними висновками.
По-друге, це розроблення стратегії створення університетів світового
класу.
Хоча останній також бракує системних основ (домінування прикладів і
описів, довільне групування закладів у кластери, неповна характеристика
особливостей

топ-університетів

й

інше),

стратегію

слід

визнати

найдосконалішою розробкою щодо топ-університетів сучасності. Зокрема, в ній
конкретизується, що означає бути університетом світового класу; аналізуються
передові з цих закладів і робиться висновок про концентрацію в них талантів,
забезпечення ресурсами, ефективне управління; розглядаються шляхи, моделі,
роль держави, послідовність змін для досягнення університетами світового
рівня, негативний і позитивний досвід у цій справі окремих країн.
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Різноманітним порадам і застереженням Дж. Салмі, зробленим на адресу
стратегів і політиків щодо створення університетів світового класу, також
бракує

системних

теоретико-методологічних

обґрунтувань

і

емпірико-

експериментальних підтверджень.
Відсутня переконливість і в постулативному введені на противагу
доказовому виведенню сукупності рейтингових груп закладів, кратних 100, за
всіма міжнародними університетськими рейтингами, а також групи 20 за
рейтингом «Шанхайський», інших довільно вибраних груп (з 5 і 10 закладів). З
дослідницької точки зору в основі групування закладів повинні бути їх сутнісні
характеристики й відповідні критерії або певні (наприклад, статистичні й інші)
цілі дослідження. Останній рейтинг дав привід сумніватися в справедливості
деяких усталених поширених уявлень про час виникнення університетів.
Наприклад, вважається, що першим європейським університетом є Болонський
створений у 1088 р., але за даними згаданого рейтингу, таким є інший
італійський Університет – Парми, заснований більш як на століття раніше – у
962 р. На сайті найстаршого європейського університету наведено відповідні
документальні докази.
На цьому прикладі переконуємось, що наукові результати дослідників
підлягають не тільки подальшому використанню, а й системному аналізу,
неперервній перевірці, теоретичному та емпіричному підтвердженню.
Нові узагальнення розвитку університетів світового класу зроблено
Ж. Талановою щодо орієнтації цих закладів на найвищі докторські й
постдокторські
осмислення

кваліфікації,

інституційної

С. Курбатовим
трансформації

–

стосовно

університетів

філософського
в

контексті

темпоральних і просторових викликів, ураховуючи такі складові місії закладів
як навчання і дослідження, націоналізація та інтернаціоналізація. Дослідження
С. Калашнікової поставили на порядок денний лідерський аспект сутності
університетів та відповідної специфіки управління розвитком цих закладів на
засадах лідерства.
Лейтмотивом праць міністра освіти і науки України 2015-2016 рр.
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С. Квіта є автономія та дослідницька активність як сутнісні характеристики
університетів [4]. Міністр освіти і науки України у 1999–2005 рр., нинішній
президент Національної академії педагогічних наук України В. Кремень
науково обґрунтував інноваційний характер (тип) сучасного прогресу та
концепцію людиноцентризму в освіті, що передбачає різноманіття у
формуванні людських особистостей як запоруку розвитку [5]. Міністр освіти
України у 1994–1999 рр., а нині ректор провідного закладу вищої освіти М.
Згуровський акцентував увагу теоретиків і практиків на ролі університетів як
центрів незалежної думки, в яких мають бути зацікавлені і держава, і
суспільство, і окремі громадяни. Міністр освіти і науки у 2005–2007 рр., ректор
Національного

університету

біоресурсів

і

природокористування

С. М. Ніколаєнко в своїх працях наголошує на необхідності демократії і
самоврядності в освіті, ключовій ролі вищої освіти в суспільному розвитку.
Дослідження академіка В. Лугового спрямовані на обґрунтування необхідності
всебічного і глибинного розкриття університетського феномену як чинника
людського розвитку з метою забезпечення результативного управління
формуванням і функціонуванням університетського простору [2].
Здобутки

багатьох

інших

дослідників

поглиблюють

розуміння

університетів взагалі, елітної їх частини зокрема, способи управління ними
насамперед.
Новий глобальний контекст розвитку університетської освіти та її
потенціалу, особливо стосовно їхніх найвищих рівнів досконалості й
конкурентоспроможності, дає змогу по-новому подивитися на стан, державну
політику й управління, національні реформи щодо становлення вищої освіти в
Україні в період 1960–2015 рр. Оскільки системного огляду вітчизняної вищої
школи за такий період з позицій сьогодення окрім «Національної доповіді про
стан і перспективи розвитку освіти в Україні», яка частково охоплює період
1960–2010 рр., не здійснювалося, то це питання спеціально розглянуто в
шостому розділі дисертації з оперуванням оригінальними першоджерелами.
У цілому в дисертації використана джерельна база у вигляді праць як
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іноземних, так і вітчизняних фахівців, як безпосередньо з проблеми
дисертаційного дослідження, так і з дотичної проблематики.
Характерними для цього напрямку є публікації Дж. Салмі, координатора
проектів Світового банку з вищої освіти. Після його узагальнюючої праці
2009 р. «Проблема створення університетів світового класу» [7] дослідник у
2013 р. спільно з І. Фруміним опублікував оглядову статтю «Як держави
досягають міжнародної конкурентоспроможності університетів: уроки для
Росії» [7], в якій проаналізовано ініціативи з досягнення найвищої досконалості
(«видатних результатів») у секторі університетської освіти, що реалізовані в
попередні п’ятнадцять років у різних країнах світу. Дослідники описують
основні характеристики цих ініціатив, а також ключові фактори, що
зумовлюють ефективність: висока концентрація талановитих викладачів і
студентів; багаті ресурси для навчання і досліджень, ефективне управління,
включно зі стратегічним плануванням, інноваціями й гнучкістю, що дає змогу
безперешкодно приймати рішення й розподіляти ресурси. Зазначено фактори з
допомогою яких прискорюють досягнення досконалості. Розглянуто варіанти
розроблення й реалізації ініціатив, їхні переваги й недоліки. Стосовно
рекомендацій з підвищення конкурентоспроможності російських університетів
пропонується таке: інтенсивне створення багатопрофільних центрів видатних
досягнень і постбакалавратури в провідних університетах; адресна допомога
перспективним молодим дослідникам; інтернаціоналізація освіти; реорганізація
системи управління; стабільне фінансування й вдосконалення інфраструктури.
Зазначається також, що одночасно з підтримкою дослідницьких закладів
потрібне проведення загальносистемних реформ в освіті. Однак, як і в
попередніх публікаціях авторів, важливі висновки й рекомендації залишаються
надто узагальненими, переважно якісного ґатунку, їм бракує раціональної
конкретики, кількісних співвідношень, кореляційних взаємозалежностей, що
потребують з’ясування на системній основі.
Методологічним дисонансом до позиції Дж. Салмі та І. Фруміна стосовно
орієнтації на університетські рейтинги у визначенні університетів світового
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класу є резонансна публікація С. Майкла, виконуючого обов’язки директора
Асоціації глав університетських департаментів з наукової роботи США, яка
викликає дискусії і мобілізує на подальші дослідження. Останній у статті
«Міжнародна акредитація: наскільки досяжна ціль?» 2015 р. обґрунтовує
необхідність вироблення глобальних стандартів для забезпечення якості вищої
освіти та потенційні переваги міжнародної акредитації університетів [97].
Водночас С. Майкл критично ставиться до практики рейтингування закладів,
яка «розглядається як комерційна експертиза, що базується на суб’єктивній
думці оцінщиків і не вимірює реальну якість освіти» [7, с. 39].
Г. Розовський,

почесний

професор

Гарвардського

університету,

виконуючий обов’язки ректора цього закладу у 1984–1987 рр., у статті
«Дослідницькі університети: американська винятковість?» стверджує, що через
велике різноманіття американських закладів вищої освіти вони мають бути
поділені на категорії з метою забезпечення адекватних критеріїв оцінювання,
адресної критики і диференційованих підходів в інвестуванні й розвитку. Автор
вважає, що дослідницьким університетам (як державним, так і приватним), які
знаходяться на вершині американської вищої освіти, притаманні шість
характеристик,

котрі

тісно

пов’язані

з

високою

якістю

освіти.

Ці

характеристики такі: «спільне управління; академічні свободи; відбір за
заслугами; значуще людське спілкування; збереження культури; статус
некомерційної організації». Аналітик зазначає, що неефективне управління –
більша вада, ніж недостатнє фінансування або інші обставини, а до
управлінських неефективностей у будь-яких випадках відносить втручання
міністерства освіти, нечіткий розподіл повноважень, перешкоди участі та
ініціативі викладачів в управлінні. Принципово, що в підготовленій у 2013 р. і
опублікованій у 2014 р. статті Г. Розовський, аналізуючи університетську
піраміду, вважав доцільним для розгляду провідних університетів добирати їх
групу саме з 30-ти топ-закладів світу.
Професор міжнародного центру досліджень у сфері вищої освіти
Університету Касселя (Німеччина) У. Тайхлер у статті «Багатоманітність і
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диверсифікація вищої освіти: тенденції, виклики і варіанти політики» приділяє
увагу сильним і слабким аспектам університетських рейтингів як одного з
аспектів вертикального різноманіття і метода оцінювання ефективності закладів
вищої освіти. Водночас автор вважає, що складовими цілеспрямованої політики
у сфері вищої освіти має стати не лише конкуренція між університетами й
наслідування кращих, а забезпечення горизонтального розмаїття, підтримка й
підвищення ролі університетів, які не посідають верхні рядки рейтингів.
Експерт з вищої освіти, директор Центру вивчення державної політики
Познанського університету ім. А. Міцкевича (Польща), керівник кафедри
інституційних досліджень і політики вищої освіти ЮНЕСКО М. Квієк, у статті
2015 р. «Реформування європейських університетів: держава загального
добробуту як відсутній контекст» звертає увагу на зв’язок реформ вищої освіти
і держави загального добробуту. При цьому реформа режиму держави слугує
новим контекстом для реформування вищої школи. Розглядається тиск
глобалізації на державний режим і соціальні установки щодо університетів, їх
реформування.
Щодо ролі держави у розвитку університетів світового класу важливою є
стаття «Економічні аспекти діяльності університетів Японії» 2014 р. А. Бєлова,
професора Університету префектури Фукуї, та О. Золотова, професора
Нижньоновгородського державного університету ім. М. І. Лобачевського. У цій
праці описується досвід Японії, де в сучасних конкурентних умовах держава
зосередила ресурси в невеликій кількості вибраних університетів, а відносно
основної маси приватних навчальних закладів відмовилася від жорсткого
регулювання та від широкої підтримки. Це призвело скоріше до збільшення
відмінностей між групами закладів, ніж до підвищення середнього рівня освіти
в країні. Що є важливішим в умовах глобалізації, автори залишають без
відповіді.
У статті «Міжнародний Берклі: дискусії про роль іноземних студентів в
американському університеті – вчора і сьогодні» 2015 р. Дж. Дугласа, старшого
наукового співробітника Центру досліджень вищої освіти Університету
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Каліфорнії, Берклі, проаналізовано реалізацію однієї з головних цінностей
університету – «різноманіття» – стосовно складу студентів та його переваг для
освіти.
З огляду на співвідношення традицій та інновацій у вищій освіті
важливою є публікація «Структура вузівської мережі: від радянського до
російського

«майстер-плану»

Я. Кузьмінова,

ректора

Національного

дослідницького університету «Вища школа економіки», наукового керівника
Інституту інституційних досліджень, Д. Семенова, завідувача лабораторії цього
університету, та І. Фруміна. Дослідження важливе з огляду на аналіз стану і
перспектив розвитку української вищої освіти, яка тривалий час перебувала в
радянській системі.
Науковий співробітник Інституту вищої освіти Київського національного
університету імені Вадима Гетьмана В. Сацик у статті «Детермінанти
глобальної конкурентоспроможності університетів: у пошуку ефективної
стратегії розвитку вищої освіти на Україні» (2014 р.) на основі узагальнення
світового досвіду розглядає ключові фактори та роль держави в досягненні
глобальної конкурентоспроможності університетів, зокрема у формуванні
«державної науково-освітньої політики, покликаної нарощувати «конкурентний
потенціал вищої школи». У роботі розкрито зв’язок між рівнем загальних
витрат на вищу освіту в розрахунку на одного студента та «показниками якості
вищої освіти» і «присутністю національних університетів … у глобальних
рейтингах». Систематизовано відповідні політичні пріоритети, стратегічні цілі
та напрями державної політики в науково-освітній сфері для становлення в
Україні висококонкурентних університетів.
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Стаття відрізняється істотною доказовою базою, водночас низка положень у ній
є дискусійною. По-перше, автор протиставляє поняття забезпечення «високої
якості освіти» та формування «університетів світового класу» і шукає
кореляцію між ними як сутнісно різнорідними, з чим важко погодитися. Подруге, аналізуючи глобальну конкурентоспроможність університетів, дослідник
виокремлює три основні її складові: «здійснення наукових досліджень, надання
освітніх послуг і виконання важливих соціальних завдань». Не торкаючись
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пріоритетності університетських «наукових досліджень» і «освітніх послуг»,
водночас слід зауважити, що навряд чи сумірне з ними «виконання соціальних
завдань»: останнє скоріше зводиться до перших двох складових, є їх
результатом, наслідком, а точніше – переважно до другої складової, оскільки
перша за домінантою працює на цю другу. По-третє, необґрунтованим
вбачається твердження, що «система вищої освіти в Україні по міжнародному
конкурентному статусу поступається університетським системам економічно
розвинених

країн,

але

має

значний

потенціал

для

нарощування

конкурентоспроможності», адже високі кількісні показники української вищої
освіти не можуть замінити її низькі якісні параметри.
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Панасюк Н. Общая характеристика менеджмента качества
подготовки будущих инженеров-педагогов в условиях магистратуры
технического университета
В статье раскрывается управления качеством подготовки будущих
инженеров-педагогов достигнутый уровень теоретико-методологического
осмысления цивилизационного развития, который дает достаточные
основания для утверждений, что современный мир в целом, с украинским
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обществом включительно, испытывают неотвратимого влияния комплексной
глобализации, ускорения изменений условий жизни, имеют исследовательскоинновационной основе.
Ключевые слова: управление, качество, управление качеством, будущие
инженеры-педагоги, высшая школа, магистратура.
Panasiuk N. General characteristics of quality management Preparation of
future engineers-pedahohov in terms of technical mahystraturы University
The article deals with quality management training future engineers, teachers
achieved the level of theoretical and methodological understanding of civilizational
development that gives sufficient grounds to state that the modern world in general,
Ukrainian society inclusive, subject to the inevitable impact of comprehensive
globalization accelerate change in living conditions, with research and innovation
base. State scientific study of university high capacity associated with the analysis of
the theoretical background of key issues: current patterns, trends, especially the
development of university education; system management mechanisms this
development; technology evaluation of quality of university education, particularly
through the rating institutions; capacity building of higher education as a specific
mission capability, including the highest; organizational and managerial mechanisms
of the highest university building. Global context as a given is important when
considering the problems of different spheres of human activity, including higher
education. After all, if one believed that globalization affects only the economy at the
present stage impact factor of globalization is felt in all spheres of public life,
including in education. This projection contributed to the emergence of the term
"globalization of education" and the corresponding manifestations of globalization in
the educational environment.
Article differs substantial evidence base, while a number of provisions in it are
controversial. First, the author contrasts the notion of providing "high quality
education" and forming a "world class universities" and looking for correlations
between them as essentially heterogeneous, what is difficult to accept. Secondly,
analyzing global competitiveness university researcher distinguishes three main
components of "scientific research, educational services and the implementation of
important social problems." Leaving aside the priority of the university "research"
and "education services", while it should be noted that hardly commensurable with
them "perform social tasks": the latter probably comes down to the first two
components is their outcome, result, or rather - mainly in the second component,
since the first is dominant for this friend. Thirdly, arbitrary seen the assertion that
"the system of higher education in Ukraine on the international competitive status
inferior university systems of developed countries, but has great potential for
increasing competitiveness" as high quantitative Ukrainian higher education can not
replace it with low quality settings.
Key words: management, quality, quality management, future engineers,
teachers, high school, master.
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УДК 37.01
Тереса Яницка-Панек,
кандидат гуманістичних наук в галузі педагогіки, викладач дошкільної
педагогіки і педагогіки початкової школи
Вищої школи бізнесу і наук про здоров’я в Лодзі (Польща)
РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ОРГАНІЗАТОРА
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ (РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПЛАНИ)
У
статті
проаналізовано
організаційно-змістову
специфіку
результативного планування діяльності вчителя початкової школи в Республіці
Польща. Доведено, що такий вид планування є ефективним засобом
професійного розвитку вчителів, удосконалення якості роботи початкової
школи. Розглянуто структуру одноступеневого та двоступеневого
результативного плану та доведено, що вибір його форми визначає об’єктивну
оцінку навчальних досягнень учнів, їх вирівнювання, підтримку пізнавальної
активності. Виокремлено моделі планування навчально-виховної роботи
початкової школи.
Ключові слова: вчитель початкової школи, результативне планування,
оцінка навчальних досягнень учнів, моделі планування.
Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному етапі
розвитку освіти Республіки Польща важливе значення має початкова освіта, яка
відіграє специфічну роль у розвитку дитини. Слід наголосити, що якість
початкової освіти залежить від результативного планування діяльності вчителя
початкової школи згідно з вимогами Базової програми. Це уможливлює
ефективне планування заняття, оцінювання досягнення учнів та ефективності
власної роботи [9]. Програмні вимоги є описом змін в знаннях, уміннях,
поведінці учня, бажаних для вчителя, що визначають об’єм засвоєного ним
змісту навчання. Це зміни, які відбуваються в учнях, представлені з точки зору
вчителя, а шкільні досягнення – це ті самі зміни, але представлені з точки зору
учня.
Щоб досліджувати навчальні досягнення учнів, вчителю слід спочатку їх
визначити, спроектувати, а потім створити умови для їх реалізації. Згідно
наказу Міністерства народної освіти і спорту Республіки Польща про основні
правила педагогічного нагляду, реєстру посад, які вимагають педагогічних
© Яницка-Панек Т.
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кваліфікацій, що необхідні для здійснення педагогічного нагляду, а також
кваліфікацій осіб, яким можна доручати проведення досліджень і розробку
експертиз обов’язок оцінювання якості роботи школи, шкільних досягнень
покладається на школи і просвітницькі заклади [1].
Проте, слід підкреслити, що аналіз шкільних досягнень – це педагогічне
дослідження, яке має відповідати методології наукових досліджень.
Засобами здійснення цього процесу є результативні плани, аналіз яких
повинен бути визначальним пунктом в плануванні досліджень, постановці
цілей, виборі методів, технік дослідження.
Вибір методів дослідження, технік та вимірювачів, що витікають з них,
зумовлено досліджуваною проблемою (проблемами), цілями, гіпотезами.
Предметом дослідження повинно стати: те, що було заплановано; ефекти
реалізації запланованого; ступінь і об’єм реалізації досягнень, що передбачені в
результативному плані. При цьому першочергове значення має правильність
підготовки чи підбору діагностичного інструментарію.
Поняття «планування» в широкому його розумінні є: розробленням
п’ятирічної і річної програми розвитку школи, яка передбачає завдання, що
слугуватимуть удосконаленню якості роботи школи; аналізом результатів
навчання і розробленням заходів щодо їх покращення; допомогою вчителям у
досягненні високої якості роботи; інспіруванням педагогічного новаторства;
плануванням
впровадженням

професійного

вдосконалення

внутрішкільної

системи

вчителів;
гарантії

розробленням

якості.

А

і

поняття

«результативне планування» є основою процесу навчання і його оцінки. На базі
результативного плану школи зобов’язані підготувати шкільні системи оцінки,
а вчителі свої, учительські системи оцінки (ШСО, УСО).
Як зазначено у Наказі Міністерства народної освіти і спорту Республіки
Польща про умови та способи оцінки, класифікації та перекладу учнів (2004 р.),
вчителі

зобов’язані

внутрішкільної

визначити

оцінки,

яка

навчальні

передбачає

вимоги

визначення

щодо:

здійснення

навчальних

вимог,

необхідних для отримання оцінок (§3 ст. 3); ознайомлення на початку кожного
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навчального року учнів і їх батьків (законних опікунів) з навчальними
вимогами (§4 ст. 1); підведення підсумків річних навчальних досягнень і
поведінки учнів початкової школи (I -III класи) (§4 ст. 1).
Поняття «навчальні вимоги» слід розуміти, по-перше, як перелік
результатів, які передбачається досягти в процесі реалізації певного змісту
навчання, а по-друге, як перелік результатів, що дають можливість учневі
отримати ту чи іншу оцінку.
Результативний план в початковому навчанні не обов’язково пов’язувати
з оцінкою досягнень дітей і порівнянням учнів, оскільки практику оцінювання
варто вводити, починаючи з четвертого класу або з другого півріччя третього
класу.
Опис навчальних досягнень учня, знайомство з ними його батьків,
систематичне використання діагностики – це сутність оцінки в інтегрованому
початковому навчанні. На практиці доводиться зустрічатися з несерйозними, а
часом і інфантильними спробами пристосування її до системи шкільних оцінок
набором таких визначень, як: чудово, добре, не дуже добре і т.д., літерних
позначень, використанням значків і емблем. На наше переконання, їх
використання має зовсім інше методичне обґрунтування, наприклад: «за
правильне рішення завдання вибери собі значок у свою колекцію». Учні
відмінно орієнтуються і переносять значки, літери, словесні формулювання на
систему шкільних оцінок. Вчителі займаються маскуванням того, що можна
відкрито сказати учневі. Цьому покликана слугувати описова система
досягнень.
Зовсім інакше виглядає дана проблема в школах, де внутрішнє
оцінювання ґрунтується на шкільних оцінках. Згідно з Наказом Міністерства
народної освіти і спорту Республіки Польща (2004 р.), вчителі, які працюють за
цією системою, повинні визначити навчальні вимоги на кожну окрему
позначку.
В інтегрованому початковому навчанні функціонують дві групи
досліджень навчальних досягнень школярів.
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Перша – індивідуальна – є глибоко достовірною і підтверджена теоріями
таких відомих педагогів і психологів, як Ж. Піаже (J. Piaget), д. Дьюї (J. Dewey),
К. Роджерс (C. Rogers),З. Кветінский (Z. Kwieciński), М. Карвовска- Стручик
(M. Karwowska-Struczyk), Д. Клус-Станска (D. Klus-Stańska).
Відповідно до індивідуальної групи досліджень навчальних досягнень,
учень є сам для себе об’єктом порівняння, спостереження за удосконаленням
власних знань і умінь, суспільної поведінки, яка схвалюється самим учнем.
Друга – колективна група дослідження навчальних досягнень школярів –
стосується навчальних досягнень класних колективів, загальний аналіз
функціонування яких є можливим тільки за умови проведення додаткових
індивідуальних досліджень.
Варто

наголосити,

що

істотною

якісною

зміною

у

навчальних

досягненнях учнів є введення в школах нової системи методичного планування.
Наприклад, до цього часу система планування реалізації змісту навчання в
інтегрованій початковій школі мала наступну форму:
№

Зміст
Тематичне інтегрованих
коло
навчальних
дій

Цілі

Учбові
Дидактичні досягнення, що
засоби
передбачаються
(ефекти)

У представленій структурі планування перевага надається змісту
навчання і в даному прикладі розуміється як тематика інтегрованих занять.
Предметом планування є зміст навчання (навчальна програма), що
позначається на проектуванні навчальних досягнень.
У традиційній дидактиці навчальні вимоги мають незначний вплив на
управління процесом навчання і мотивування учнів. Окрім того, вони значною
мірою залежать від ходу навчання, тому не можуть бути основою об’єктивної
оцінки досягнень учнів і аналізу ефективності роботи вчителя [10].
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Передбачувані результати відносяться, головним чином, до пізнавальної
сфери особистості учня, іншими словами – до знань, і значно менше до вмінь. У
той же час слід додати, що дидактичні плани реалізації змісту навчання, які
існували до цього часу, включають розділ «Передбачувані результати» або
«Досягнення учнів» та є прикладом одноступеневого результативного плану,
тобто містять перелік бажаних і передбачуваних результатів, запланованих в
рамках тематичного блоку. Зазвичай вони представлені у вигляді дій учнів, що
свідчать про засвоєння школярами знань і умінь.
При одноступеневому результативному плануванні, яке носить загальний
характер і представляє результати досягнень класного колективу, немає
виділених рівнів вимог, тобто немає результатів, приписаних до рівнів
можливостей (здібностей) учнів (Н – необхідний, О – основний, Р –
розширюючий , Д – доповнюючий, П – перевищуючий) або О – основний і Но –
надосновний.
Використання одноступеневого або двоступеневого результативного
плану,

що

замінює

план

реалізації

змісту

навчання

(не

плутати

з

результативним планом тесту), обумовлюється інтегральним характером
початкового навчання. Слід відмітити, що метою даного етапу освіти є
вирівнювання навчальних шансів і підтримка активності учнів.
Саме тому результативний план має, перш за все, показувати напрям
роботи вчителів з учнями, а не бути переліком результатів, які дозволяють
контролювати і проводити «сегрегацію школярів».
Результативний план – це авторський методичний план, що включає:
 операційні цілі;
 зміст навчання і виховання, який дозволяє досягти поставлених цілей;
 певні основні та надосновні вимоги;
 інструменти контролю досягнень учнів;
 інші складові, відповідно до потреб вчителя, який планує роботу.
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Така структура планування вимагає від учителя свідомого підходу до
своєї діяльності. Його педагогічна робота має бути спрямована, перш за все, на
визначення умінь.
Відомості про уміння, які формуються в початковій школі, вчителі
отримують з Базової програми, програми навчання, а також власних психологопедагогічних знань. В учнів 7-10-річного віку необхідно сформувати такі
вміння, які на наступних етапах дадуть їм можливість подальшого самостійного
навчання: вміння слухати, говорити (висловлюватися), читати, писати,
рахувати, спостерігати, діяти (відтворювати і творити), охороняти здоров’я та
дотримуватися безпеки життя, вміння користуватися різними джерелами
інформації тощо.
Результативне

планування,

засноване

на

вміннях,

які

необхідно

сформувати, визначає напрям роботи вчителя і виконує інтегруючу функцію.
Це сприяє формуванню в учнів вміння слухати вчителя, інших дорослих,
ровесників, літературні та музичні твори, звуки, які долинають з оточуючого
нас світу, що підтверджує положення про інтегративний характер проектування
і результативності навчання.
Варто

наголосити,

що

ефективність

результативного

планування

залежить від вибору способів і форм його здійснення. Наскільки деталізованим
буде результативний план, якою буде його форма, вирішує вчитель. Від вибору
форми плану – загальної (одноступеневої) або деталізованої (дво- або
багатоступеневої) – залежить процес перевірки і оцінки навчальних досягнень
учнів. Наприклад, результативний план тематичного блоку «Натуральні числа
від 0 до 10» для першого класу передбачає, що учень знає цифри, вміє показати
місце числа на числовій осі, рахує від 0 до 10 і від 10 до 0, порівнює числа,
вирішує прості задачі на додавання, вміє читати і розуміти математичні тексти,
розуміє схеми, вміє вирішити задачу за допомогою рівняння та інше.
Визначення вчителем результатів в інтегрованому навчанні може мати
різні види і форми та залежати від: а) часу реалізації ( на один день; на період
реалізації тематичного блоку; на звітний період в школі, наприклад, на кінець
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півріччя, навчального року, етап навчання); б) характеру умінь (елементарні і
фундаментальні); в) видів діяльності, наприклад: громадської, мовної,
математичної, природознавчої, художньої, технічної, наукової; г) сфер
особистості дитини, наприклад: інтелектуальної, суспільно-емоційної, мовної,
фізичної; д) цілей навчання: знання, вміння, поведінка, відповідне суспільним
нормам; е) концепції інтегрування змісту, представленого в обраній програмі
інтегрованого навчання; є) завдань навчання.
Представлені способи носять інтегруючий (об’єднуючий) характер по
відношенню до передбачуваних результатів або можуть нагадувати результати
в

предметному

тлумаченні.

Ініціативність

вчителя

при

розробленні

результативних планів з урахуванням запропонованих параметрів є цінною
спробою формулювання і визначення ієрархії освітніх ефектів.
Отже, на основі вищезазначеного можна констатувати, що результативне
планування є сприятливим як для вчителя, так і для учня. Воно дозволяє
вчителю початкової школи закцентувати увагу на результатах, значно
обмежуючи значення змісту.
Водночас, аналізуючи проблему результативного планування, можна
виокремити дві моделі планування навчально-виховної роботи початкової
школи:
 результативний план, що відповідає формулі планування: тематичне
коло, передбачувані результати (одно-, дво-, багатоступеневі), матеріал
навчання, форми роботи та дидактичні засоби, способи контролю та
діагностика. Ця форма планування є об’ємною, вимагає багатоденної, кропіткої
роботи. На її реалізацію слід відвести багато часу. Це зауваження і прохання,
спрямоване на адресу директорів шкіл;
 традиційний план реалізації змісту навчання, що існує до цього часу,
включає в себе додаток у вигляді результативного плану. Але дана модель має
свою негативну сторону, а саме відсутність узгодженості між результатами і
змістом в щоденній навчально-виховній роботі. Крім того, може з’явитися
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ефект провідної ролі змісту по відношенню до вмінь (домінування змісту,
тематики над вміннями).
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Роль учителя начальной школы как организатора учебновоспитательного процесса (результативные планы)
В статье проанализирована организационно-содержательная специфика
результативного планирования деятельности учителя начальной школы в
Республике Польша. Доказано, что такой вид планирования является
эффективным
средством
профессионального
развития
учителей,
совершенствования качества роботы начальной школы. Рассмотрена
структура одноступенчатого и двухступенчатого результативного плана и
доказано, что выбор его формы определяет объективную оценку учебных
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достижений учеников, их выравнивание, поддержку познавательной
активности. Выделено модели планирования учебно-воспитательной роботы
начальной школы.
Ключевые слова: учитель начальной школы, результативное
планирование, оценка учебных достижений учеников, модели планирования
The teacher role of primary school as an organizer of the educational
process (effectively plans)
The article analyzes the organizational and semantic specificity of effective
planning of primary school teachers in the republic of Poland. It is proved that this
type of planning is an effective tool for professional development of teachers,
improving the quality of primary school. The structure of single-stage and two-stage
plan effective and proven that the choice of its shape defines an objective assessment
of pupil achievements, their alignment, support cognitive activity. Thesis there is
determined planning model educational work of primary school.
Keywords: primary school teacher, effective planning, evaluation of
educational achievements of pupils, model of planning
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