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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ВАЛІДАТОРІВ
У статті досліджено аспекти умов, які забезпечують спрощення та
безпеку торгівлі, від імпортера до споживача та шляхи формування ключових
компетенцій/компетентностей, властивих сучасним вимогам професійної
діяльності валідаторів, що здійснюють документальні перевірки результатів
пост-митного контролю після випуску товарів із забезпеченням їх
міжнародного визнання.
Ключові слова: валідація, валідатор, необхідність постійного
перенавчання, ключові компетенції, компетентність, професійно-освітні
стандарти, визнання, навчальні плани професійного навчання.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Приєднання України до
Кіотської конвенції (переглянутої) та положень Єдиного митного кодексу ЄС
стосовно спрощення і гармонізації митних процедур, стало основою
подальшого приведення митного законодавства України у відповідність до
світових вимог, що врегульовує на законодавчому рівні запровадження
сучасних методів контролю на засадах управління ризиками та методів митного
контролю

(заснованих

принципах проведення

на
аудитів

визнаних
та

на

перевірок),

міжнародному
зокрема
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контролю (далі – ПМК), який для ДФС є відносно новою формою митного
контролю (далі – МК), [1, п. 9 ст.ст. 336–337; 2–5].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми. Переходу на наднаціональну єдину митну
систему, зокрема з питань формування системи митного аудиту та його ролі у
забезпеченні економічної безпеки держави, присвячені праці відомих вчених та
практиків, таких як Батанова Л. О., Бережнюк, I. Г., Борисенко О. О., Вакульчик
О. М., Вачевський М. В., Грачов О. В., Івашова Л. М., Кулик А. О., Линдюк
О. А., Мазур А. В., Мошинська О. В., Огієнко О. І., Пісьмаченко Л. М., Савчук
Л. М., Сідлецька Н. П., Хуторський А. В., Цибулько С. П.
У процеси управління професійною компетенцією внесли вклад такі
науковці ДФС як Брехов С. С., Миропольська О. В., Молдован Е. С.,
Несторишен І. В., Нагорічна О. С., Павленко О. В., Пашко П. В., Прус Л. Р.,
Туржанський В. А., Хома В. О., Царенко В. І. та ін. Проте, питання формування
ключових професійних компетенцій валідаторів залишились поза увагою
дослідників.
Метою статті є формування ключових професійних компетенцій
валідаторів, діяльність яких пов’язана з реалізацією нових повноважень щодо
здійснення спрощених та прискорених митних процедур після випуску товарів.
Виклад основного матеріалу дослідження. За результатами виконаного
нами раніше дослідження, за темою “Розробка компетенцій валідаторів
уповноважених економічних операторів” [6–12] встановлено, що:
митне законодавство України вийшло за рамки національного, внаслідок
чого в теперішній час проходить зміщення переваг щодо здійснення МК від
тотальної перевірки товарів та транспортних засобів до перевірки супровідних
документів та відомостей після їх випуску (відповідно до ЗУ “Про приєднання
України до “Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних
процедур””);
під ПМК розуміється сукупність заходів, за допомогою яких митне
відомство переконується в правильності заповнення декларацій на товари та в
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 1

Педагогіка

достовірності зазначених у них відомостей, перевіряючи наявні, у причетних до
декларування осіб книги обліку рахунків, документи, облікову документацію та
комерційну інформацію (передбачено стандартним правилом 6.6 оновленої
Кіотської конвенції, далі – стандарт);
випуск товарів буде здійснюватися за наявності мінімальної інформації,
необхідної для ідентифікації товарів, достатніх для остаточного заповнення
декларації на товар (перехідний стандарт 3.32), а сам процес здійснення ПМК
зводитиметься до мінімуму, необхідного для забезпечення дотримання митного
законодавства (стандарт 6.2);
зазвичай ПМК буде здійснюватися призначеними посадовими особами,
уповноважуючої митної адміністрації або третьої особи (далі – валідатори), до
функцій яких належатиме проведення контрольно-перевірочних заходів з
питань дотримання митного законодавства України стосовно товарів митне
оформлення яких завершено (стандарти 7-го та 8-го розділів), а також
призначеними посадовими особами підрозділів: аудиту; податків і зборів з
фізичних осіб; підрозділів інформаційних технологій; підрозділів погашення
боргу; контролю правильності визначення митної вартості товарів та контролю
кодів

товарів

згідно

з

Українською

класифікацією

товарів

зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД); контролю за дотриманням
умов митного режиму; контролю за правильністю визначення країни
походження; контролю обґрунтованості та законності отримання пільг і
звільнення від оподаткування тощо. В цих умовах, митна адміністрація або
призначений сторонній валідатор гарантують, що персонал, призначений для
проведення процедур перевірки, буде підготовлений і кваліфікований, тобто
рівень кваліфікації яких гарантуватиме їх професійну придатність, яка
підтвердиться відповідною сукупністю загальноосвітніх і спеціальних знань,
умінь,

здібностей,

досвіду

і

професійних

навичок,

необхідних

для

здійснення ПМК;
професійна придатність валідатора, повинна відповідати вимогам і
світовим стандартам та формуватися відповідним набором професійних
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функцій як складових професійної компетентності (здатностей) (під гарантії
митних адміністрацій або призначених сторонніх валідаторів):
Європейської рамки кваліфікацій та Рамки кваліфікацій європейського
простору вищої освіти; “національних та галузевих рамок кваліфікацій”, які
являються системними і структурованими за компетентностями описами
кваліфікаційних рівнів; “Зводу митних стандартів”, які визначають комплексні
стратегії навчання з підвищення рівня компетентності фахівців, зокрема:
Стандартів 5 – “Навчання” та Стандарту 14 – “Пост-митний контроль та аудит”;
проектів “Тьюнінг” та “Пікард”, якими опрацьовано спеціальні (фахові) та
загальні компетентності. Крім того, проектом Тьюнінг, також визначені:
стандартні

компетенції

(здатності)

стосовно

формування

загальних

компетенцій/компетентностей; відмінності між результатами навчання та
компетентностями, так як перші формуються викладачами, на рівні навчальної
програми, або на рівні окремої дисципліни, а самі компетентності набуваються
в процесі навчання. Тобто компетентність валідатора це володіння ним
професійними компетенціями щодо навчання (за освітніми стандартами) / або
професійної діяльності (за галузевими стандартами).
Також, встановлено, що “Національна рамка кваліфікацій України”,
враховуючи європейські стандарти та принципи забезпечення якості освіти та
вимоги ринку праці до компетентностей фахівців підтверджує повну сукупність
компетенцій (4-х базові), які виділяються як типові, для відповідних рівнів
кваліфікацій, стосовно теоретичної моделі процесу формування предметних
компетенцій, які носять інтеграційний характер і визначають кваліфікаційні
вимоги, наприклад, для уповноважених виконавців процедур валідацій, зокрема
службова діяльність яких визначається здатностями щодо розв’язання
спеціалізованих митних задач та практичних проблем стосовно здійснення
ПМК,

які

передбачають

характеризуються

застосування

комплексністю

та

певних

теорій

невизначеністю

та

умов

методів

здійснення

професійної діяльності.
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Як відомо, кваліфікаційні стандарти – це норми та вимоги до
кваліфікацій, які [2–16] визначають “професію” (професійні стандарти),
описуючи фахові завдання й операції – типові компетенції даної професії.
Професійні стандарти повинні відповідати на запитання: “Що повинен уміти
виконувати валідатор під час здійснення професійної діяльності?”; визначають
очікувані результати навчального процесу (освітні стандарти), програм
навчання у сенсі змісту, навчальних завдань і планів, а також методів та умов
навчання, незалежно від того, здійснюється воно на робочому місці або в
навчальному закладі. Освітні стандарти відповідають на запитання: “Чому
слухач повинен навчитися, щоб стати фахівцем?” та ін.
Таким чином, у професійно-кваліфікаційному розрізі на перший план
виступають професійні стандарти, оскільки, на сьогодні, спостерігається
тенденція

дедалі

більш

ретельної

систематизації

різних

професійних

характеристик і вимог, постійне їх оновлення, відповідно до потреб митних
систем. Черговим поштовхом до формування та поширення професійних
стандартів (їх систем), постала необхідність з реалізації Рамкових стандартів
безпеки міжнародної торгівлі ВМО та інших практичних керівництв щодо
спрощення митних процедур та забезпечення безпеки торгівлі фахівцями нової
формації, здатних швидко й адекватно постійно перенавчатися в ході
професійної діяльності, що характеризуються новим приростом сучасних
компетенцій. Тому важливою підставою для реалізації нових професійних
стандартів валідаторами постало питання з організації професійного навчання з
ними як у сучасних навчальних закладах, так і у відомстві [17–21].
Тобто, професійна компетентність повинна вивчатися через призму
практичної діяльності, як така, що формується під час вивчення навчальних
дисциплін, передбачених освітньою програмою професійного навчання, яка
повинна складатися з предметних компетенцій – міжпредметних знань,
виступаючих

першоджерелами

формування

інтегрованої

професійної

компетентності впродовж фахового навчання, котрі означатимуть сукупність
знань, умінь та характерних рис під час вивчення конкретної дисципліни
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(предметів), що дасть можливість фахівцю самостійно виконувати певні дії з
розв’язання навчальних та професійних завдань, стосовно здійснення різних
категорій ПМК. Для прикладу, кожній типовій задачі (функції) виробничої
діяльності буде притаманна стандартна ключова компетенція (як складовий
елемент

професійної

компетентності),

яка

характеризуватиме

процес

трансформації знань, умінь, навичок та особистих якостей в професійну
діяльність валідатора і залежатиме від відповідного контексту пов’язаного з
відомчою професійною діяльністю.
Такі підходи щодо формування професійних ключових компетенцій,
дозволять розробляти освітньо-кваліфікаційні стандарти, які можуть бути
використані й при розробці професійних навчальних програм, наприклад,
“Професійних програма підвищення кваліфікації валідаторів ДФС України та її
територіальних органів”; при атестації та сертифікації персоналу, для
встановлення рівня професійної здатності стосовно виконання однієї чи
певного набору службових функцій, тощо.
Стосовно здійснення професійних завдань ПМК, авторами встановлено:
стандартні виробничі компетенції територіальних органів ДФС, їх
призначення та зміст основних завдань, якими повинні володіти уповноважені
особи, що залучаються до ПМК, після випуску товарів, зокрема з [1–13]:
реалізації та дотримання митного законодавства митними органами щодо
захисту прав та інтересів громадян, підприємств, установ і організацій при
здійсненні митної справи; захисту економічних інтересів та безпеки держави;
застосовування засобів митного регулювання торгово-економічних відносин;
стягнення митних зборів, податків та інших митних платежів; участі в розробці
заходів економічної політики стосовно товарів, які переміщуються через
митний кордон держави, реалізації цих заходів; дотримання дозвільного
порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон
держави; результатів боротьби з контрабандою, порушеннями митних правил і
податкового законодавства, що відноситься до товарів, які переміщуються
через митний кордон держави, щодо припинення незаконного обігу через
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Педагогіка

митний кордон держави наркотичних засобів, зброї, предметів художнього,
історичного та археологічного надбання, об’єктів інтелектуальної власності,
видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення, а також із
сприяння боротьбі з міжнародним тероризмом; здійснення і удосконалення МК
і митного оформлення та створення умов, що сприяють прискоренню
товарообігу через митний кордон держави; ведення митної статистики
зовнішньої торгівлі, спеціальної митної статистики та товарної номенклатури
ЗЕД; сприяння здійсненню заходів щодо захисту державної безпеки,
громадського порядку, моральності населення, життя і здоров’я людини,
захисту тварин і рослин, охорони навколишнього природного середовища,
захисту інтересів вітчизняних споживачів товарів, що ввозяться; здійснення
валютного контролю в межах своєї компетенції; забезпечення виконання
міжнародних зобов’язань держави в частині, що стосується митної справи та
здійснення співробітництва з митними та іншими компетентними органами
іноземних держав, міжнародними митними організаціями; питань участі у
науково-дослідних заходах та консультуванні в галузі митної справи; реалізації
фінансово-господарської політики, розвитку матеріально-технічної і соціальної
бази митних органів та валідатора, створення необхідних умов праці для
працівників цих органів; організації підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації виконавців процедур валідацій після випуску товарів тощо;
фахові (предметно-специфічні) компетентності стосовно: вимог загальної
теорії та принципів бухгалтерського обліку; юридичних вимог, стандартів
складання

річної

й

консолідованої

звітності;

міжнародних

стандартів

бухгалтерського обліку; фінансового аналізу; обліку витрат та управлінського
обліку; управління ризиком та внутрішнього контролю; аудиторських та
професійних навичок; юридичних вимог та професійних стандартів щодо
обов’язкового

аудиту

та

аудиторів;

міжнародних

стандартів

аудиту;

професійної етики та незалежності; корпоративного права та корпоративного
управління; законодавства про неплатоспроможність та подібні процедури;
податкового права; цивільного та господарського права; законодавства про
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соціальне забезпечення та трудове право; інформаційних технологій та
комп’ютерних систем; бізнесу, загальної та фінансової економіки; математики
та статистики; основних принципів фінансового управління підприємствами
тощо.
Національним законодавством на органи доходів і зборів можуть
покладатися й інші функції, але з урахуванням вищезазначеного та з метою
подальшої необхідності формування професійної компетентності валідаторів
зусиллями керівного складу ДФС та територіальних органів як однією з умов
визнання результатів валідацій процедур ПМК, складено вимоги (переліки) до
властивостей та якостей валідаторів ДФС (ключових компетенцій), з поділом на
відповідні етапи з реалізації їх професійних завдань – ключових компетенцій
стосовно соціальної (КСО), інструментальної (КІ), загально-наукової (КЗН) та
загально-професійної діяльності (КЗП та КСП), сформованих відповідно до
системи

умінь

як

інструментів

вирішення

процедур

валідацій,

які

характеризуватимуть спроможність валідатора до самостійної професійної
діяльності, що забезпечить заснування передумов для майбутнього визнання
результатів ПМК після випуску товарів та у формуванні так званих безпечних
ланцюгів постачання товарів відповідно до вимог Рамкових стандартів ВМО
(табл.).
Таблиця – Ключові компетенції – загальні вимоги стосовно професійних властивостей
та якостей валідаторів ДФС
Перелік назв ключових компетенцій як інструментів вирішення певних завдань
Шифр
професійної діяльності валідатора, що формуються системами знань, умінь та компетен
володіння ними і забезпечують їх наявність
ції
КСО
Компетенції соціально-особистісної діяльності (здатність)
правильно сприймати завдання та проблеми відносин між митними службами
та третіми особами і технологій здійснення валідацій, як результат моніторингу за КСО. 01
переміщенням товарів через митний кордон та діяльності суб’єктів ЗЕД
розуміти функціонування міжнародного каналу постачання та ролі митних
органів всередині нього як для імпортних і експортних операцій, так і для потреб КСО. 02
його учасників з організації ефективного контролю і сприяння торгівлі
розуміти діяльність торгових спільнот на національному та міжнародному
рівні та потреб щодо окремих складових і можливостей, які вона надає для КСО. 03
ефективного контролю
розуміти вимоги внутрішньої митної політики та процедур для їх розвитку та
КСО. 04
впровадження
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Педагогіка
Компетенції соціально-особистісної діяльності (здатність)

КСО

забезпечувати виконання норм митного законодавства України в системі
управління ризиками
розуміти умови, в яких має відбуватися управління ризиками, включаючи
отримання інформації, її обробку, структурні і системні вимоги до системи
ефективного управління ризиками, які мають як превентивні елементи, так і цільові
розуміти ключової ролі і техніки комунікацій в сучасному митному підрозділі
для формування культури дотримання правових норм, демонстрації прозорості,
навчання представників торгівлі та інформування громадськості
до наполегливого та самостійного вивчення нових методів дослідження
валідацій
проявляти ініціативу, в тому числі в ситуаціях ризику, брати на себе всю
повноту відповідальності
створювати етичне оточення та їх сприйняття до норм поведінки відносно
інших людей
щодо самовдосконалення
дохідливо пояснювати (доводити) свої вимоги, щоб відображати всі точки
зору, повністю залучати співрозмовників в процес, з урахуванням ситуації і вимог
служби і створювати клімат, в якому раціонально обговорюватимуться питання і
виявлятиметься вплив на протилежні точки зору
до дотримання норм здорового способу життя
відображати і переглядати особисту продуктивність праці
до розуміння принципів побудови сучасних інформаційно-обчислювальних
систем, перспективних напрямків їх розвитку
самостійно оволодівати новими знаннями та вміннями щодо використання
інформаційних технологій та використання в практичній діяльності нових знань та
вмінь, в тому числі і в нових галузях знань, безпосередньо не пов’язаних із сферою
діяльності
адаптуватись до нових ситуацій, переоцінювати накопичений досвід,
аналізувати свої здібності
до наполегливості у формуванні комунікаційної стратегії та спілкуванні з
широким колом осіб, в інтересах служби доносити до фахівців і нефахівців
інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід в галузі професійної
діяльності
діяти в умовах екологічних обставин
Компетенції загально наукової діяльності (здатність)
використовувати законодавство з митної тематики та сучасні методами
управління сферою здійснення валідацій
використовувати цивільне та кримінальне, матеріальне (пов’язане з
процесуальним правом), процесуальне законодавство
використання традиційних та інноваційних технологій з обліку наявності та
руху товарів, транспортних засобів
уміти використовувати світову практику дистанційного укладання контрактів і
контролю вантажопотоків використання тактичних та технічних прийомів
розслідування злочинів, розгляду порушень митних правил
розв’язувати складні непередбачувані завдання і проблеми у спеціалізованих
сферах професійної діяльності та/або навчанні, що передбачає збирання та
інтерпретацію інформації (даних), вибору методів та засобів, щодо застосування
інноваційних підходів
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КСО. 05
КСО. 06
КСО. 07
КСО. 08
КСО. 09
КСО. 10
КСО.11
КСО. 12
КСО. 13
КСО. 14
КСО. 15
КСО. 16

КСО. 17

КСО. 18
КСО. 19
КЗН
КЗН. 01
КЗН. 02
КЗН. 03
КЗН. 04

КЗН. 05

Випуск 1

Педагогіка
Компетенції загально наукової діяльності (здатність)

КЗН

критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у навчанні
КЗН. 06
та професійній діяльності
КЗН. 07
до роботи з інформаційними та обчислювальними системами
розуміти основи філософії, психології, педагогіки, які сприятимуть розвитку
загальної культури, соціалізації особистості, схильності до естетичних цінностей, КЗН. 08
знань вітчизняної історії, економіки й права
розуміти причино-наслідкові зв’язки розвитку митних відносин та
КЗН. 09
використовувати їх у професійній діяльності
до оволодіння математичним апаратом відповідної галузі знань та
КЗН. 10
використовувати математичні методи в професійній діяльності
до оволодіння фундаментальними науками, в обсязі, необхідному для освоєння
КЗН. 11
загально професійних дисциплін
розробляти плани і програми проведення наукових досліджень у сфері
професійної діяльності та проводити наукові дослідження з різних напрямків КЗН. 12
митної діяльності та оцінювати отримані результати
здатність представляти результати наукової діяльності в усній і письмовій
КЗН. 13
формах
КІ
Компетенції інструментальної здатності
КІ. 01
базові загальні та професійні знання;
КІ. 02
комп’ютерні вміння
КІ. 03
управління інформацією, аналіз і синтез
КІ. 04
організації і планування
письмової та усної комунікації на рідній та іншій мовах
КІ. 05
розв’язання проблем
КІ. 06
самостійного прийняття рішень
КІ. 07
до навчання та самоосвіти
КІ. 08
Компетенції професійні діяльності (здатність)
І. Загально-професійні
КЗП
складати та оновлювати програми пост - митних перевірок, після випуску
КЗП. 01
товарів або опитувальників (анкетування)
розуміти економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, і аналізувати
КЗП. 02
тенденції розвитку української та світової економік
розуміння вимог та стандартів до: якості актів перевірок; порядку взаємодії з
платниками податків при організації та під час перевірок; порядку проведення
зустрічних звірок; аудиторських програм для різних категорій ПМК; методик КЗП. 03
проведення перевірок; щодо отримання та обміну інформацією; взаємодії з
правоохоронними органами та з митними органами інших країн
реалізовувати результат ПМК – знати систему відповідальності за порушення
митного законодавства, коригування декларацій, інструментів та процедур КЗП. 04
узгодження результатів перевірок та притягнення порушників до відповідальності
до належного проведення документальних перевірок результатів ПМК з
КЗП. 05
дотримання вимог міжнародного та вітчизняного законодавства
готовності до комунікації щодо вирішення завдань професійної діяльності
КЗП. 06
отримувати, зберігати, обробляти інформацію, з використанням комп'ютерної
техніки, програмно - інформаційних систем, комп'ютерних мереж, у тому числі і КЗП. 07
здійснювати аналіз баз даних суб’єктів ЗЕД, діяльність яких є об’єктом ПМК
аналізувати потенціал регіональної, галузевої та національної економіки
КЗП. 08
на науковій основі організувати свою працю, самостійно оцінювати
КЗП. 09
результати своєї діяльності
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II. Спеціалізовано-професійні
КСП
(діяльність, яка пов’язана зі здатністю)
керуватися ключовими елементами, що забезпечують функціонування
механізмів ПМК, в контексті: відбору потенційних об’єктів для перевірок після
КСП. 01
випуску товарів; процесів організації перевірок та управління ризиковими
ситуаціями; розробка критеріїв ефективності ПМК та його ефективності
використання світової практики дистанційного укладання контрактів
КСП. 02
контролю вантажопотоків з використанням тактичних та технічних прийомів КСП. 03
розслідування злочинів, розгляду порушень митних правил
КСП. 04
контролю за дотриманням вимог митних режимів
вчиняти митні операції, застосовувати митні процедури, справляти КСП. 05
(обчислювати) митні платежі, здійснювати ПМК та інше
здійснювати контроль за дотриманням зовнішнього законодавства та КСП. 06
законодавства України про митну справу при здійсненні митних операцій
учасниками ЗЕД та іншими особами, які здійснюють діяльність в сфері митної
справи
визначати код товару і контролювати заявлений код відповідно до ТН ЗЕД КСП. 07
(Товарної Номенклатури ЗЕД) та УКТ ЗЕД (на основі Гармонізованої системи
опису та кодування товарів (TARIC, HS Code, HTS Code та інші))
застосовувати правила визначення країни походження товарів та здійснювати КСП. 08
контроль достовірності відомостей, заявлених в країні походження товарів
застосовувати методи визначення митної вартості і контролювати заявлену КСП. 09
митну вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України
контролю за законністю отримання пільг в оподаткуванні, повноти сплати
КСП. 10
митних платежів/правомірності застосування умовного повного/часткового
звільнення від оподаткування митними платежами відповідно до заявленого
митного режиму
відбору проб (зразків) товарів та накладення митного забезпечення
КСП. 11
володіння навичками заповнення та контролю митної декларації, вартості та
інших митних документів
володіння навичками контролю правильності обчислення митних платежів та
повноти її своєчасності сплати
контролювати дотримання валютного законодавства України при
переміщенні через митний кордон товарів, валютних цінностей та валюти
внутрішніх цінних паперів, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
здійснювати контроль за дотриманням заборон і обмежень, встановлених
відповідно до законодавства України про державне регулювання ЗЕД
забезпечувати захист цивільних прав учасників ЗЕД та осіб, які здійснюють
діяльність в сфері митної справи
виявлення фальсифікованого та контрафактного товару
призначати та використовувати результати експертиз товарів в митних цілях
застосовувати систему управління ризиками
виявляти і аналізувати загрози економічній безпеці держави
до співпраці з митними органами іноземних держав
контролювати переміщення через митний кордон окремі категорії товарів
адаптувати керування якістю службових завдань на основі міжнародних
стандартів безпеки та полегшення світової торгівлі, і діяти в новій ситуації та
працювати у команді
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КСП. 12
КСП. 13
КСП. 14
КСП. 15
КСП. 16
КСП. 17
КСП.18
КСП. 19
КСП. 20
КСП. 21
КСП. 22
КСП. 23

Випуск 1

Педагогіка
II. Спеціалізовано-професійні
(діяльність, яка пов’язана зі здатністю)

КСП

працювати та самостійно брати ініціативу на себе в інтернаціональному КСП. 24
контексті
мотивувати людей на рух до загальних ідей та здійснювати міжособистісне КСП. 25
спілкування, взаємодію та спілкування з тими, які не знають цієї галузі діяльності
КСП. 26
збирати, аналізувати інформацію, враховувати тенденції її розвитку в роботі
використовувати основні закони з організації професійній діяльності, методи КСП. 27
математичного аналізу, моделювання, теоретичного та експериментального
дослідження щодо використання традиційних та інноваційних технологій обліку
наявності та руху товарів, транспортних засобів
здійснювати підтримку єдиного інформаційного простору планування та КСП. 28
керування процесами валідацій на всіх етапах ланцюга поставок з визначенням
пріоритетів загроз, використання ефективних методів роботи та можливостей
інформаційних технологій
використовувати результати засвоєння фундаментальних та прикладних КСП. 29
дисциплін у професійній діяльності
генерувати, демонструвати нові навички роботи, створювати нові ідеї, КСП. 30
уніфікувати службову діяльність
усвідомлювати основні проблеми предметної області, визначати методи та КСП. 31
засоби їх вирішення, оцінювати їх економічну ефективність і ризики при їх
впровадженні
КСП. 32
оцінювати й підтримувати високі якості виконуваної роботи
аналізувати, синтезувати, критично резюмувати інформацію та приймати КСП. 33
раціональні рішення, в тому числі в умовах різних думок та оцінки наслідків
прийнятих рішень
професійно експлуатувати сучасне обладнання та прилади, зокрема при КСП. 34
здійсненні різних категорій ПМК, наприклад: імпортера/експортера; митної
вартості; вільних економічних зон; митного брокера; декларації перевізника
цілеспрямовано вирішувати доручені завдань та виконання прийнятих
КСП. 35
зобов'язань
щодо подальшого навчання з високим рівнем автономності та професійно КСП. 36
організовувати розвиток окремих осіб до такої діяльності. Розробляти стратегію
навчання підлеглих, спрямованого на отримання ними нових знань та навичок
щодо виконання службових обов’язків
поважати погляди представників інших культур, діяти на базі етичних КСП. 37
принципів
володіння правилами та прийомами забезпечення охорони державної та КСП. 38
службової таємниці
КСП. 39
дотримання техніки безпеки
виявляти, збирати і аналізувати науково-технічну інформацію з тематики КСП. 40
дослідження, валідацій і уміти використовувати у професійній діяльності, в тому
числі і за результатами автоматизованих систем управління ризиками
визначати рівень досконалості (відповідності) підприємств, що мають статус КСП. 41
УЕО

Висновки та перспективи щодо подальших наукових розвідок у
даному напрямку. Таким чином, за результатами дослідження аспектів з
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питань формування компетенцій валідаторів, які в подальшому будуть
залучатися до здійснення ПМК (до упорядкування митного законодавства),
тому у будь-якому випадку, в умовах приєднання України до міжнародних
конвенцій та угод щодо спрощення процедур міжнародної торгівлі, активізації
інтеграційних процесів в Європі, впровадження такого суб’єкта митного права
як валідатора, свідчить про початок принципово нового підходу до організації
професійної діяльності посадових осіб територіальних органів ДФС, на яких
будуть покладатися завдання з розв’язання складних спеціалізованих задач та
практичних проблем ПМК, пов’язаних з невизначеністю умов професійної
діяльності, що вимагає постійного розвитку професійної його придатності,
зокрема і у системі професійного навчання.
В зв’язку з цим, авторами розроблено і представлено інноваційну
“Концепцію формування компетенцій виконавців пост-митного контролю після
випуску товарів”, що забезпечить розвиток здібностей валідаторів поєднувати
та застосовувати різні форми митного контролю (аудиту), зокрема і ПМК.
Отримані наукові результати та висновки щодо результатів отриманих у
дослідженні, націлені на:
забезпечення

стабільних

умов

здійснення

заходів

прискореного

здійснення МК у ДФС;
забезпечення ефективної діяльності ДФС, її територіальних органів та
третіх сторін, при організації та здійсненні валідацій процедур ПМК та більш
активного сприяння міжнародній торгівлі;
використання у практичній діяльності – департаментів ДФС: з організації
МК; внутрішнього аудиту; податкових та митних експертиз; спеціалізованої
підготовки та кінологічного забезпечення; кадрової політики та роботи з
персоналом; територіальних органів та ін.
Наразі, у найближчій перспективі роботу буде продовжено у напрямку
впровадження

ключових

компетенцій

щодо

організації

спеціалізованої

підготовки валідаторів, здійснюючих окремі категорії ПМК, зокрема на
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розробку “Моделі інтерактивного симулятора валідаторів стосовно набуття
ними (розвитку) сучасних професійних компетенцій”.
Список використаної літератури
1. Проекти змін Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу
України щодо: уповноваженого економічного оператора та спрощень митних
формальностей”
(реєстр
№
4777
від
03.06.2016).
URL :
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59320 (дата
звернення:
29.12.2017).
2.
Закон
України
“Про
зовнішньо
економічну
діяльність”
(стаття 1). URL : http://sfs.gov.ua/yuridichnim-osobam/podatkoviy-kontrol/normativnopravovi-akti/66288.html (дата звернення: 05.04.2017).
3.
Митний Кодекс Європейського Союзу (952/2013/ЄС від 9 жовтня
ст.
46–48.
URL:
2013 р.),
п.
20
Преамбули,
ст.
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_742 (дата звернення: 27.01.2018).
4.
Зміни
до
митного
кодексу
ЄС
в
2016.
URL :
http://www.impexcom.cz/novosti/123-statia-14 (дата звернення: 07.10.2017).
5.
Митний
кодекс
України
ст.
544–547).
URL :
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (дата звернення: 17.12.2017).
6.
“Розвиток інституту уповноваженого економічного оператора в контексті
імплементації Рамкових стандартів безпеки та полегшення міжнародної торгівлі
ВМО. Звіт про НДР / Науково-дослідний інститут фіскальної політики ; кер.
І. Г. Несторишен І. В. – 2017. № ДР 0116U003660 (розд. 5. “Розробка компетенцій
валідаторів уповноважених економічних операторів”).
7.
Наказ ДФС України від 12.10.2016 № 856 “Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів
державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів
документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань
державної митної справи” (п. 1.6). URL : http://sfs.gov.ua/yuridichnimosobam/podatkoviy-kontrol/nakazi/69970.html (дата звернення: 17.12.2017).
8.
Директива 2006/43/ЄС Європейського парламенту та ради від
17 травня 2006
року
про
обов’язковий
аудит
річної
звітності
та
консолідованої звітності, та про внесення змін до Директив Ради 78/660/ЄЕС та
83/349/ЄЕС,
і
скасовує
Директиву
Ради
84/253/ЄЕС.
URL :
https://www.google.com.ua/search?q=43+%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B
A%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8+%D0%84%D0%A1&rlz=1C1AOHY_enUA767
UA767&oq=43+%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0
%B2%D0%B8+%D0%84%D0%A1&aqs=chrome.69i57.2792j0j7&sourceid=chrome&ie=
UTF-8http://www.impexcom.cz/novosti/123-statia-14 (дата звернення: 07.10.2017).
9.
Реформа митної служби включатиме технічне переоснащення
і оновлення кадрового потенціалу митниці. URL : http://www.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article?art_id=249132182&cat_id=244276429
(дата
звернення:
15.01.2017).
10. Safe
frame
work
of
standards.
URL :
http://www.dian.gov.co/descargas/operador/documentos/2015/MARCO_SAFE_2015.pdf
(дата звернення: 15.01.2017).

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 1

Педагогіка

11. Кіотська конвенція. Митний контроль. (глави 6 и 8). URL :
http://www.rgwto.com/reference.asp?doc_id=6257 (дата звернення: 19.11.2017).
12.
Практичні керівництва щодо спрощення процедур торгівлі. URL :
http://tfig.unece.org/RUS/contents/guidelines-and-guides.htm
(дата
звернення:
05.12.2017).
13. Про державну службу. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19
(дата звернення: 05.04.2017).
14. Професійні стандарти і кваліфікації у країнах з високо
розвинутою економікою. URL : http://ipq.org.ua/upload/files/files/06_Biblioteka/03_
Anal%D1%96tichn%D1%96%20mater%D1%96ali/2014_NQS/prof_standart.pdf
(дата
звернення: 15.01.2017).
15. Звід митних стандартів (Стандарт 5 : “Навчання”, стор. 21 ; Стандарт 14 :
контроль
та
аудит”,
стор.
70).
URL :
“Пост-митний
https://www.mdoffice.com.ua/pdf/customs_blueprints_-_ru_1705040940.pdf
(дата
звернення: 29.12.2017).
16. Про
Державну
фіскальну
службу
України.
URL :
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF (дата звернення: 15.12.2017).
17. Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у
вищих навчальних закладах. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93 (дата
звернення: 23.12.2017).
18. Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування (ПКМУ від 07.07.2010 № 564 (станом на 14 червня
2017 року)). URL : http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/postanovi-kmukraini/65708.html (дата звернення: 10.11.2017).
19. Про затвердження вимог до структури і змісту професійних програм
підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування
та
депутатів
місцевих
рад.
URL :
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0422-15 (дата звернення: 15.11.2017).
20. Про
затвердження
Національної
рамки
кваліфікацій.
URL :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF (дата звернення: 15.11.2017).
21. Перспективи реалізації в Україні концепції освіти протягом життя:
чинники і механізми. URL : http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/7-1441963704.pdf
(дата звернення: 15.01.2018).

Рецензент – доктор педагогічних наук, доцент Мірошніченко В. І.
Бабенко Б. И., Царенко О. В., Корнийчук А. А. Методические основы
формирования ключевых компетенций валидаторов
В статье исследованы аспекты условий, обеспечивающих упрощение и
безопасность торговли, от импортера к потребителю и пути формирования
ключевых компетенций/компетентностей, свойственных современным
требованиям к профессиональной деятельности валидаторов, которые
осуществляют документальные проверки результатов пост-таможенного
контроля после выпуска товаров, с обеспечением их международного
признания.
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профессионально-образовательные стандарты, признание, учебные планы
профессионального обучения.
Babenko B., Tsarenko O., Korniychuk O. Methodical Bases of Formation of
Key Competences of Validators
The article investigates conceptual aspects of the conditions ensuring
simplification and safety of trade, from an importer to a consumer and ways of
formation of key competences/expert knowledge inherent in modern requirements of
professional activity of validators performing documentary inspections of the postcustoms control results after release of goods ensuring their international
recognition, in compliance:
with standards of the WCO, the EU and “The Draft Law of Ukraine “On
Introduction of Amendments to the Customs Code of Ukraine as to Some Issues of
Execution of Chapter 5 of Section IV of the Ukraine – European Union Association
Agreement…”;
with a new bill of the Law of Ukraine (of 29.12.17 No. 7473) – it is planned:
introduction of amendments to the existing Customs Code, the Code of Ukraine, in
particular by means of: introduction of paragraph 9 to article 336 which provides
“inspection of documents after release of goods (post-customs control)”; addition of
the Customs Code, the Code of Ukraine, by article 3371 as follows: “Inspection of
documents after release of goods (post-customs control) is inspection of documents,
data which are indicated in the customs declaration according to which release of
goods or inspection of documents are performed on the basis of which release of
goods is performed according to article 2601 of this Code” (the release procedure is
at the location).
In order to adapt the sphere of customs affairs of the SFS of Ukraine to the
indicated novation’s, the authors of the article have defined the conditions:
recognition of the organization and performance of validation procedures of the postcustoms control results after release of goods (hereinafter referred to as PCC);
formation of key competences of professional activity of authorized officials of the
department, customs offices and third parties (hereinafter referred to as validators)
for performance of PCC. According to them, the innovative “Concept of formation of
the competence potential of validators” is developed which: combines certain
characteristics of competences as to ensuring stable conditions of performance of
validation procedures of PCC results and safety of trade that will enable the SFS to
get essential advantages concerning reliable influence on conditions of performance
of customs affairs and participants of foreign economic activities; is a range of
professional competences as to their capacity for independent official activities as
key in this branch which need to be renewed constantly by new system forming
knowledge as well as when mastering advanced technologies concerning
performance of customs control.
At the same time, considerable attention was paid to transition from simple
formation of knowledge and abilities (a principle of knowledge transfer) to the
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competency-based approach as implementation of the competency-based approach is
based on understanding that the progress of the mankind depends, first of all, on the
level of development of the personality.
The expediency of application of this definition to improve quality of validation
investigations as a way to further standardization of customs control in the field of
performance of validations is substantiated and recommendations as to
implementation of results of investigations, in particular concerning acquisition by
validators of key competences/expert knowledge in the field of professional education
of the SFS are formulated.
Key words: validation, validator, necessity of constant re-education, key
competences, competence, professional and educational standards, recognition,
curricula of professional education.
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РОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА
У більшості наукових джерел, хоча і приділяється увага формуванню
мотиваційної сфери особистості та інтересу до професії, проте
недооцінюються такі важливі показники цього процесу як наявність
установок особистості на розуміння та осмислення соціальних та
пізнавальних мотивів, значення соціальних мотивів (корисність та значущість
майбутньої професійної діяльності) та розвиток емоційного компоненту, які є
необхідною основою для формування професійно-педагогічної культури
фахівця. В статті розкрито роль навчальної мотивації у професійній
підготовці майбутнього менеджера
Ключові слова: професійна підготовка. професійно-педагогічна
культура, навчальна мотивація, майбутній менеджер.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Незважаючи на різні
підходи до тлумачення поняття “професійно-педагогічна культура”, майже усі
дослідники сходяться на тому, що формування її напряму залежить від
мотиваційної сфери особистості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Серед сучасних
науковців, які займаються вивченням проблем мотиваційної сфери та
закономірностей її формування у студентському віці, слід відзначити
дослідження В. Галузяка, І. Жадан, Л. Кален, К. Кальницької, О. Плюща,
Л. Шумакової та ін.
Мета статті. Стаття присвячена проблемі формування мотивації
навчальної діяльності майбутніх менеджерів.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Оскільки

основною

категорією мотиваційної сфери особистості більшістю науковців визначається
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“мотив”, значна увага у педагогіці і психології звернена на вивчення цього
поняття.
Найбільш визнаним є поділ мотивації на внутрішню, що безпосередньо
пов’язана зі змістом навчальної діяльності та включає пізнавальні мотиви і
мотиви самовдосконалення, і зовнішню мотивацію, що включає соціальні
мотиви

(М. Алексєєва,

Л. Божович,

В. Ільїн,

О. Киричук,

О. Леонтьєв,

А. Маркова та ін.).
Нині науковці стверджують, що будь-яка діяльність, у тому числі й
навчальна, зумовлена одночасно багатьма мотивами, тобто полімотивована
(В. Вілюнас, І. Імедадзе, В. Ковальов, В. Ляудіс, В. Петренко, М. Філіппов,
Г. Хесс та інші).
Дослідник І. Зимняя підкреслює, що молодь відзначається найвищим
рівнем пізнавальної мотивації, активним “вживанням культури”, високою
соціальною

й

комунікативною

активністю

особистості,

гармонійним

поєднанням її соціальної та інтелектуальної зрілості [5].
Мотиви діяльності менеджера різноманітні тому, що вони виникають з
широкого кола потреб і інтересів, що формуються в процесі суспільних
відносин. Цим і обумовлена суспільна значущість соціальних мотивів разом з
особистісною.
У мотивації діяльності важливим є її суспільний зміст, і водночас центр
тяжіння перекладається з сфери наочної в план особистісно-суспільних
відносин. Проте слід виділити, що саме професійні мотиви є такими, що
визначають всі останні, причому професійні мотиви майбутнього менеджера, як
і будь-яка мотивація, мають складну структуру.
Принцип мотиваційного забезпечення процесу формування професійнопедагогічної культури менеджера є важливим тому, що з одного боку, існує
етичний кодекс, в якому відображено основні мотиви професійної діяльності і
норми, яких він має дотримуватись, а з іншого – реальна практика і мотиви, що
її детермінують. Проте ситуація, в якій може опинитися менеджер, не завжди
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вкладається в рамки певних інструкцій, правил, розпоряджень і т. д. Це, у свою
чергу, вимагає від нього творчого підходу до вирішення проблем.
Водночас, якщо менеджер як особистість відчуває потребу бути
необхідним людям, якщо він уміє радіти успіхам і досягненням своїх колег,
переживає з ними почуття спільності, потребу бути корисним і творити добро,
то можна говорити, що позитивна мотивація має місце.
Зовнішні й особистісні мотиви (прагнення до влади, самоствердження,
страх покарання тощо) актуальні в монологічних формах взаємодії, не мають
безпосереднього відношення до змісту спілкування, останнє є лише засобом
досягнення менеджера зовнішньої по відношенню до нього мети. Він, в такому
разі, спрямований на досягнення функціональних продуктів професійної
діяльності
Діалогічне

особистісно-зорієнтоване

предметно-зорієнтованого,

має

власну

спілкування,
самостійну

на

цінність

відміну
і

від

повинне

розглядатися не просто як сприятливий фон у спільній діяльності чи як засіб
підвищення її ефективності, а як особистісно цінна форма соціального життя.
У ролі мотивів виступають виникаючі в особистості потреби, інтереси,
бажання, спонукання, стимули, настанови, переконання, цінності та ідеали.
Дослідник А. Гебос називає чинники (умови), що сприяють формуванню
у студентів позитивного мотиву до навчання: усвідомлення найближчих і
кінцевих цілей навчання; усвідомлення теоретичної і практичної значущості
засвоюваних знань; емоційна форма викладу навчального матеріалу; показ
“перспективних ліній” у розвитку наукових понять; професійна спрямованість
навчальної діяльності; вибір завдань, що створюють проблемні ситуації у
структурі навчальної діяльності; наявність допитливості й “пізнавального
психологічного клімату” у навчальній групі [3].
Діяльність менеджера, який має в своїй основі належну поведінку,
орієнтована на творче виконання своїх обов’язків, оскільки він у більшості
випадків стикається з неординарними ситуаціями, що не мають аналогів
вирішення та вимагають творчого підходу і відповідальності за проведені дії.
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Тому провідним в мотивації цього типу є почуття особистої відповідальності
менеджера за свої вчинки та їх наслідки перед собою, іншими людьми,
суспільством і державою.
Так, відповідальність менеджера перед суспільством і державою має
глибоку соціальну спрямованість і пов’язана з соціальною політикою. Тому
його основним завданням є не тільки власна соціальна активність, а також
забезпечення максимально активної, посильної участі клієнтів в діяльності на
благо суспільства.
Відповідальність перед професією полягає в підвищенні престижу
професії, створення про неї тільки позитивної думки з боку клієнтів, окремих
громадян, держави, різних установ і т. д., оскільки на основі цих думок багато в
чому визначається майбутнє професії менеджера, її престиж і значущість в очах
суспільства.
Відповідальність менеджера перед колективом, в якому він працює,
накладає на нього певні зобов’язання, такі як: узгодження своїх дій з дією
колег, обмін досвідом і майстерністю, надання допомоги менш досвідченим
працівникам, повагу до кращих традицій колективу тощо.
Відповідальність менеджера перед клієнтом детерміновані обставинами,
оскільки клієнт потребує сприяння, який у свою чергу зобов’язаний надати
йому допомогу. Тому менеджер несе відповідальність за те, як складатимуться
його відносини з клієнтом і його оточенням.
З цим пов’язана соціокультурна мотивація, котра детермінує соціальні дії
індивіда

та

підтримує

його

поведінкову

активність.

Її

аналіз

як

соціокультурного процесу дозволяє розглянути детермінацію соціальних дій
індивіда з погляду дії на нього системи норм і цінностей, рольового статусу,
культурних традицій, його включеності в соціальні процеси.
Аналіз вимог, що висуваються до менеджера в професійному кодексі,
показує, що, як правило, вони можуть бути умовно зведені до двох груп
нормативів: перша група – це вимоги до якості, змісту і результатів професійної
діяльності; друга група – вимоги до особистості професіонала. Результат
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діяльності проявляється в зміні самої особистості менеджера, в набутті нових
знань, умінь, здібностей, в змінах ціннісних орієнтації.
Рівень ціннісних орієнтації проявляється щодо людини в діяльності в
цілому та її місці, значенні в житті людини.
Отже, особистісне виявляється в професійному, в діяльності через
ціннісні орієнтації і установки особистості. Вони, як розкривають, так і
маскують прояви індивідуальних особливостей менеджера. Самі ж установки і
ціннісні орієнтації фахівця в професійній діяльності базуються на глобальному
ставленні людини до різних сторін життя, і перш за все, самої себе, до людей,
до діяльності. При позитивному ставленні до людей, себе як особистості, при
інтересі до спілкування і співпраці з людьми, шанси на формування
особистісного полюса установок достатньо великі.
Таким чином, соціокультурна мотивація ґрунтується на мотивах:
соціальних цінностей роботи: суспільна значущість і усвідомлення
важливості виконуваної роботи (приносити користь людям і виконувати
обов’язок перед ними); прагнення стверджувати себе через позитивну оцінку,
думку тих, що оточують; прагнення здобути освіту і заслужити авторитет;
прагнення усвідомлювати і удосконалювати способи взаємодії з членами
колективу і клієнтами;
матеріальних цінностей – стабільність робочого місця та його комфортна
організація; стабільна заробітна плата і своєчасність її виплати; можливість
підвищення кваліфікації. Перераховані мотиви дозволяють задовольняти
потребу в просторовій організації, плануванні робочого і вільного часу.
І як абсолютно справедливо зазначає Р. Шакуров, що “для особистості
цінні емоційно значущі наслідки діяльності, наприклад: приємний відпочинок
після напруженої роботи, добре виконана трудова операція, похвала керівника
за сумлінність або надання допомоги іншому працівникові” [8].
Важливого значення також ми надаємо інформаційній мотивації.
Оскільки по-перше, “інформація є завжди знання про щось або про когось, а
тому у всякій інформації містяться будь-які знання. Інформація та знання – це
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поняття не тотожні. Знання є зміст інформації, що характеризує її об’єкт.
Інформація тут співвідноситься тільки з об’єктом, а все, що в ній пов’язано з
суб’єктом, виноситься за дужки. Цінності і регулятиви теж є інформацією, але в
них вона є в інших аспектах. У цінностях – як засіб оцінки об’єкту, тобто
формування певного відношення людини до нього, в регулятивах – як правило,
алгоритми дій людини” [7].
У діяльності менеджера пошук і надання інформації – це певний вид
допомоги, надаючи яку він приносить певну користь, тим самим виконуючи
свої професійні обов’язки. Окрім цього, в своїй професійній діяльності
менеджер проявляє свої індивідуальні особливості, тим самим реалізовуючи
себе, задовольняючи потребу в творчому потенціалі. Ця мотивація викликана
мотивами: доступність необхідної інформації та уміння з нею працювати;
можливість надання потрібної інформації людям, що мають в ній відповідну
потребу.
Зазначимо, що принцип мотиваційного забезпечення є визначальним в
процесі

формування

професійно-педагогічної

культури

майбутнього

менеджера, оскільки він сприймає свою діяльність з точки зору не тільки
загальнолюдських або професійних цінностей, але й з точки зору власної
системи цінностей.
На основі аналізу психолого-педагогічної літератури встановлено, що
найбільш адекватними показниками сформованості навчальної мотивації є:
співвідношення внутрішніх і зовнішніх мотивів; усвідомленість мотивів –
ступінь розуміння та осмисленості студентами власних спонукань; дієвість
мотивів – готовність майбутніх менеджерів до реалізації мотивів навчальної
діяльності.
Також нами враховувались внутрішні і зовнішні, позитивні і негативні
мотиви: професійний мотив, пізнавальний мотив, інтерес до знань, престижний
мотив, мотив досягнення, почуття обов’язку, мотив самоутвердження,
прагматичний мотив, мотив самовипробування, почуття власної гідності, мотив
самовдосконалення, демонстрація власних можливостей, вимоги викладачів,
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мотив уникнення неприємностей, мотив уникнення невдачі, мотив уникнення
осуду.
Встановлено, що оптимальним є комплекс мотивів навчальної діяльності,
у якому внутрішні мотиви органічно доповнюються позитивними зовнішніми
мотивами. Чільне місце в структурі мотивації навчальної діяльності студентів
посідають внутрішні мотиви. До внутрішніх мотивів належать спонукання, в
основі яких лежить задоволення від процесу та безпосередніх результатів
навчально-пізнавальної діяльності: пізнавальний мотив (прагнення оволодівати
новими знаннями та способами пізнавальної діяльності), інтерес до знань
(прагнення до засвоєння способів здобуття знань: інтерес до прийомів
самостійного засвоєння знань, до методів наукового пізнання, до способів
саморегуляції та раціональної організації своєї навчальної діяльності), мотив
самовдосконалення

(прагнення

підвищувати

власну

компетентність,

ефективність і майстерність), мотив самовипробування.
Зовнішні мотиви учіння безпосередньо не стосуються змісту, процесу та
результатів

навчальної

діяльності,

проте

також

відіграють

важливу

стимулюючу роль: професійний мотив (прагнення досконало оволодіти
майбутньою професією), мотив досягнення (прагнення до успіхів у навчанні,
перевершення рівня власних попередніх досягнень), престижний мотив, мотив
самоствердження

(прагнення

посісти

престижну

позицію

в

колективі,

заслужити схвалення з боку викладачів, батьків, товаришів, досягти вищого
соціального статусу в суспільстві), демонстрація власних можливостей
(прагнення до реалізації власних потенційних можливостей і здібностей),
почуття обов’язку (почуття відповідальності перед товаришами за результати
власної пізнавальної діяльності), почуття власної гідності (прагнення не бути
гіршим за інших товаришів).
Мотивація як рушійна сила людської поведінки, безумовно, займає
центральне місце в структурі особистості, пронизуючи її основні складові
утворення: спрямованість, емоції, здібності, діяльність та психічні процеси.
Проте не варто зводити проблему формування професійно-педагогічної
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культури лише до проблеми вироблення мотивації до вибору певної професії та
діяльності. Складний діалектичний взаємозв’язок особистості й середовища,
різних психічних властивостей і явищ, що обумовлюють перебіг процесу
формування

професійно-педагогічної

культури,

вказує

на

необхідність

врахування кожного з її компонентів, які представляють суб’єктивну та
об’єктивну сторону процесу. Зміна хоча б одного з них спричиняє зміну
процесу

формування

професійно-педагогічної

культури

майбутнього

менеджера.
Мотиви діяльності менеджера різноманітні, тому що вони виникають з
широкого кола потреб і інтересів, що формуються в процесі суспільних
відносин. Цим і обумовлена суспільна значущість соціальних мотивів разом з
особистісною.
У мотивації діяльності важливим є її суспільний зміст, і при цьому центр
тяжіння перекладається із сфери наочної в план особистісно-суспільних
відносин. Проте слід підкреслити, що саме професійні мотиви є такими, які
визначають всі останні, причому професійні мотиви, як і будь-яка мотивація,
складають складну структуру.
Ефективність професійного виховання студентів досягається сукупністю
зовнішніх для них чинників (навчально-виховний процес ВНЗ; позааудиторна
робота; студентське самоуправління та ін.) і внутрішніх (мотивація на
професію, професійне самовиховання тощо.) Складність, багатоплановість,
насиченість процесу професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів,
звернення до внутрішнього життя юнаків та дівчат, їхній роботі над собою
виявляється для викладачів більш складним завданням, ніж організація
навчальних та практичних занять.
Процес професійного виховання, котрий організують педагоги ВНЗ,
звернений, передусім, до особистості студентів – з їхнім неповторним, часто
зовсім неоднозначним життєвим досвідом, в першу чергу – досвідом власної
активності, є серйозним потенціалом (стимулом) процесу професійного
самовиховання.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 1

Педагогіка

Професійно-педагогічна культура є сферою творчого застосування та
реалізації

педагогічних

здібностей

особистості

майбутнього

фахівця.

В педагогічних цінностях вона опредмечує свої індивідуальні сили та
опосередковує процес набуття моральних, естетичних, правових та інших
відносин, тобто особистість, впливаючи на інших, створює себе, визначає свій
власний розвиток, реалізуючи себе в діяльності.
Висновки. Результати нашого дослідження показали, що підвищення
ефективності процесу, формування професійно-педагогічної культури у
майбутніх менеджерів можливо за умови формування позитивної мотивації
студентів до навчально-виховного процесу, професійної діяльності, професійнопедагогічної культури.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Перспективою
подальших досліджень є вивчення таких питань, як: зарубіжний досвід
формування професійно-педагогічної культури у майбутніх менеджерів.
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Гомонюк Е. Роль учебной мотивации в профессиональной подготовке
будущего менеджера
Мотивация как движущая сила человеческого поведения, безусловно,
занимает центральное место в структуре личности, пронизывая ее основные
составляющие
образования:
направленность,
эмоции,
способности,
деятельность и психические процессы. Однако не стоит сводить проблему
формирования профессионально-педагогической культуре только к проблеме
выработки мотивации к выбору определенной профессии и деятельности.
Сложная диалектическая взаимосвязь личности и среды, различных
психических свойств и явлений, обусловливающих ход процесса формирования
профессионально-педагогической культуры, указывает на необходимость
учета каждого из ее компонентов, представляющих субъективную и
объективную сторону процесса. Изменение хотя бы одного из них влечет за
собой изменение процесса формирования профессионально-педагогического
культуры будущего менеджера.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональнопедагогическая культура, учебная мотивация, будущий менеджер.
Homonyuk O. The Role of Training Motivation in the Professional Training
of the Future Manager
Since the main category of the motivational sphere of personality is
determined by the majority of scientists as “motive”, considerable attention in
pedagogy and psychology is drawn to the study of this concept. In the psychopedagogical literature, there are several types of motive study .classifications. In
most scientific sources attention is paid to the formation of the motivational sphere of
personality and interest in the profession, however, such important indicators of this
process as the availability of individual settings for understanding and of social and
cognitive motives, the importance of social motives (usefulness and significance of
future professional activities) and the development of the emotional component,
which is a necessary basis for the formation of a professional-pedagogical culture of
a specialist is studied out.
Motives of the manager’s activities are diverse, because they arise from a wide
range of needs and interests that are formed in the process of social relations. This is
due to the social significance along with personal and social motives.
Motivation of the activity as well as its social content is important, and at the
same time the center of gravity is translated from the sphere of vision in the plan of
person`s social relations. However, it should be emphasized that it is the professional
motives that are defined by all the latter, and professional motives, like any
motivation, constitute a complicated structure.
Efficiency of professional education of the students is achieved by a
combination of external factors for them (educational process of higher educational
institutions, extra-curriculum work, student self-management, etc.) and internal
(motivation for profession, professional self-education, etc.). Complexity, versatility,
saturation of the professional training process of future social educators. An appeal
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to the inner life of boys and girls, their work on themselves is more difficult for
faculty than the organization of educational and practical classes.
The process of professional education which is organized by the university
educators is addressed, first of all, to the student’s personality – with their unique,
often quite ambiguous life experiences, first of all – their own experience, is a serious
potential (incentive) for the process of professional self-education.
Professional-pedagogical culture is a sphere of creative application and
realization of pedagogical abilities of the future specialist. In pedagogical values, it
objectifies its individual forces and mediates the process of acquiring moral,
aesthetic, legal and other relationships, that is, the person, acting on others, creates
oneself, defines its own development, realizing itself in the activity.
The results of our research show that the increasing effectiveness of the
process of formation a professional-pedagogical culture in future managers is
possible under the following conditions formation of positive motivation of students
for the educational process, professional activity, vocational and pedagogical
culture.
The article describes the role of training motivation in the training of the
future manager.
Key words: professional training, training motivation, professionalpedagogical culture, future manager.
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Юрій ДЕМ’ЯНЮК,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Національна академія Державної прикордонної служби України
ім. Богдана Хмельницького, м. Хмельницький
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУВАЛЬНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
У статті обґрунтовується оптимальний підхід щодо формування
проектувальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників в
освітньому процесі вищого військового навчального закладу.
Визначається,
що
проектувальна
компетентність
офіцераприкордонника характеризує його здатність до реалізації професійних та
індивідуальних програм шляхом детальної розробки проблеми.
Розкривається підхід щодо змістовної та процесуальної оптимізації
процесу формування проектувальної компетентності майбутніх офіцерівприкордонників.
Ключові
слова:
проектувальна
компетентність,
формування,
оптимізація, освітній процес, майбутні офіцери-прикордонники.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Перехід в освітній
діяльності від адаптивної моделі навчання, що формує вміння особистості
інтегруватися в оточуючу реальність до моделі професійного розвитку, в якій
акцент переноситься на здатність виявляти, усвідомлювати, оцінювати та
конструктивно вирішувати різноманітні проблеми у відповідності з ціннісними
орієнтаціями, зумовлений зміною знаннєвої парадигми освіти на парадигму, де
результатом є компетентності [4]. Такий перехід до компетентнісноорієнтованої освітньої моделі постулюється Болонським процесом та вимогами
національного законодавства як головна інновація, що спроможна забезпечити
нову

якість

професійної

освіти,

відкриває

можливості

до

перевірки

результативності, технологічності та ефективності навчання [7]. Іншими
словами, модель сучасної вищої освіти, зокрема військової, повинна базуватися
на реалізації компетентнісного підходу, спрямованого на формування
професійних компетентностей, необхідних майбутнім офіцерам, насамперед,
для успішного здійснення професійної діяльності у різних її сферах.
© Дем’янюк Ю.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 1

Педагогіка

Результати емпіричного дослідження сучасного стану професійної
діяльності офіцерів-прикордонників свідчать про недостатній рівень розвитку у
них

проектного

мислення,

культури

проектувальної

діяльності,

віддзеркаленням чого є наявність суперечностей, пов’язаних з невідповідністю
практики професійної підготовки нормативним вимогам, що висуваються до
неї.

Цим

самим

актуалізується

проблема

формування

проектувальної

компетентності в майбутніх офіцерів-прикордонників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Упровадження
компетентнісного підходу в освітній діяльності, зокрема в професійній
підготовці фахівців досліджували В. Аніщенко, В. Байденко Н. Бібік, С. Боднар,
О. Дубасенюк, Е. Зеєр, С. Гончаренко, Н. Грішанова, О. Діденко, Н. Ничкало,
І. Зимня, Д. Іванов, В. Кричевський, А. Маркова, О. Овчарук, О. Пометун,
Дж. Равен,

О. Савченко,

Н. Саєнко,

С. Сисоєва,

Н. Тализіна,

Ю. Татур,

Л. Штефан, А. Хуторський та ін.
Професійна компетентність майбутніх офіцерів та окремі її аспекти є
сферою наукових інтересів таких вчених, як В. Вдовюк, В. Галімов, І. Грязнов,
О. Діденко, Д. Іщенко, С. Кубіцький, Д. Миценко, М. Нещадим, С. Полторак,
В. Райко, Ю. Сердюк, М. Тарнавський, В. Ягупов та ін.
Результати аналізу психолого-педагогічних джерел свідчать, що проблема
формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників,
зокрема

проектувальної,

переважно

розглядається

контекстуально.

Залишаються маловивченими питання щодо вибору оптимальних підходів, які
забезпечують формування проектувальної компетентності в умовах освітнього
процесу.
Метою
компетентності

статті

є

уточнення

майбутніх

сутності

та

змісту

офіцерів-прикордонників

та

проектувальної
обґрунтування

оптимального підходу до процесу їхнього формування у вищому військовому
навчальному закладі (ВВНЗ).
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Виклад основного матеріалу дослідження. Пріоритетним напрямом
підвищення якості вищої освіти є запровадження компетентнісного підходу, що
визначає

її

результативно-цільову

спрямованість

та

базується

на

компетентностях, необхідних людині для повноцінного життя в суспільстві,
професійної діяльності, суспільної та особистісної самореалізації [1].
Попри чітку позицію вчених щодо ідейних засад компетентнісноорієнтованої освітньої моделі продовжують тривати наукові дискусії з приводу
тезаурусу такого навчання. Розмаїття існуючих поглядів на сутність поняття
“компетентність”,

його

походження

та

співвідношення

з

іншими

поняттями, певним чином, позбавляє можливості з’ясувати однозначність їх
дефініцій. Враховуючи це, нами для реалізації поставленої мети дослідження
обрано, в якості еталонного, ті визначення компетентності, які сформульовані в
положеннях нормативно-правових актів України з питань вищої освіти,
європейських проектів щодо гармонізації освітніх структур в Європі, програм
Європейського Союзу щодо підтримки модернізації вищої освіти в Україні.
Зокрема, компетентність визначається як динамічна комбінація знань, вмінь та
практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних та
громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність
особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є
результатом навчання на певному рівні вищої освіти [5].
У

сучасних

умовах

запровадження

компетентнісного

підходу

основоположною метою вищого навчального закладу є підготовка майбутніх
фахівців

до

професійної

багатоаспектністю.

У

компетентностей

за

компетентностей

на

діяльності

зв’язку
різними
дві

з

з

цим

поліфункціональністю

виникає

ознаками.

групи:

її

потреба

в

таксономії

Загальноприйнятим

предметно-спеціальні

та

є

поділ

(професійні)

компетентності (subject specific competences) та загальні компетентності
(generic competences, transferable skills) [9, с. 9]. Згідно з визначенням перші
залежать від предметної сфери, саме вони визначають профіль освітньої
програми та кваліфікацію випускника, роблять кожну освітню програму
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індивідуальною. Не менш важливими є загальні (універсальні) компетентності,
серед яких здатність до навчання, креативність, володіння іноземними мовами,
базовими інформаційними технологіями тощо. Хоча вони безпосередньо не
прив’язані до змісту практичної діяльності, вкрай важливим є необхідність
узгоджувати їх зі спеціальними компетентностями.
Особливе

місце

серед

компетентностей

посідає

професійна

компетентність як інтегративна характеристика ділових і особистісних якостей
фахівця, що відображає рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для досягнення
мети з певного виду професійної діяльності, а також моральну позицію фахівця
[3, с. 722]. Тобто, така інтегрована характеристика свідчить про наявні
можливості особистості щодо успішного виконання певного виду професійної
діяльності.
Важливого значення у контексті досліджуваної проблематики набуває
питання

визначення

змісту

професійної

компетентності

офіцера-

прикордонника. З цією метою нами було враховано наукові дослідження
відомих вчених-педагогів, проаналізовано функції професійної діяльності
фахівців, а також сукупність знань, навичок, умінь, здібностей, ділових та
особистісних якостей, що обумовлюють ефективність такої діяльності загалом.
Встановлено, що професія офіцера-прикордонника є складним структурним
утворенням, в якому поєднуються різні види діяльності, серед яких важливе
значення має проектувальна діяльність, оскільки передбачає попередню
розробку й засвоєння змісту, цінностей і способів діяльності та особистісний й
фаховий саморозвиток засобами проектування [8].
Таким чином, проектувальна діяльність спрямована на досягнення мети
реалізації професійних та індивідуальних програм від “задуму до результату”,
шляхом детальної розробки проблеми або технології.
Враховуючи це, реалізація проектувальної діяльності відбувається за
певними етапами, а саме:
організаційно-підготовчим;
дослідницьким;
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практичної реалізації;
презентаційним [11, с. 24].
Зазначена послідовність етапів вказує на структурований характер
проектувальної діяльності, на її вираження у структурі професійної діяльності.
Отже, проектувальна компетентність забезпечує реалізацію усіх функцій
проектувальної діяльності, що підтверджують результати наукових досліджень
І. Коновальчука, Н. Плахотнюка, Я. Романюка та ін. [6; 8; 10].
Встановлено, що найважливіше значення в роботі з формування
проектувальної компетентності має навчальна діяльність майбутніх офіцерівприкордонників в умовах освітнього процесу ВВНЗ. Технологія її формування
органічно пов’язана зі структурою та змістом навчальної діяльності курсантів.
Складність

і

суперечливість

процесу

формування

проектувальної

компетентності курсантів-прикордонників в умовах ВВНЗ обумовлюють
необхідність комплексного підходу щодо оптимізації зазначеного процесу в
технологічному плані.
Теоретичні

основи

С. І. Архангельський,

оптимізації

Ю. К. Бабанський,

досліджували

такі

В. П. Безпалько,

вчені,

як

Н. Ф. Тализіна,

Г. І. Щукіна та ін. Застосування оптимальних форм, методів, засобів навчання
та виявлення їх оптимального поєднання вивчали А. М. Алексюк, І. Я. Лернер,
А. М. Матюшкін, М. І. Махмутов та ін. Результати аналізу праць означених
науковців дають підстави розглядати оптимізацію процесу формування
проектувальної

компетентності

майбутніх

офіцерів-прикордонників

як

комплекс заходів, пов’язаних з оптимізацією змісту навчальних дисциплін,
методів, форм організації, засобів навчання.
Найважливішим елементом системи підготовки майбутніх офіцерських
кадрів є зміст освіти у вищій військовій школі. З огляду на це, зміст освіти
розглядається як змістовий компонент роботи з формування проектувальної
компетентності курсантів-прикордонників. Необхідно зазначити, що тривалий
час зміст професійної освіти визначався переважно екстенсивним шляхом – за
рахунок збільшення обсягу знань. Зміст освіти був однаковим: його
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централізовано було визначено для всіх навчальних закладів певного типу, а
завдання цих навчальних закладів полягало в тому, щоб реалізувати його в
навчально-виховному процесі. Це не сприяло розкриттю творчого потенціалу
курсантів, формалізувало освітній процес. У сучасних умовах такий характер
розвитку змісту освіти повністю вичерпав свої можливості, він не забезпечує
належної її якості, спрямованості на майбутнє. Щодо змісту навчання, то при
його відборі та конструюванні важливе значення має синтез проектувальних
знань та вмінь, що формуються, насамперед, під час вивчення професійноорієнтованих дисциплін.
Відбір і побудова навчального матеріалу, його засвоєння повинні
відповідати завданню генералізації знань, забезпечувати підпорядкування їхній
практичній логіці, що опирається на узагальнені теоретичні знання та стиль
продуктивного мислення. Критеріями відбору й конструювання змісту при
цьому можуть бути генералізація, комплексність, відкритість, включеність у
творчу проектувальну діяльність. Така система відбору, побудови змісту
навчання й логіка його засвоєння спрямована на підготовку майбутніх офіцерівприкордонників до проектувальної діяльності.
Наступною складовою частиною роботи з формування проектувальної
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників виступає процесуальний
компонент, який умовно можна поділити на три етапи. Метою першого етапу є
формування

знань

щодо

основ

проектувальної

діяльності,

а

також

самоорганізації своєї діяльності. На першому етапі доцільно використовувати
такі методи: інформаційні, насамперед, проблемний метод викладу лекції, а
також бесіду, що знайомить курсантів з культурою проектувальної діяльності;
метод самостійної роботи над рекомендованими інформаційними матеріалами;
саме інформування як самостійний пошук і переробка необхідної інформації;
методи самопізнання, що ґрунтуються на самодіагностиці, рефлексивному
самоаналізі та самооцінці.
Метою другого етапу є формування проектувальних умінь у різних видах
професійної діяльності. Головним на цьому етапі має бути оволодіння
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курсантами технологією проектувальної діяльності. На цьому етапі доцільно
використовувати метод аналізу результатів діяльності, орієнтований на
формування професійної рефлексивної культури офіцера.
Метою третього етапу є удосконалення проектувальної компетентності в
навчальній діяльності курсантів, їх актуалізація у квазіпрофесійній діяльності.
Квазіпрофесійна діяльність узагальнює результати всієї попередньої роботи
курсанта,

актуалізує

всі

його

професійно-важливі

якості,

обумовлює

необхідність творчого підходу. Для формування досліджуваної компетентності
ефективними є ігрові технології. Широкої популярності набули рольові ігри, які
дозволяють

цілісно

підійти

до

процесу

формування

проектувальної

компетентності. Рольові ігри мають багато різновидів, спільною рисою яких є
елемент гри. Гра дає великі можливості для формування умінь підготовки,
ухвалення та оцінки рішень за умови взаємодії, суперництва і конкуренції між
активно діючими особами. У рольових іграх курсанти мають можливість
виконувати ролі учасників певних ситуацій, протиборчих чи взаємодіючих
сторін. Сутність гри полягає у відтворенні предметного та соціального змісту
професійної діяльності офіцера-прикордонника, проектуванні основних умов і
системи відносин у цій діяльності. Основним засобом при цьому виступає
ситуація, на базі якої і розгортається проектувальна діяльність тих, хто
навчається за відповідними етапами в алгоритмічній послідовності.
Висновок. Таким чином, для визначення сутності та структури
проектувальної компетентності офіцерів-прикордонників важливе значення має
урахування функцій професійної діяльності. Цілісне уявлення про сутність
проектувальної діяльності офіцерів-прикордонників дає системний аналіз
професійної діяльності сучасного військового фахівця, її видів та основних
функцій. Виділена в результаті аналізу структура проектувальної компетентності
офіцерів-прикордонників, безпосередньо пов’язана з поетапним виконанням
ними функцій професійної діяльності. Складність і суперечливість процесу
формування проектувальної компетентності у курсантів-прикордонників в
умовах ВВНЗ обумовлюють необхідність комплексного підходу щодо
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 1

Педагогіка

оптимізації зазначеного процесу в технологічному плані. Оптимізація носить
поетапний

характер

і

складається

із

змістовного

та

процесуального

компонентів. Змістовий компонент оптимізації передбачає відбір і побудову
навчального матеріалу за основними блоками професійно – орієнтованих
дисциплін, що формують проектувальну компетентність курсантів у процесі
навчальній діяльності. Процесуальний компонент оптимізації передбачає
застосування відповідних форм, методів і засобів навчання в рамках ігрової
технології.
Перспективами

подальшого

наукового

дослідження

є

експериментальне дослідження ефективності оптимізації процесу формування
проектувальної компетентності в майбутніх офіцерів-прикордонників.
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Оптимизация
процесса
формирования
проектировочной компетентности будущих офицеров-пограничников.
В статье обосновывается оптимальный подход к формированию
проектировочной компетентности будущих офицеров-пограничников в
образовательном процессе высшего военного учебного заведения.
Определяется, что проектировочная компетентность офицерапограничника
характеризует
его
возможности
по
реализации
профессиональных и индивидуальных программ путем детальной разработки
проблемы.
Раскрывается подход по содержательной и процессуальной
оптимизации процесса формирования проектировочной компетентности
будущих офицеров-пограничников.
Ключевые слова: проектировочная компетентность, формирование,
оптимизация, образовательный процесс, будущие офицеры-пограничники.
Demianiuk Yu. Optimization of the Process of Forming the Projective
Competence of Future Officers-borderguards
Future officers-borderguards projective competence formation is an important
condition for the successful implementation of their professional activities in various
spheres.
Pedagogical studies of the professional competence of officers-borderguards,
in particular concerning the projective competence, are insignificant and mostly
contextual. The purpose of the article is to define the essence and content of the
projective competence of future officers-borderguards and to substantiate the optimal
approach to the process of its formation at a higher military educational institution.
It has been established that the profession of an officer-borderguard is a
complex structural entity, which combines different activities, and the projective
activity is a priority among them. It is aimed at achieving the goal of professional
and individual program implementation for a specialist through a detailed
development of a problem or technology.
It has been proved that the complexity and contradictory nature of the process
of forming the projective competence of cadets-borderguards in the conditions of a
higher military educational establishment necessitate a comprehensive approach to
optimization of the specified process in the technological plan. It is based on the
optimization of the curriculum content by selecting and constructing the teaching
material according to the relevant criteria, as well as the process of forming the
indicated competence in three stages.
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The purpose of the first stage is to form knowledge about the basics of
projective activity, as well as self-organization of the own activities. At the first stage,
it is recommended to use the following methods: a problematic method for
conducting a lecture, as well as a conversation that introduces cadets to the culture
of projective activity; method of independent work on recommended informational
materials; self-awareness as an independent search and processing of the necessary
information; self-cognitive methods based on self-diagnosis, reflexive introspection
and self-esteem.
The purpose of the second stage is the formation of projective skills in different
types of professional activities. The main thing at this stage for cadets is to master the
projective technology. At this stage, it is advisable to use the method of the activity
results analysis, focused on the formation of officers’ professional reflexive culture.
The purpose of the third stage is to improve the projective competence in the
cadets’ learning process, their actualization in quasi-professional activity. Quasiprofessional activity summarizes the results of all previous cadets’ work, actualizes
all of its professional qualities, necessitates a creative approach.
Gaming technologies are effective for forming the investigation competence.
Role games have many varieties, but the common feature of which is the game
element. The game provides great opportunities for developing skills in the
preparation, approval and evaluation of decisions on the condition of interaction,
rivalry and competition between (among) active participants. The essence of the
game is to recreate the context and social content of the professional activities of the
officer-borderguard, projecting of the basic conditions and the system of relations in
this activity. The principal means in this case is the situation on the basis of which the
projective activity of the officer-borderguard is being developed.
Key words: projective competence, formation, optimization, educational
process, future officers-borderguards.
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ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
У статті наведено деякі аспекти формування моральної культури та
професійного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення
гуманітарних дисциплін. Автором зроблено висновок, що соціально-економічні
та політичні умови, в яких опинилися українські правоохоронні органи та
силові структури держави, вимагають ретельного аналізу різних аспектів
формування моральної культури та професійного виховання. Йдеться про те,
що потрібно здійснити ревізію форм і методів професійного виховання
курсантів та експертну оцінку його змісту з позицій європейського досвіду
підготовки армійських офіцерів, співробітників правоохоронних органів та
досвіду проведення антитерористичної операції на сході України.
Ключові слова: професійне виховання, моральна культура, майбутні
офіцери-прикордонники, морально-етичні цінності, ціннісні орієнтації,
курсанти, система виховної роботи.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблема формування
моральної культури є частиною загальної соціальної проблеми взаємовідносин
між людьми, яка визначається суспільними відносинами, ідеологією та
суспільною мораллю. В умовах побудови демократичного суспільства з
європейськими цінностями – це частина проблеми педагогічного аспекту
гуманізму, професійної етики, питань відповідності змісту морального
виховання характеру суспільної моралі як важливої об’єктивно існуючої
закономірності освітнього процесу [1]. На сучасному етапі розвитку
громадянського суспільства в Україні особливе значення має виховання
високоморальної особистості громадянина – патріота своєї країни. Здобуття
вищої

освіти

молодими

людьми

передбачає

не

лише

формування

інструментальної сфери особистості (засвоєння систематизованих знань,
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© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 1

Педагогіка

набуття умінь, практичних навичок і способів мислення), а й формування в
курсантів ціннісно-мотиваційної сфери, основою якої є моральна культура,
професійні, світоглядні й громадянські якості, а також морально-етичні
цінності.

Моральна

культура

має

два

основні

аспекти:

1)

цінності;

2) регулятиви.
Моральні цінності – це етичні чесноти, головними з яких є розсудливість,
доброзичливість, мужність, справедливість. Серед моральних цінностей у
громадянському суспільстві визнаються чесність, вірність, повага до старших,
працьовитість, патріотизм. Ці цінності, представлені в їх бездоганному,
абсолютно повному і досконалому виразі, виступають як етичні ідеали. Це
означає, що моральна культура суспільства існує в історії людства як
сукупність (система) моральних цінностей (правил, норм, принципів, ідеалів),
що усвідомлюються на теоретичному та буденному рівнях. Рівень розвитку
моральної культури визначається залежно від орієнтації її на загальнолюдські,
класові чи національні моральні цінності.
Морально-етичні цінності – це різні форми вираження моральних вимог,
зокрема норми і принципи моралі, моральні ідеали, поняття добра,
справедливості, честі, гідності, обов’язку тощо [2]. Моральні цінності можуть
стати фактором морального ставлення до дійсності тільки тоді, коли
виявляються в реальній поведінці, вчинках людей. Саме у практичній
діяльності, у конкретних вчинках майбутній офіцер виявляє свої моральні
цінності.
Моральні регулятиви є правилами поведінки, орієнтованими на зазначені
цінності. Кожен індивід обирає ті з них, які найбільш підходять для нього.
Серед них можуть бути і такі, які не схвалюються оточуючим середовищем.
Але в кожній суспільній культурі є певна система загальновизнаних моральних
регуляторів, які за традицією є нормами моралі. Це означає, що моральна
культура є об’єктивацією уявлень, поглядів, переконань, тобто моральної
свідомості через поведінку, діяльність, вчинки людей, що оцінюються з позицій
гуманізму.
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Отже, моральну культуру можна визначити як спосіб засвоєння, передачі
і розвитку моральних цінностей, як систему моральних відносин, що
встановлюються внаслідок втілення моральних уявлень через моральні дії.
Вони відображають певний рівень розвитку суспільних зв’язків (між
індивідами, між індивідом та групою чи суспільством, між групами,
прошарками, класами тощо).
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор дозволяє
стверджувати про те, що проблеми професійного виховання та формування
моральної культури майбутніх офіцерів є предметом уваги як вітчизняних, так і
зарубіжних науковців. Оскільки предметом уваги є моральне виховання
курсантів у вищому військовому навчальному закладі (далі ВВНЗ), то в першу
чергу заслуговують на увагу дослідження, у яких так чи інакше розглядалася ця
проблема.

Йдеться

про

праці

Г. Артюшина,

І. Грязнова,

В. Зеленого,

Ю. Івашкова, М. Козяра, С. Крука, В. Мірошніченко, Є. Потапчука, О. Сафіна,
О. Ставицького, О. Торічного, В. Ягупова. У їхніх публікаціях проаналізовано
шляхи вдосконалення навчання та виховання у ВВНЗ, розкрито питання
моральної та правової відповідальності майбутніх офіцерів, формування їх
свідомості та дисциплінованості.
Однак, на сьогодні склалася ситуація, коли немає чіткої відповіді на
запитання: якими ж морально-етичними цінностями повинен володіти
майбутній офіцер? Справа в тім, що чинними нормативними документами цей
аспект практично не регламентується. Дуже опосередковано лише деякі з
ціннісних орієнтацій представлено в освітньо-професійній програмі підготовки
випускника Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького. Інших чітких посилань на те, якими моральними
та професійно-особистісними якостями повинен володіти майбутній офіцер,
просто немає. На час вступу до навчального закладу таке дослідження не
проводиться, а під час навчання здійснюється лише комплексне соціальнопсихологічне обстеження курсантів. Така невизначеність є перешкодою у
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розробці системи виховної роботи з персоналом, оскільки її основними
системотвірними чинниками є мета і завдання, що мають дати відповідь на
запитання: якою має бути особистість офіцера, які ціннісні орієнтації та якості
потрібно формувати і розвивати в курсантів упродовж 4-х років навчання у
вищому навчальному закладі, чому саме ці якості, а не інші мають стати
об’єктом уваги викладачів, офіцерів і психологів? І це є однією з нагальних
проблем у професійному вихованні майбутніх офіцерів-прикордонників, яку
потрібно вирішити найближчим часом.
З огляду на це метою статті є спроба привернути увагу до проблеми
професійного виховання та формування моральної культури майбутніх
офіцерів-прикордонників у процесі вивчення гуманітарних дисциплін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розв’язання анонсованої
проблеми потрібно розпочати з побудови моделі особистості офіцера
Держприкордонслужби, у якій на основі експертної оцінки із залученням
керівників органів охорони кордону, науково-педагогічного складу, а також
досвідчених вихователів і науковців слід передбачити чіткий перелік
інструментальних і термінальних цінностей, професійно важливих якостей
випускника. І це визначатиме подальші напрями виховання, його зміст, який у
першу чергу буде відображатися у навчальних дисциплінах циклу гуманітарної
підготовки. Зазначена модель особистості офіцера визначатиме принципи,
форми і методи виховної роботи, мету і зміст заходів, які необхідно буде
проводити у позанавчальний час. Крім того періодичний моніторинг
вихованості випускників за чіткими індикаторами, які також потрібно
визначити і обґрунтувати, дозволить оперативно, а головне, обґрунтовано
вносити корективи в організацію та зміст виховання курсантів.
Ще одна проблема, яку потрібно озвучити – це зміст та рівень
сформованості ціннісних орієнтацій майбутніх офіцерів. При цьому потрібно
вказати на декілька тенденцій. По-перше, першокурсники вже мають
сформовану ціннісно-мотиваційну сферу, яка є базисом для подальшого
професійного виховання.
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По-друге, як свідчать результати спостережень, курсантами вищих
військових навчальних закладів стають не найкращі представники української
молоді. Про це свідчить, наприклад середній бал ЗНО абітурієнтів українських
вишів, або навіть те, що наші курсанти значно менше, ніж студенти читають
художню літературу. По-третє, сутність моральних цінностей не змінювалася
від Конфуція до наших часів, а лише доповнювався їх список, проте ставлення
до них та їх вияв у житті змінюється постійно.
По-четверте,
індивідуальний.

у

Це

кожної
залежить

людини
від

“список”

виховання

в

цих
сім’ї,

цінностей
школі,

дуже
впливу

навколишнього середовища тощо.
Зазначені тенденції яскраво проілюстрували дані дослідження, що було
проведено з курсантами різних курсів і результати якого є досить
красномовними.
Для визначення ціннісних орієнтацій курсантів було використано
“Експрес-діагностику”, завдяки якій курсанти оцінили значущість для себе 16
тверджень.
Аналіз результатів дозволив з’ясувати, що найбільше значення для
курсантів мають сімейні цінності, зокрема перебування в колі сім’ї, родина,
вдале одруження або заміжжя.
На другому місці знаходяться професійні цінності: робота або служба, яка
приносить радість і задоволення, а також кар’єра.
На третьому місці – соціальні цінності, серед яких “знайомство з новими
людьми”,

“дружба”,

“стосунки”.

Далі

йдуть

фінансові

цінності

(“високооплачувана робота”, “дорогі автомобілі, одяг, будинок і т. д.”), потім
інтелектуальні цінності (“інтелектуальний розвиток”, “читання літератури,
перегляд освітніх передач, самовдосконалення”) та фізичні цінності (“заняття
спортом”, “корисне харчування”). Найменшу кількість балів курсанти
виставили твердженням, що стосувались суспільних цінностей (“участь у
громадській діяльності”, “робота на добровільних засадах у громадських
організаціях” та духовних (“релігія”, “медитація, міркування, молитви і под.”).
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Проведене дослідження дозволяє говорити про певні закономірності. Так,
наприклад, досить значний відсоток курсантів високо оцінюють значення
соціальних цінностей, які, стосуються спілкування, стосунків та знайомства з
людьми, одночасно не виявляють великого прагнення працювати для
суспільного блага чи на безоплатній основі. До 80 % опитаних курсантів високо
оцінюють важливість опанування професією, але розглядають її швидше в
аспекті корисності для себе, а не для інших людей чи суспільства загалом.
Досить виразним є також переважання у їхніх орієнтаціях матеріальних
аспектів. Так, наприклад, у деяких навчальних групах фінансовим цінностям
респонденти поставили 70–80 балів зі 100 можливих, у той час як духовним
поставили близько 50 балів.
Крім того проглядається закономірність між рівнем успішності курсантів
і тим, яке значення для них мають такі притаманні сучасному суспільству
цінності, як здоровий спосіб життя, удале одруження або заміжжя, релігія,
заняття

спортом,

інтелектуальний

розвиток,

кар’єра,

література,

самовдосконалення, матеріальні блага та інші. Так, наприклад, у навчальних
групах, де домінують матеріальні цінності, прагнення до достатку, вигідного
одруження або заміжжя, рівень успішності зазвичай є нижчим, ніж серед
навчальних груп, де перевага надається духовним ціннісним орієнтаціям,
інтелектуальному розвитку, читанню літератури, саморозвитку.
Окремо хотілося б наголосити на проблемі використання української
мови курсантами, оскільки мова є також цінністю. Події на сході України та в
Криму черговий раз є підтвердженням того, що недооцінка важливості
належної мовної політики може призвести до критичних наслідків. У контексті
дослідження того, наскільки українська мова сприймається як цінність у
курсантському середовищі, майбутнім офіцерам було запропоновано зазначити,
у яких пропорціях (%) вони використовують українську та російську мови.
Узагальнення отриманих даних дозволило зробити висновок, що курсантське
середовище є відображенням українського суспільства.
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Так,

наприклад,

на

прохання

зазначити,

у

яких

пропорціях

використовується у побуті українська та російська мови, переважна більшість
вказали 90/10 або 80/20. Однак майже 20 % опитаних зазначили, що завжди
спілкуються українською мовою, ще близько 10 % використовують її у
відношенні 70/30. Але є й такі, які переважно спілкуються російською.
Причин такої ситуації багато, і вона є віддзеркаленням суспільних
процесів, які відбуваються в Україні, наслідками ментальних і регіональних
традицій, сімейного та шкільного виховання. Але потрібно зазначити, що
освітнє середовище у ВВНЗ має суттєві резерви для виховання шанобливого
ставлення до державної мови. Зокрема відомо, що найбільш дієвими серед
психологічних механізмів виховання є ідентифікація та наслідування. Якщо
ідентифікація зумовлює прийняття цінностей та переконань близьких людей, то
наслідування є цілеспрямованим відтворенням манер, вчинків і звичок інших
людей, доступних для зовнішнього спостереження. Ці психологічні механізми є
основою такого методу виховання, як “приклад”. Він дає конкретні зразки для
наслідування і тим самим формує свідомість, почуття, переконання, звички,
ставлення, риси характеру курсанта. З огляду на це надзвичайно важливе
значення має особистий приклад офіцера, командира, викладача. Досліджуючи
проблеми педагогічної етики, Г. Васянович зазначав, що саме педагог суттєвим
чином впливає на рівень моральних відносин між студентами. Педагог відграє
значну роль у домінуванні в цих стосунках дружби, взаємодопомоги, обміну
думками про свої успіхи й невдачі, ціннісних орієнтацій, інтересів, ідеалів і
поглядів. І це підтверджують результати опитування курсантів [3].
Так, зокрема для 38 % опитаних прикладом для наслідування є офіцери
факультету, для 32 % прикладом моральної поведінки є викладачі кафедр, ще
майже 10 % готові наслідувати когось з офіцерів відділів, служб або
керівництва академії. Водночас курсантам було запропоновано визначити, як
часто російська мова використовується офіцерами факультетів та викладачами
за шкалою: ніколи, інколи, часто, дуже часто або завжди. Результати такі:
близько 55 % опитаних вказують на те, що офіцери факультетів інколи
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послуговуються мовою північного агресора, 26 % опитаних вказала що таке
трапляється доволі часто.
Великою є також частка респондентів, які вказали, що і викладачі
допускають подібне у спілкуванні з ними під час офіційного та неформального
спілкування.

Близько

75 %

опитаних

вказали,

що

викладачі

інколи

використовують російську, а ще 15 % сказали, що часто.
Отже, надзвичайно потужний метод особистого прикладу офіцера та
викладача ще не повною мірою сприяє формуванню національної свідомості
майбутніх офіцерів, патріотизму, їхньої гордості за приналежність до
українського народу, його культури, а також перешкоджає формуванню
корпоративної етики. Але, незважаючи, навіть на такі, можливо не зовсім
втішні дані, наші випускники мають надзвичайно високий дух патріотизму. Їм
було запропоновано назвати подію або захід під час навчання в академії, які
запам’яталися їм найбільше. 48,4 % опитаних, не вагаючись, зазначили, що це
була їхня участь у складі мотоманеврених груп на адміністративному кордоні з
Кримом, а ще 30 % назвали участь у марші Незалежності в Києві. Ці дані є
дуже показовими.
Ще одна проблема, яка потребує поглибленого вивчення та уваги,
стосується виховання у курсантів відповідальності та самостійності. Бути
відповідальним – означає усвідомлено думати про перспективу та намагатися
передбачити, до чого може привести той чи інший вибір. Бути самостійним –
означає нести відповідальність за власний вибір. Самостійність – це
самоконтроль,

а

не

сторонній

контроль.

Самостійність

передбачає

ініціативність, рішучість і сміливість.
Правда, при цьому є суперечність: з одного боку від офіцерів вимагається
бути здатними до інноваційної діяльності, самостійності та нестандартності при
прийнятті рішень, виконувати інші завдання, які потребують творчого підходу
або прийняття оперативних рішень у непередбачених ситуаціях, умовах
просторової та часової обмеженості, а з іншого боку – у вищому військовому
навчальному

закладі

переважає

авторитарний

стиль
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курсантів. Вони навчаються в умовах чіткого розподілу обов’язків, високої
регламентації

життєдіяльності,

статутного

порядку

та

взаємовідносин,

перебувають в умовах примусового спілкування з обмеженим колом людей,
повинні безумовно підпорядковуватись, дотримуватись як формальних, так і
неформальних норм поведінки. Ці фактори не сприяють формуванню творчої
особистості, здатної до саморозвитку, самовдосконалення, яка б прагнула
творчо опанувати нові, потрібні для свого розвитку знання та уміння, а навпаки
– знижують рівень самостійності курсантів, привчають до шаблону, стримують
самостійне прийняття рішень і в результаті позначаються на якості підготовки
до занять [4]. Посилює цю суперечність і те, що впродовж 4-х років навчання
курсанти, переважно, виконують соціальну роль “підлеглого”, а одразу ж після
випуску їх статус змінюється на більш самостійну соціальну роль. Цікавими є
результати дослідження. Рівень самостійності курсанти за 10-бальною шкалою
оцінили так: на 1–2 бали її оцінили 23,38 % опитаних випускників, на 3–4 бали
– 21,71 % опитаних, на 5–6 – 31,73 % опитаних, на 7–8 – 15,03 %, а 9–10 всього
3,34 % опитаних.
Ця проблема потребує пошуку шляхів її вирішення, оскільки навіть
новації у вищій освіті передбачають, що значний обсяг матеріалу курсанти
мають вивчати самостійно. На це вказує і резолюція симпозіуму Ради Європи
на тему “Ключові компетентності для Європейського співтовариства”, де
визначено орієнтовний перелік ключових компетентностей, серед яких також і
уміння організовувати свої прийоми вивчення, уміння вирішувати проблеми, а
також самостійно займатися своїм навчанням. Резерви для того, щоб змінити
ситуацію, є.
Курсантам було запропоновано дати відповідь на запитання про те, які, на
їхню думку, виховні заходи вони можуть зарахувати до найбільш невдалих.
Переважна більшість курсантів випускного курсу (майже 60 %) назвала лекторії
вихідного дня та дні правових знань, ще майже 40 % – заходи, що проводяться
у неділю. Ефект від цих заходів дорівнює нулю. То чому б, наприклад, у неділю
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у світлий час доби не дозволити курсантам відвідати бібліотеку, або самостійно
підготуватись до занять наступного тижня?
Тоді б і кількість книжок, прочитаних курсантами за рік була не 1–2, як
вказали 37 % опитаних, і навіть не 3–4, про що зазначили 27 % респондентів.
Для цього потрібно мотивувати їх, і результат буде набагато кращим.
І це підтверджують відповіді курсантів на запитання: “Як Ви думаєте, для
чого людина повинна читати?” Відповіді більшості респондентів були майже
однаковими:
саморозвитку,

для

духовного

покращення

розвитку
пам’яті,

людини,
розвитку

самовдосконалення
мовлення,

та

поповнення

словникового запасу. Але вразила думка одного із курсантів, який написав:
“Для того, аби прожити декілька життів. Той, хто не читає – проживає лише
одне життя”.
Потребує вирішення ще одна проблема. Сьогодні на перших курсах
навчальних закладів Міністерства оборони, правоохоронних органів, а також
Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького навчаються курсанти, які були безпосередніми учасниками
антитерористичної операції. Це зовсім молоді люди, яким близько 20–22 років,
які мають ще не сформовану мотиваційно-ціннісну сферу особистості. Досвід
країн, на території яких відбувались бойові дії, дозволяє зробити висновок про
те, що участь у подіях, пов’язаних з ризиком для життя, впливає на психіку
людини. За даними авторитетних досліджень, після війни у В’єтнамі Сполучені
Штати Америки втратили людей значно більше, ніж під час бойових дій (через
алкоголізм, наркоманію, самогубства, криміналізацію колишніх військових).
Синдром посттравматичних стресових розладів супроводжується загостреним
почуттям справедливості, високою тривожністю, ускладненими відносинами в
сім’ї, агресивністю, схильністю до застосування сили при вирішенні
суперечливих питань, депресією, нервовим виснаженням тощо. І робота з
такими військовослужбовцями, їх виховання, їх навчання потребує особливих
підходів.
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Безумовно, провідна роль у роботі з учасниками бойових дій має
належати грамотним психологам. Але кожен викладач, який працює з
курсантами, повинен з розумінням ставитися до їхніх способів самовираження;
будувати відносини на засадах толерантності, поваги до особистості; уникати
упередженості,

приниження,

бути

емоційно

стриманим,

уважним

і

справедливим в оцінці знань та досягнень курсантів, а також опиратися на
діалогічні прийоми взаємодії.
Висновки. Соціально-економічні та політичні умови, в яких опинилася
українська держава вимагають ретельного аналізу викликів сучасності,
врахування

тенденцій

сьогодення

та

вирішення

нагальних

проблеми

професійного виховання майбутніх офіцерів. Потрібно здійснити ревізію форм і
методів формування моральної культури курсантів та експертну оцінку змісту
цього процесу з позицій європейського досвіду підготовки армійських офіцерів,
співробітників

правоохоронних

органів

та

досвіду

проведення

антитерористичної операції на сході України. У сучасних умовах науковопедагогічний і офіцерський склад не мають права на неефективне управління
цим процесом та байдуже ставлення до формування ціннісних корпоративних
орієнтацій.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку полягають у
побудові моделі особистості офіцера Держприкордонслужби, у якій на основі
експертної оцінки із залученням керівників органів охорони кордону, науковопедагогічного складу, а також досвідчених вихователів і науковців буде
передбачено зміст інструментальних і термінальних цінностей, професійно
важливих якостей випускника. Це визначатиме подальші напрями виховання,
його зміст, який у першу чергу буде відображатися у навчальних дисциплінах
циклу гуманітарної підготовки.
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Диденко А. В. Формирования нравственной культуры будущих
офицеров-пограничников в процессе изучения гуманитарных дисциплин
В статье приведены некоторые аспекты формирования нравственной
культуры и профессионального воспитания будущих офицеров-пограничников в
процессе изучения гуманитарных дисциплин. Автором сделан вывод, что
социально-экономические и политические условия, в которых оказались
украинские правоохранительные органы и силовые структуры государства,
требуют тщательного анализа различных аспектов формирования
нравственной культуры и профессионального воспитания. Речь идет о том,
что нужно провести ревизию форм и методов профессионального воспитания
курсантов и экспертную оценку его содержания с позиций европейского опыта
подготовки армейских офицеров, сотрудников правоохранительных органов и
опыта проведения антитеррористической операции на востоке Украины.
Ключевые слова: профессиональное воспитание, нравственная
культура, будущие офицеры-пограничники, морально-этические ценности,
ценностные ориентации, курсанты, система воспитательной работы.
Didenko O. Formation of moral culture to future border guard officers in the
process of studying humanitarian disciplines
The article presents some aspects of formation of moral culture and
professional education to future border guard officers in the process of studying
humanitarian disciplines.
The results of the analysis of the latest researches and publications in which
the solution to the above mentioned problem was initiated allows us to assert that the
problems of professional education and the formation of moral culture to future
officers are the subject of attention of both domestic and foreign scholars. However,
today the situation is that there is no clear answer to the question: what moral and
ethical values should a future officer possess?
It was found out that the moral culture of the border guard officer is a
characteristic of the individual from the point of view of the integrity of their moral
development, the complex of moral qualities inherent in future officers,
characterizing their moral consciousness and behavior in daily service activities.
Moral culture has two main aspects – values and regulations. Moral values are
ethical virtues, the main of which is prudence, benevolence, courage, and justice. In a
civil society among moral values there are recognized honesty, loyalty, and respect
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for the elders, diligence and patriotism. Moral regulations are a behavioral code
focused on these values.
The author concludes that the moral culture can be defined as a way of
assimilation, transmission and development of moral values as a system of moral
relations that are established as a result of the embodiment of moral concepts
through moral actions. They reflect a certain level of development of social
connections between people, between an individual and a group or a society or
between groups.
It is important to conclude that the social and economic and political
conditions the Ukrainian law-enforcement agencies and structures are happened to
be in, require careful analysis of various aspects of the formation of moral culture
and professional education. It is about the need to revise the forms and methods of
professional training of cadets and to give an expert assessment from the point of
view of the European experience of training military officers, law enforcement
officers and the experience of carrying out the anti-terrorist operation in eastern
Ukraine.
Key words: professional education, moral culture, future border guard
officers, moral and ethical values, value orientations, cadets, system of educational
work.
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Лариса ДУДІКОВА,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова, м. Вінниця
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАСАД
КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ
У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті представлено обґрунтування методико-технологічних засад
концепції формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів
у вищих медичних навчальних закладах. Цей концепт передбачає розроблення
та експериментальну апробацію технології формування професійно-етичної
компетентності майбутніх лікарів, що передбачає поетапне впровадження
педагогічних умов, а також інноваційного змісту, форм і методів формування
і діагностики досліджуваної властивості та моніторингу ефективності цього
процесу на різних етапах його реалізації.
Урахування особливостей професійної підготовки студентів у медичних
університетах, специфіки їх розвитку і становлення як майбутніх лікарів на
різних курсах навчання, стадії послідовних змін у мисленні студентів у процесі
навчання, а також концептуальних положень методологічного і теоретичного
концептів провідної ідеї дослідження дозволяє запропонувати певну
послідовність її реалізації у методико-технологічному плані, яку доцільно
визначити як технологію формування професійно-етичної компетентності
майбутніх лікарів. Вона передбачає вплив на всі компоненти педагогічного
процесу (цільовий, змістовий, діяльнісний, результативний та ресурсний) і
реалізується у три етапи.
Ключові слова: професійно-етична компетентність, методикотехнологічний концепт, технологія формування професійно-етичної
компетентності, освітнє університетське середовище, медичні університети,
майбутні лікарі.
Постановка
обґрунтування

проблеми

у

загальному

методико-технологічних

засад

вигляді.

Необхідність

концепції

формування

професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у вищих медичних
навчальних закладах обумовлено результатами аналізу науково-теоретичних
основ цього процесу, а також результатами діагностики стану сформованості
зазначеної компетентності [1; 2]. Встановлено, що у процесі підготовки
© Дудікова Л.
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майбутніх лікарів до професійної діяльності є суттєві резерви і можливості для
покращення ефективності формування професійно-етичної компетентності.
Крім цього, узагальнення сучасних тенденцій підготовки до професійної
діяльності лікарів у провідних країнах світу і в Україні у контексті формування
професійно-етичної компетентності, ознайомлення з результатами наукових
доробок учених і практичним досвідом підготовки студентів у медичних
університетах дало змогу виявити низку суперечностей, які помітні в
освітньому процесі вищих медичних навчальних закладів, зокрема:
між вимогами стандартів вищої освіти щодо рівня і змісту професійноетичної компетентності випускників – майбутніх лікарів і їх реальною
готовністю до медичної практики;
між потенціалом інноваційних освітніх технологій і консервативними
підходами до організації та змісту підготовки майбутніх лікарів до професійної
діяльності;
між зростаючими обсягами науково-педагогічної, медичної, соціальної,
екологічної, інформації етико-деонтологічного спрямування та необхідністю її
включення до змісту підготовки майбутніх лікарів;
між актуальними вимогами до якості педагогічної діяльності науковопедагогічних працівників і їх реальною професійно-педагогічною і методичною
готовністю до формування професійно-етичної компетентності майбутніх
лікарів;
між дидактичними можливостями сучасних інформаційних засобів
навчання та інноваційних технологій у сфері охорони здоров’я і реальним
ступенем інтенсифікації освітнього процесу у вищих медичних навчальних
закладах;
між мотивами вступу до медичних університетів і навчання студентів та
станом задоволення їх професійних інтересів і професійної реалізації.
Зазначені

суперечності

підкреслюють

актуальність

необхідності

удосконалення освітнього процесу у вищих медичних навчальних закладах та
обґрунтування концепції формування професійно-етичної компетентності
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майбутніх лікарів й розроблення технології її реалізації, а також актуалізують
необхідність пошуку відповідей на низку проблемних питань. Йдеться про те,
що потрібно з’ясувати, які принципи відбору змісту навчання потрібно
враховувати на сучасному етапі реформування медичної галузі в Україні для
підготовки майбутніх лікарів, здатних надавати кваліфіковану лікарську
допомогу в умовах європейської та світової інтеграції; які компоненти
освітнього

процесу

вищих

медичних

навчальних

закладів

потрібно

модернізувати з метою результативного формування професійно-етичної
компетентності у першу чергу і в якій послідовності, за яким алгоритмом; який
зарубіжний досвід заслуговує на імплементацію в освітній процес медичних
університетів; як забезпечити взаємну відповідальність суб’єктів освітнього
процесу за кінцеві результати професійної підготовки майбутніх лікарів; як
узгодити індивідуальну траєкторію розвитку особистості студентів з вимогами
державних стандартів вищої освіти щодо змісту та рівня знань, умінь і навичок
майбутніх лікарів; які засоби моніторингу потрібно застосовувати для
з’ясування стану сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх
лікарів; як і який досвід підготовки майбутніх лікарів у медичних університетах
України

доцільно

імплементувати

в

систему

освіти

з

урахуванням

національного освітнього законодавства; які освітні, наукові, методичні та
інформаційно-технологічні можливості мають медичні університети для
цілеспрямованого

та

системного

формування

професійно-етичної

компетентності майбутніх лікарів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Результати
дослідження дозволяють зробити висновок про те, що проблема формування
особистості лікаря, професійної культури, етичної поведінки, професійноетичної компетентності неодноразово привертала увагу науковців. У ракурсі
дослідження становлять інтерес праці з проблем виховання та формування
духовних цінностей сучасної молоді у вищих навчальних закладах (І. Бех,
К. Журба, А. Капська, Д. Пащенко, Н. Чернуха та ін.) та обґрунтування
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сучасного

етичного

кодексу

лікаря

(С. Вєковшиніна,

В. Кулініченко,

О. Насінник та ін.). Проблеми медичної освіти, формування особистості лікаря
в площині деонтології, біоетики та медичної етики останнім часом були
предметом досліджень зарубіжних (О. Грандо, В. Кордюм, Т. Мішаткіна,
А. Моруа, В. Поттер та ін.), так і українських дослідників (В. Демченко,
В. Запорожан,
професійної

Ю. Кундієв,
культури

В. Чешко

митників

та

були

ін.).

Особливості

предметом

уваги

формування
О. Корольова,

Н. Тимченко, молодших спеціалістів сфери побутового обслуговування –
Л. Гасюк, а професійної етики учителів – Л. Хоружої та Л. Шарової.
Педагогічні умови забезпечення ефективності процесу формування професійноетичної культури майбутніх лікарів у вищих навчальних закладах було
предметом дослідження А. Агаркової [3].
Разом з тим комплексного дослідження формування професійно-етичної
компетентності майбутніх лікарів у вищих медичних навчальних закладах на
сьогодні немає: не обґрунтовано концепцію та педагогічні умови формування
цієї значущої для професійної діяльності компетентності під час навчання у
ВНЗ, не розроблено модель і технологію її формування, не визначено
об’єктивно вимірюваних критеріїв та показників сформованості, немає
науково-методичного

забезпечення

реалізації

технології

формування

професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у вищих медичних
навчальних закладах в умовах глобалізації європейського та світового
освітнього простору, реформування медичної галузі в Україні.
Метою статті є обґрунтування методико-технологічних засад концепції
формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у вищих
медичних навчальних закладах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Методико-технологічний
концепт

провідної

ідеї

дослідження

передбачає

розроблення

та

експериментальну апробацію технології формування професійно-етичної
компетентності майбутніх лікарів, що передбачає поетапне впровадження
педагогічних умов, а також інноваційного змісту, форм і методів формування і
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діагностики досліджуваної властивості та моніторингу ефективності цього
процесу на різних етапах його реалізації.
У дослідженні ми виходимо з того, що розвиток студентів і формування
їх як майбутніх фахівців на різних курсах має деякі свої особливості [4].
Дослідники Л. Подоляк і В. Юрченко наводять характеристику особливостей
навчання та адаптації студентів у ВНЗ з терміном навчання 5 років, що охоплює
бакалавріат і магістратуру. Оскільки навчання у ВМНЗ триває, як правило
6 років, нами запропонована характеристика особливостей навчання майбутніх
лікарів з урахуванням специфіки навчання в медичних університетах, змісту
навчальних планів та етапів набуття знань, умінь і навичок професійноетичного характеру. Врахування цієї характеристики дозволить визначити
послідовність реалізації педагогічних умов, змісту форм і методів формування
професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів.
Отже, на 1-му курсі відбувається їх залучення до студентських форм
життя, адаптація його до умов навчання у ВМНЗ. При цьому, за даними
наукових досліджень [4], поведінка більшості студентів характеризується
високим ступенем конформізму та відсутністю диференційованого підходу до
своїх нових соціальних ролей – студента, майбутнього лікаря.
Навчання майбутніх лікарів на 2-му курсі характеризується найбільш
напруженою навчальною діяльністю і пов’язане з інтенсивним включенням
студентів до всіх форм організації навчання, практики і виховання. Студенти
отримують загальноосвітню та загально медичну підготовку. Це впливає на
розвиток їх культурних і професійних запитів та інтересів. Процес адаптації до
умов навчання у вищій школі загалом завершується на цьому курсі навчання.
Студенти пробують себе у педіатричній практиці (доглядають за хворими).
На 3-му курсі характерним для майбутніх лікарів є зміцнення інтересу до
наукової роботи, що свідчить про розвиток і поглиблення професійних
інтересів

студентів.

Студенти

починають

цікавитися

майбутньою

спеціалізацією, проявляють інтерес до лікарських спеціальностей. Інколи це
призводить до звуження сфери професійних інтересів, а становлення
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особистості майбутнього лікаря загалом визначається фактором спеціалізації.
Вивчаються онови біоетики та етичні проблеми в медицині. Студенти
переосмислюють набутий досвід практики догляду за хворими та на практиці
мають можливості набути досвід застосування професійно-етичних знань,
умінь і навичок.
Для

4-го

курсу

навчання

характерним

є

інтенсивний

пошук

раціональніших шляхів і форм спеціальної підготовки, відбувається переоцінка
студентами життєвих і професійних ціннісних орієнтацій. Майбутні лікарі
вивчають блок дисциплін внутрішньої медицини.
На 5-му курсі студенти відчувають перспективу близького закінчення
ВМНЗ, визначаються зі спеціалізацією підготовки, мають чіткі практичні
настанови на майбутню спеціалізацію професійної лікарської діяльності. При
цьому виявляють нові, актуальні ціннісні орієнтації, пов’язані з матеріальним і
родинним станом, майбутнім місцем роботи тощо.
На 6-му курсі студенти навчаються за спеціалізацією, проходять практику
в клінічних базах, здійснюють амбулаторний прийом хворих, готуються до
Державної атестації. В освітньому процесі використовуються ситуацiйнi задачi,
різного рівня складності тести, амбулаторні карти тематичних хворих,
відеоматеріали, мультимедійні презентації. Кожен студент складає протокол
курації амбулаторного хворого, що містить дані щодо основних скарг,
анамнезу, об’єктивного статусу, лабораторно-інструментального обстеження
хворого, обґрунтування діагнозу, виділення основних факторів ризику
захворювання, розробку реабілітаційних заходів та програм диспансерного
спостереження тощо.
Важливе значення для розробки методико-технологічного концепту
дослідження має вираховування особливостей розвитку когнітивної сфери
студентів. За результатами дослідження Г. Крайга [5], виокремлено три стадії
послідовних змін у мисленні студентів:
1. Стадія – стадія початкового дуалізму, коли студенти інтерпретують
світ і свій освітній досвід авторитарним, дуалістичним чином. Вони шукають
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істину й прагнуть до знань. На думку студентів, світ може бути лише хорошим
або поганим, правильним або неправильним. У цій ситуації роль викладача
полягає у тому, щоб правильно вчити студентів, пояснюючи складну природу
світу та навколишнього середовища.
2. Стадія – стадія концептуального релятивізму. Студенти, зіткнувшись із
різними точками зору, поступово починають їх визнавати і навіть схвалювати
таке різноманіття думок. Виникає терпимість до суперечливих поглядів, до
думок різних учених.
3. Стадія – стадія самостійно обраної позиції та відповідальності. У
студентів виникає потреба прийти до якоїсь власної думки, своїх переконань і
відповідей на спірні запитання. Спочатку це реалізується дослідним,
випробувальним шляхом. Потім студенти цілком визначаються і беруть на себе
відповідальність за вибір власних цінностей, поглядів і свого стилю життя [5].
Отже, формування професійної компетентності майбутніх лікарів у
медичних університетах супроводжується низкою суперечностей. Їх можна
подолати шляхом обґрунтування концептуальних основ та розроблення
науково-методичних
розкривають

засад

формування

методологічний,

зазначеної

теоретичний

і

компетентності,

що

методико-технологічний

концепти.
Методологічний концепт передбачає формування професійно-етичної
компетентності

майбутніх лікарів

на засадах

системного, особистісно

орієнтованого, діяльнісного, компетентнісного, аксіологічного, цивілізаційносередовищного,

культурологічного,

історико-логічного,

інтегративного

професіографічного,
і

рефлексивного

контекстного,

підходів.

Однак,

провідними є системний і компетентнісний (як різновид діяльнісного) підходи.
Теоретичний концепт розкриває сутність, структуру і зміст поняття
“професійно-етична компетентність”, її місце у структурі готовності майбутнього
лікаря до професійної діяльності, а також визначає педагогічні умови, реалізація
яких в освітньому процесі вищих медичних навчальних закладів сприятиме
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результативному формуванню професійно-етичної компетентності майбутніх
лікарів.
Методико-технологічний
урахуванням

концепт

методологічного

і

провідної

теоретичного

ідеї

дослідження

розкриває

з

технологію

формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів – поетапне
впровадження педагогічних умов, а також інноваційного змісту, форм і методів
формування

і

діагностики

досліджуваної

властивості

та

моніторингу

ефективності цього процесу на різних етапах його реалізації.
Висновки. Урахування особливостей професійної підготовки студентів у
ВМНЗ, специфіки їх розвитку і становлення як майбутніх лікарів на різних
курсах навчання, стадії послідовних змін у мисленні студентів у процесі
навчання, а також концептуальних положень методологічного і теоретичного
концептів

провідної

ідеї

дослідження

можна

запропонувати

певну

послідовність її реалізації у методико-технологічному плані, яку доцільно
визначити як технологію формування професійно-етичної компетентності
майбутніх лікарів (далі – технологія). Вона передбачає вплив на всі компоненти
педагогічного процесу (цільовий, змістовий, діяльнісний, результативний та
ресурсний) і реалізується у три етапи:
1) початковий (пропедевтичний), що охоплює 1–2 курси навчання
майбутніх лікарів. Цей етап передбачає ознайомлення студентів у процесі
аудиторної, позаудиторної та практичної діяльності з ключовими поняттями
професійної етики, виховання позитивного ставлення до лікарської діяльності,
розвиток морально-етичних уявлень про лікарську діяльність в історичній
ретроспективі, забезпечення функціонування сприятливого для формування
професійно-етичної компетентності освітнього університетського середовища.
Реалізація цілей початкового етапу забезпечується шляхом впровадження таких
педагогічних умов:
проектування

мети

і

завдань

формування

професійно-етичної

компетентності з урахуванням таксономії цілей і професійних функцій, що
виконуватимуться майбутніми лікарями під час професійній діяльності;
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забезпечення ціннісно-мотиваційної орієнтації студентів на вивчення
актуальних проблем професійної етики в сучасній медицині;
відбір та структурування змісту гуманітарних дисциплін відповідно до
ціннісних орієнтацій соціально-комунікативної взаємодії майбутніх лікарів з
пацієнтами;
використання історичного досвіду професійної підготовки майбутніх
лікарів в Україні та реалізації сучасних світових тенденцій розвитку медичної
етики;
активізація

рефлексивної

діяльності

майбутніх

лікарів

завдяки

усвідомленню ними цінності професії та відповідальності щодо її вибору;
підготовка науково-педагогічного складу до формування професійноетичної компетентності майбутніх лікарів;
застосування сучасних діалогічних методів, прийомів, форм педагогічної
взаємодії;
забезпечення функціонування сприятливого для формування професійноетичної компетентності освітнього університетського середовища.
2) пізнавально-пошуковий, що охоплює 3–4 курси навчання майбутніх
лікарів. Цей етап передбачає формування в майбутніх лікарів умінь і навичок
використовувати набуті знання розв’язання професійно-етичних ситуацій у
професійній діяльності, а також подальший розвиток здатності дотримуватися
морально-етичних

принципів

у

медичній

практиці.

Реалізація

цілей

пізнавально-пошукового етапу забезпечується шляхом впровадження таких
педагогічних умов:
застосування інноваційних форм і методів навчання для оволодіння
студентами уміннями і навичками професійно-етичної поведінки;
моделювання занять, які імітують професійну діяльність на основі
застосування інформаційно-комунікаційних технологій;
налагодження суб’єкт-суб’єктної взаємодії студентів і викладачів з метою
наслідування

професійно-етичної

поведінки

у

майбутній

професійній

діяльності;
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поетапне вирішення студентами завдань (задач) професійно-етичного
характеру з ускладненням їх змісту на кожному курсі навчання;
управління самостійною навчально-пізнавальною робота студентів;
формування соціально-психологічного середовища, сприятливого для
професійного самовдосконалення майбутніх лікарів у контексті професійноетичної компетентності, що забезпечується шляхом педагогічного керівництва
цим процесом;
уведення факультативних занять на основі спеціального курсу, що
сприяють

поглибленому

оволодінню

етичними

нормами

професійної

діяльності;
3) базовий (визначальний), що охоплює 5–6 курси навчання майбутніх
лікарів. Цей етап передбачає закріплення професійно-етичних умінь і
подальший розвиток мотивації до професійної діяльності з у рахуванням
професійно-етичних принципів надання медичної допомоги; стимулювання
самостійної науково-дослідної роботи студентів; упровадження тренінгової
програми та професійних творчих завдань, що імітують ситуації застосування
лікарської та медичної етики. Реалізація цілей базового етапу забезпечується
шляхом впровадження таких педагогічних умов:
моделювання змісту занять на основі міждисциплінарного підходу, які
імітують ситуації застосування лікарської та медичної етики;
інтеграції теорії та практики підготовки майбутніх лікарів з метою
розвитку етичної відповідальності за надання медичної допомоги;
застосування в освітньому процесі технологій навчання, спрямованих на
задоволення індивідуальних освітніх потреб студентів, їх саморозвиток і
самовдосконалення;
управління самостійною науково-дослідною роботою студентів;
моніторинг

якості

формування

професійно-етичної

компетентності

майбутніх лікарів;
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уведення факультативних занять на основі спеціального курсу, що
сприяють

поглибленому

оволодінню

етичними

нормами

професійної

діяльності;
впровадження тренінгової програми сприяння розвитку професійної
етики майбутніх лікарів.
Перспективами подальших наукових розвідок є обґрунтування
педагогічних умов і методичних аспектів технології формування професійноетичної компетентності майбутніх лікарів у вищих медичних навчальних
закладах.
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Дудикова Л. В. Обоснование методико-технологических основ
концепции формирования профессионально-этической компетентности
будущих врачей в высших медицинских учебных заведениях
В статье представлено обоснование методико-технологических основ
концепции формирования профессионально-этической компетентности
будущих врачей в высших медицинских учебных заведениях. Этот концепт
предусматривает разработку и экспериментальную апробацию технологии
формирования профессионально-этической компетентности будущих врачей,
что предусматривает поэтапное внедрение педагогических условий, а также
инновационного содержания, форм и методов формирования и диагностики
исследуемого свойства и мониторинга эффективности этого процесса на
различных этапах его реализации.
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Учет особенностей профессиональной подготовки студентов в
медицинских университетах, специфики их развития и становления как
будущих врачей на различных курсах обучения, стадии последовательных
изменений в мышлении студентов в процессе обучения, а также
концептуальных положений методологического и теоретического концептов
ведущей
идеи
исследования позволяет предложить определенную
последовательность ее реализации в методико-технологическом плане,
которую целесообразно определить как технологию формирования
профессионально-этической
компетентности
будущих
врачей.
Она
предполагает воздействие на все компоненты педагогического процесса
(целевой, содержательный, деятельностный, результативный и ресурсный) и
реализуется в три этапа.
Ключевые
слова:
профессионально-этическая
компетентность,
методико-технологический
концепт,
технология
формирования
профессионально-этической
компетентности,
образовательное
университетскую среду, медицинские университеты, будущие врачи.
Dudikova L. Substantiation of the Methodological and Technological
Foundations of the Concept of the Formation of Professional and Ethical
Competence of Future Doctors in Higher Medical Schools
The article draws on the rationale of the methodological and technological
principles of the concept of the future doctors’ professional and ethical competence
formation at higher medical educational institutions. This concept involves the
development and experimental testing of the technology for the future physicians’
professional and ethical competence formation, which includes the step-by-step
introduction of the pedagogical conditions, as well as innovative content, forms and
methods for the formation and evaluation of the investigated property and this
process effectiveness monitoring at various stages of its implementation.
Taking into account the peculiarities of students’ professional training at
medical universities, the specific features of their development and their formation as
future physicians at different courses of study, the stages of the consistent changes in
the students’ thinking in their training process, as well as the conceptual foundations
of the methodological and theoretical concepts of the main idea of the study we can
offer a certain sequence of its implementation in the methodological and
technological way, which it is appropriate to define as a technology for future
doctors’ professional and ethical competence formation. It implies an impact on all
components of the pedagogical process (aim, content, activity, resoluteness and
resources) and is implemented in three stages. The first stage is the initial one
(propaedeutic) and covers the 1st–2nd courses of the future physicians’ training
process. This stage involves students’ familiarization with the key concepts of the
professional ethics, formation of their positive attitude to medical activity,
development of moral and ethical notions concerning medical activities in the
historical retrospective, providing the effective educational university environment
for the professional and ethical competence formation in the process of classroom,
extracurricular and practical activities. The second stage (the cognitive-searching
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one) covers the 3rd–4th courses of future doctors’ training. This stage involves the
formation of future physicians’ skills and abilities to apply the acquired knowledge
for solving some professional and ethical cases in their professional activities, as
well as further development of their ability to keep to moral and ethical principles in
medical practice. The third stage is basic (defining). It covers the 5th–6th courses of
future physicians’ training. This phase involves professional and ethical skills
strengthening and further developing of the motivation for the professional activity
taking into account professional and ethical principles for the provision of medical
care; stimulating students’ independent research work; introducing the training
program and professional creative tasks that simulate the cases of applying medical
and doctoral ethics.
Key words: professional ethical competence, methodical technological
concept, technology for professional and ethical competence formation, educational
university environment, medical universities, future doctors.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 1

Педагогіка

УДК 378.141.4
Юлія КОЗАК,
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УЗАГАЛЬНЕНА ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ
Здійснено
аналіз
професійної
діяльності
інженерів-педагогів
комп’ютерного профілю та обґрунтовано структурні елементи його
діяльності. Графічно представлено та описано види, функції і типові завдання
діяльності інженера-педагога, на основі яких сформовано узагальнену
функціональну модель діяльності інженера-педагога комп’ютерного профілю.
Встановлено, що формування абсолютно специфічних знань необхідних такому
фахівцю відбувається на основі інтеграції психолого-педагогічного та
фахового компонентів підготовки.
Ключові слова: інженер-педагог, комп’ютерний профіль, види
діяльності, функції діяльності, завдання діяльності, структура діяльності,
модель діяльності.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Науковці сучасності
звертають увагу на повну зміну концепції освіти у XXI столітті порівняно з
індустріальною епохою. На противагу концепції, в якій ознакою грамотності
був рівень читання, письма і арифметики, ключовими навичками, які
визначають грамотність сучасності стали вміння критично мислити, здатність
до взаємодії і комунікації, творчий підхід до справи. Першим чинником, що
зумовив необхідність зміни концепції освіти стало закінчення ери конвеєрної
праці, яка виключає необхідність в людях, що завчили алгоритм праці.
Другим – інформатизація суспільства, що змінює вимоги до сутності діяльності
викладачів – з’явилась необхідність в педагогах-організаторах, оскільки сучасні
студенти володіють тими ж інформаційними ресурсами що й викладачі, проте
ще не знають як доцільно їх використовувати та застосовувати. Організаторська
діяльність зумовлює необхідність в нових методах і засобах навчання, що веде
до зміни мислення. Зміни, що відбуваються в соціально-економічній структурі
сучасного суспільства зумовлюють перегляд концепцій підготовки фахівців
різних профілів, як відповідь на зміну вимог до якості підготовки. Посилилась
© Козак Ю.
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увага і до професії інженера-педагога комп’ютерного профілю як на
особистісному (наявність моральних якостей, уміння працювати в колективі,
прерогатива самовдосконалення), так і на професійному (уміння креативно
вирішувати поставлені завдання, самостійно мислити, безперестанку навчатись
та застосовувати отримані знання у професійній діяльності, використовувати
сучасні методи наукових досліджень на практиці, вміння використовувати
інформацію тощо) рівнях. Пошук шляхів покращення існуючої системи
підготовки інженерів-педагогів комп’ютерного профілю зумовив необхідність
аналізу та систематизації існуючої функціональної моделі діяльності фахівця.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми. Зважаючи на це, особливої значущості набувають
роботи, присвячені проблемам теорії та методики інженерно-педагогічної
підготовки у ВНЗ. Основні концептуальні положення розвитку інженернопедагогічної освіти в Україні розглядали О. Коваленко, С. Артюх, В. Лобунець,
М. Резніченко, А. Тарасюк. Також питання підготовки інженерно-педагогічних
кадрів

в

Україні

висвітлено

в

роботах

Н.

Брюханової,

Л.

Тархан,

Д. Гельфанової, О. Скібіної, Н. Разумовської, Г. Сажко, І. Каньковського,
В. Кабака, В. Олійника, С. Татаринова, І. Васильєва та ін. Професійній
діяльності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю присвячені
роботи Р. Горбатюка, М. Ожги, В. Хоменка, Б. Шевчука, О. Ганопольского та
ін. Проте інформація щодо особливостей професійної діяльності інженерівпедагогів комп’ютерного профілю розрізнена та потребує узагальнення.
Метою статті є розробка узагальненої функціональної моделі діяльності
інженера-педагога комп’ютерного профілю.
Виклад основного матеріалу дослідження. Становлення інженернопедагогічної освіти поряд з отриманням технічної та окремо педагогічної освіти
було викликане необхідністю психолого-педагогічної підготовки фахівців, що
працюють у професійній школі як педагоги, адже тривалий час до педагогічної
діяльності в начальних закладах залучали фахівців із виробництва, які мали
відповідні професійні знання і досвід роботи, але не володіли педагогічними
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 1

Педагогіка

вміннями, що ускладнювало процес передачі знань. Перевагою отримання
інженерно-педагогічного фаху в порівнянні з отриманням технічної та окремо
педагогічної освіти (своєрідною перепідготовкою), є те, що протягом усього
періоду навчання студенти одержують абсолютно специфічні знання, які
характеризуються взаємопроникненням однієї галузі знань в іншу, тісною та
раціональною інтеграцією психолого-педагогічного та фахового компонентів у
підготовці фахівців. Зміст підготовки інженерів-педагогів за програмою
бакалавр-магістр включає професіонально-педагогічний і професіональноінженерний

аспекти,

що

освоюються

одночасно.

Відміни

інженерно-

педагогічної освіти від перепідготовки спеціалістів полягають в тому, що коли
випускник технічного вузу після захисту дипломного проекту проходить
педагогічну підготовку, то його технічні та педагогічні знання не створюють
системи, як у інженера-педагога. Така перепідготовка іноді буває необхідною
мірою, але вона не дозволяє отримати кваліфікованого педагога після його
навчання і потребує багато часу для вступу випускника у роботу [1, c. 35].
Якісна підготовка інженерів-педагогів вимагає глибокої інтеграції та
взаємодії педагогічного та інженерного компонентів під час формування як
професійно-педагогічної діяльності, так і професійно-інженерної. Особливості
та зміст інженерно-педагогічної освіти, види і структура діяльності фахівця, яка
виражається в функціях дозволяє нам побудувати узагальнену функціональну
модель діяльності інженера-педагога комп’ютерного профілю (рис. 1).
Інженер-педагог комп’ютерного профілю – кваліфікований фахівець як в
галузі освіти, так і в галузі спеціалізації.
Згідно Національного класифікатора України (класифікатор професій
(ДК 003:2010)) випускники можуть бути як технічними фахівцями в галузі
прикладних наук і техніки, фахівцями в галузі освіти, так і викладачами
загальнопрофесійних та професійно-практичних дисциплін в професійних
навчальних закладах згідно спеціалізації, викладачами профільних дисциплін у
загальноосвітніх

навчальних

закладах

згідно

спеціалізації,

майстрами

виробничого навчання, технологами-наставниками.
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Галузь освіти та галузь спеціалізації
(комп’ютерні технології)
Педагогічний процес
та технічні системи
Людина та техніка

забезпечення умов ефективної освітньої та виробничої
діяльності;
використання можливостей дидактичних та технічних засобів в
їх комплексній взаємодії;
керівництво (направлення) освітньою та виробничою діяльністю;
мотивація саморозвитку, мобілізація, координація; – контроль

аналіз та використання технічної документації;
аналіз економічної вигідності;
планування проектів

Проектувальна

тестування програмного забезпечення;
модернізація та допрацювання програмного забезпечення;
розробка програмного забезпечення;
проектування баз даних, комп’ютерних мереж;
здійснення діяльності в середовищах візуального проектування;
програмування, Web-верстка

Експлуатаційна

експлуатація технічних засобів;
обслуговування комп’ютерних систем, програмних засобів;
оформлення документації

Технологічна

Психолого-педагогічна та
професійно-інженерна

вивчення особистостей учнів; вдосконалення роботи з
особистістю чи групою; робота над психічним, соціальнопсихологічним і психофізіологічним розвитком учнів;
формування професійно значущих якостей майбутнього
робітника

Функції

реалізація розробленої методики навчання технічним об’єктам у
навчальний процес на заняттях із теоретичної підготовки;
формування
професійних
знань,
вмінь
та
навичок,
компетентностей фахівців

Організаційноуправлінська

Об’єкт діяльності

конструювання змісту освіти на всіх рівнях;
розробка технологій та методик професійного навчання;
створення дидактичного забезпечення навчального процесу

Продукт

вивчення ринку праці та прогнозування нових професій;
прогнозування навчально-виховних ситуацій та особистої
професійної поведінки

Виховна

Предмет

аналіз нормативних положень реалізації навчального процесу,
діагностика умов та результатів навчального процесу

Навчальна

Складові

Кваліфікований фахівець, конкурентоспроможна
продукція

Методична

Сфера діяльності

Інженер-педагог

Типові завдання
Рисунок 1 – Узагальнена функціональна модель діяльності інженера-педагога
комп’ютерного профілю
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Особливості підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного
профілю зумовила інтегрована сфера діяльності такого фахівця: глибоке
володіння новими комп’ютерними технологіями та вміння застосовувати їх у
професійній діяльності для такого фахівця не є самодостатнім, необхідне
володіння педагогічними методиками для аналізу, синтезу та передачі
навчального матеріалу, який в умовах постійного розвитку комп’ютерної
техніки та технологій оновлюється й набуває певної специфіки. Навіть більше –
спеціальність “Професійна освіта (комп’ютерні технології)” в педагогічних
університетах найперше пов’язана з педагогічною діяльністю в галузі
комп’ютерних дисциплін, а вже потім технічною – розробка спеціальних
програмних продуктів, web-розробка додатків, системне адміністрування та
програмування.
До визначення складових та видів інженерно-педагогічної діяльності
сучасні науковці підходять по-різному. Е. Зеєр виділяє педагогічну, інженернотехнічну і виробничо-технологічну складові, В. Безрукова – гуманітарну та
технічну, А. Сейтешев та Т. Калініченко – педагогічну та інженерну складові,
О. Коваленко виділяла професійно-інженерну та професійно-педагогічну
складові, О. Щербак – педагогічну, навчально-виробничу і організаційнометодичну складові, О. Маленко – психолого-педагогічну, загально-наукову,
інженерну та методичну складові [2]. Н. Несторук виділяв педагогічну,
організаційно-управлінську та інженерно-технічну складові діяльності [3].
Розвивально-виховний, навчально-виробничий та техніко-технологічний
види інженерно-педагогічної діяльності виокремив О. Крокошенко [2].
Навчальний (проектування, реалізація, аналіз), виховний (проектування,
реалізація, аналіз), виробничо-технічний (розробка засобів навчання та їх
експлуатація, ремонт обладнання), організаційно-інженерний (керівництво
колективом, господарсько-економічна діяльність навчального закладу) та
професійно-інженерний (організаційно-господарська, експлуатаційна) види
діяльності інженера-педагога комп’ютерного профілю виділив науковець
Р. Горбатюк [4, с. 4].
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На нашу думку, в діяльності інженера-педагога доцільно виділяти дві
різнорідні але інтегровані складові – психолого-педагогічну і професійноінженерну, та навчально-виховний, виробничо-технічний та організаційноуправлінський

види

діяльності.

Для

кращого

розуміння

особливостей

інженерно-педагогічної діяльності, доцільно співвідносити складові діяльності
з видами діяльності (рис. 2).
Складові діяльності

Психолого-педагогічна

Професійно-інженерна

Навчально-виховна
діяльність

Виробничо-технічна
діяльність

Організаційно-управлінська
діяльність
Рисунок 2 – Види діяльності інженера-педагога комп’ютерного профілю

Навчально-виховна діяльність інженера-педагога на основі комп’ютерних
дисциплін передбачає глибоке володіння комп’ютерними технологіями та
вмінням застосовувати їх у професійній діяльності, планування навчального
процесу, його реалізацію і аналіз (відбір змісту навчальної інформації, розробка
методики навчання, впровадження методики, організація контролю, корекція
знань, умінь, навичок), систематичний вплив викладача на студентів з метою
формування і розвитку їхньої особистості. Інженер-педагог виступає не тільки
організатором діяльності учнів чи студентів, але й свого професійного
самовиховання і самоосвіти. Виробничо-технічна діяльність інженера-педагога
комп’ютерного профілю пов’язана з розробкою спеціальних програмних
продуктів, роботою з базами даних, інтелектуальними системами обробки
інформації, адмініструванням (налаштування та захист) мереж, розробкою webдодатків

навчального

та

спеціалізованого

призначення.

Організаційно-

управлінська діяльність в умовах зміни концепції освіти з знаннєвої до
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компетентністно-орієтнованої має особливе значення. Оскільки інженерпедагог виступає не просто реалізатором діяльності, а її організатором і
управлінцем, то особливої значущості набувають форми та методи реалізації
процесів. Організаційно-управлінська діяльність передбачає керівництво як
педагогічним процесом так і процесом виробництва.
Згідно з концепцією освіти, мета інженерно-педагогічної освіти полягає в
задоволені потреб суспільства в висококваліфікованих педагогічних кадрах, які
здатні виконувати визначені функції діяльності. Науковці по різному підходять
до розгляду функцій діяльності інженера-педагога. Дві групи функцій,
характерних для діяльності інженера-педагога: цільові, спрямовані на навчання
професії й розвиток особистості майбутнього фахівця (навчальна, виховна,
розвиваюча) та операційні, які притаманні тільки інженерам-педагогам,
оскільки

забезпечують

реалізацію

першої

групи

функцій

(методична,

виробничо-технічна, організаційна і діагностична) визначає Е. Зеєр [5, с. 7].
Разом Е. Зеєр [6, с. 41–45] та В. Безрукова [7, с. 69–70] в діяльності інженерапедагога виділяють функцію навчання, виховання, розвитку, методичну,
виробничо-технічну, організаторську, діагностичну. Цільові функції, до яких
відносять функції навчання, виховання і розвитку, а також функції-засоби
(гностична, проектувальна, конструктивна, комунікативна та організаційна),
виконання яких пов’язане з особистісними якостями інженера-педагога виділяє
В. Безрукова. Серед важливих функцій інженера-педагога О. Маленко визначає:
конструктивні, комунікативні, проектувальні та гностичні [2]. Науковці
О. Коваленко, С. Артюх, В. Лобунець, М. Резніченко, А. Тарасюк в своєму
дослідженні виділяють освітні (прогностична, методична, навчальна, виховна,
контрольно-діагностична, наукова, організаційна, виробничо-технічна) та
виробничі функції ( проектувальна, організаційна, управлінська, виконавська
(навчальна), технічна)[8, с. 3].
На нашу думку, функції діяльності фахівця пояснюють види його
діяльності, тому вважаємо за доцільне поділити всі функції діяльності інженера
педагога згідно складових та видів діяльності на психолого-педагогічні
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(методична, навчальну, виховну) та професійно-інженерні (проектувальна,
технологічна, експлуатаційна) та спільну для обох складових організаційноуправлінську функцію (рис. 3).
Функції діяльності

психолого-педагогічні

Етапи

професійно-інженерні

дослідження

проектувальна

методична
проектування

технологічна

навчальна
реалізація
виховна

експлуатаційна
організація
керівництво
контроль
організаційно-управлінська

Рисунок 3 – Функції та етапи діяльності інженера-педагога

Організаційно-управлінська

функція

полягає

у

проектуванні

та

використані різноманітних актуальних форм і методів управління навчальновиховною та виробничо-технічною діяльністю. Методична функція полягає в
конструюванні засобів навчання, що допомагають формувати технічні знання,
професійні вміння та навики. Навчальна функція полягає в передачі
професійних знань, вмінь, навичок, формуванні компетентностей фахівців
відповідними методами та засобами. Виховна функція забезпечує формування
особистістних та професійно важливих якостей фахівців. Проектувальна
функція пов’язана з аналізом існуючих засобів, пошуком та обґрунтуванням
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раціональних шляхів вдосконалення технічного та програмного забезпечення,
виробничого процесу.
Технологічна функція пов’язана з модернізацією та доопрацюванням
існуючих програмних засобів та розробкою нових. Експлуатаційна функція
передбачає

обслуговування

комп’ютерних

систем,

програмних

засобів

проектування та виробничих комплексів, оформленні документації для
організації, експлуатації та модернізації розроблених програмних засобів.
Дослідження діяльності інженера-педагога комп’ютерного профілю
дозволили виділити типові завдання діяльності фахівця та погрупувати їх
згідно з функціями: 1) забезпечення умов ефективної освітньої та виробничої
діяльності, використання можливостей дидактичних та технічних засобів в їх
комплексній взаємодії, керівництво (направлення) освітньою та виробничою
діяльністю, мотивація саморозвитку, мобілізація, координація, контроль
(організаційно-управлінська

функція);

2)

аналіз

нормативних

положень

реалізації навчального процесу, діагностика умов та результатів навчального
процесу,

вивчення

прогнозування
поведінки,

ринку

праці

навчально-виховних

конструювання

змісту

та

прогнозування

ситуацій
освіти

та
на

нових

особистої
всіх

рівнях

професій,
професійної
(освітньо-

кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми, навчального
плану, навчальної програми дисципліни, окремого заняття) розробка технологій
та методик професійного навчання створення дидактичного забезпечення
навчального процесу (методична функція); 3) реалізація розробленої методики
навчання технічним об’єктам у навчальний процес на заняттях із теоретичної
підготовки, формування професійних знань, вмінь та навичок, компетентностей
фахівців (навчальна функція); 4) вивчення особистостей учнів, вдосконалення
роботи з особистістю чи групою, робота над психічним, соціальнопсихологічним і психофізіологічним розвитком учнів, формування професійно
значущих якостей майбутнього робітника (виховна функція); 5) аналіз та
використання

технічної

документації,

аналіз

економічної

вигідності,

планування проектів (проектувальна функція); 6) тестування програмного
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забезпечення, модернізація та доопрацювання програмного забезпечення,
розробка програмного забезпечення, проектування баз даних, комп’ютерних
мереж, здійснення діяльності в середовищах візуального проектування,
програмування, Web-верстка (технологічна функція); 7) експлуатація технічних
засобів,

обслуговування

комп’ютерних

систем,

програмних

засобів,

оформлення документації (експлуатаційна функція).
Висновки. Професійна діяльність інженера-педагога комп’ютерного
профілю має складну структуру зважаючи на широку різноманітність
виконуваних функцій і вирішуваних задач, динамічність та змінність під
впливом цілої множини зовнішніх і внутрішніх чинників. На основі аналізу
професійної

діяльності

інженера-педагога

комп’ютерного

профілю

встановлено, що особливості підготовки такого фахівця зумовлює інтегрована
сфера його діяльності. Формування специфічних знань необхідних такому
фахівцю відбувається на основі інтеграції психолого-педагогічного та фахового
компонентів у підготовці, що забезпечується міжпредметними зв’язками.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку – визначення
базових

компонентів

професійної

компетентності

інженерів-педагогів

комп’ютерного профілю та пошук шляхів вдосконалення їх сформованості з
урахуванням інтегрованої сфери діяльності.
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Козак Ю. Ю. Обобщенная функциональная модель деятельности
инженера-педагога компьютерного профиля
Осуществлен анализ профессиональной деятельности инженеровпедагогов компьютерного профиля и обоснованно структурные элементы его
деятельности. Графически представлены и описаны виды, функции и
типичные задачи деятельности инженера-педагога, на основе которых
сформирована обобщенная функциональная модель деятельности инженерапедагога компьютерного профиля. Установлено, что формирование
абсолютно специфических знаний необходимых такому специалисту
происходит
на
основе
интеграции
психолого-педагогического
и
профессионального компонентов подготовки.
Ключевые слова: инженер-педагог, компьютерный профиль, виды
деятельности, функции деятельности, задачи деятельности, структура
деятельности, модель деятельности.
Kozak Yu. The General Functional Model of Activity of Engineer-Pedagogue
of the Computer Specialization
The changes, which are taking place in the socio-economic structure of the
modern society lead to a revision of the concepts of training of specialists of different
specializations as a response to changing of requirements for the quality of training.
The attention was also paid to the profession of engineer-pedagogue of the computer
specialization both on the personal (the presence of moral qualities, the ability to
work in the team, the prerogative of self-improvement), and on the professional (the
ability to solve different tasks creatively, think independently, continuously learn and
apply gained knowledge in professional activity, use modern methods of scientific
research in practice, the ability to use information, etc.) levels. The search for ways
to improve the existing system of training of engineer-pedagogue of the computer
specialization has necessitated the analysis and systematization of the existing
functional model of the specialist's activity.
The analysis of professional activity of engineer-pedagogue of the computer
specialization has been completed and its structural elements - types, functions and
typical activity tasks - were substantiated. Taking into account changes of the
requirements to a qualified specialist of the XXI century, administrative
organizational type of activity, alongside with educational and production-technical
activities of engineer-pedagogue, were investigated and highlighted. Since through
the functions of the activity expose the activities of the specialist, all the functions of
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the activity of engineer-pedagogue are divided according to the components and
types of activities on psycho-pedagogical (methodical, educational, instructional
functions), professionally-engineering (design, technological, operational functions)
and common to both components administrative organizational function. According
to the functions, the typical tasks of the specialist were selected and classified.
Types, functions and typical tasks of the activity of the engineer-pedagogue of
the computer specialization, on the basis of which a generalized functional model
was formed, have been presented and described graphically. In the model, besides
the correlated functions and typical tasks of the specialist’s activity, were represented
the sphere, objects, components and subject of the activity. It was established, that
the formation of the specific knowledge necessary for such a specialist, is based on
the integration of the psycho-pedagogical and professional components of training,
which are provided by interdisciplinary connections. Identification of the basic
components of the professional competence of engineer-pedagogue of the computer
specialization and finding ways to improve their formation in the light of the
integrated field of activity, are the prospects for further scientific research.
Key words: engineer-pedagogue, computer specialization, types of activity,
functions of activity, tasks of activity, structure of activity, model of activity.
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старший викладач кафедри філології та видавничої справи Кременчуцького
національного університету імені Михайла Остроградського, м. Кременчук
ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті розглянуто основні підходи до навчання іноземної мови,
педагогічні аспекти застосування технологій навчання майбутніх менеджерів
ділової англійської мови.
Наведено
характеристику
технологій
“змішаного
навчання”,
проблемного навчання. Схарактеризовано сутність, види, етапи, вимоги,
особливості ділових ігор при викладанні ділової англійської мови. Наведено
фрагмент та послідовність проведення ділових ігор для майбутніх менеджерів
з ділової англійської мови.
Ключові слова: майбутні менеджери, технології навчання, проблемне
навчання, ділова англійська мова, етапи підготовки, структура ділової гри.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні, в умовах
реформування суспільно-політичних сфер життя в Україні, гостро постає
питання про використання нових методів і технологій в освітній системі країни
[6]. Інновації в освіті – це ті нововведення, що призначені для вирішення
нагальних проблемних ситуацій з метою забезпечення оптимізації навчального
процесу, організації сприятливих умов засвоєння матеріалу і підвищення якості
освіти.
Інноваційна

діяльність

не

тільки

створює

основу

для

конкурентноздатності тієї чи іншої установи на ринку освітніх послуг, але і
визначає напрямки професійного зростання викладача, його творчого пошуку,
сприяє особистісному зростанню студентів. Тому інноваційна діяльність
нерозривно

пов’язана

з

науково-методичною

діяльністю

викладачів

навчально-дослідницької діяльності студентів.
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Основною метою інновацій у ВНЗ є розвиток викладачем мотивів
студента до навчання, формування в нього умінь самостійно орієнтуватися у
моделях пошуку інформації, творчого мислення з використанням новітніх
досягнень

науки

і

техніки.

Технологічність

стає

сьогодні

головною

характеристикою діяльності викладача ВНЗ і означає перехід на вищий щабель
організації освітнього процесу [6].
Основною ж метою сучасної вищої професійної освіти є підготовка
фахівця, компетентного в сфері своєї професійної діяльності, здатного до
ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів, безперервного
самовдосконалення і саморозвитку [8].
Знання, мобільність та кваліфікація стають пріоритетними цінностями в
житті людей у світі в умовах інформаційного суспільства. Тому суттєво зростає
значущість

навчання

іноземним

мовам,

формування

комунікативної

компетентності, виникає необхідність перегляду підходів до викладання
іноземної мови в немовних ВНЗ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Ученими
Н. Муліною та А. Томіліною, що вивчали інноваційні технології навчання,
проведено дослідження щодо проектування дистанційного курсу з англійської
мови, використання системи електронного навчання Moodle у навчальному
процесі [4; 5]. Ними визначено функції та структурні компоненти такого курсу
навчання.
Особливості проектних методик навчання іноземних мов визначено у
наукових працях Е. Арванітопуло, де запропоновано вправи щодо навчання
окремих видів мовленнєвої діяльності на основі методу проектів [1].
Аналіз наукової літературі дозволив виділити такі підходи до навчання
студентів іноземної мови:
свідомий пізнавальний підхід, що спрямовує діяльність студента на
засвоєння певних правил використання лексико-граматичних моделей, на
основі яких здійснюється свідоме конструювання висловлювань;
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біхевіористський підхід, що визначає оволодіння іноземною мовою як
сформованість реакцій на іншомовні стимули у навчанні;
інтуїтивно-свідомий підхід, що передбачає оволодіння іноземною мовою
в інтенсивному режимі визначених моделях з наступним усвідомленням їх
значення;
комунікативно-діяльнісний підхід, що передбачає органічне поєднання
свідомих та підсвідомих компонентів у процесі навчання іноземної мови
одночасно з оволодінням їх комунікативно-мовленнєвою функцією. Цей підхід
знайшов своє відображення у працях Ю. Пасова, С. Шатілова, Г. Рогової та
інших.
Водночас, сьогодні недостатньо представлено розробки щодо побудови
нових педагогічних технологій щодо навчання студентів іноземної мови
професійного спрямування.
Метою статті є розгляд основних підходів до навчання іноземної мови та
педагогічних аспектів застосування технологій навчання майбутніх менеджерів
ділової англійської мови.
Виклад основного матеріалу дослідження. Традиційно навчання
іноземної мови в немовних ВНЗ було орієнтоване на читання, розуміння і
переклад спеціальних текстів. Сучасні ж методи навчання іноземним мовам
засновані на комунікативному підході і включають в себе використання різних
Інтернет технологій, які вносять в освітній процес демократичність, відкритість
та мобільність.
Комунікативний підхід передбачає таку організацію процесу навчання,
під час якої всі методи і прийоми повинні враховувати особистість студента,
його потреби, мотивацію і здібності. Тільки за такої умови студент стає
суб’єктом мовної та навчальної діяльності, її активним учасником.
Сьогодні у ВНЗ намагаються змінювати найрізноманітніші аспекти
навчального процесу, починаючи зі зміни організації простору в аудиторіях,
оснащення навчальних класів сучасними технічними засобами і закінчуючи
апробацією нових освітніх технологій на практичних заняттях і під час
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самостійної підготовки студентів з використанням он-лайн компонентів і
Інтернет ресурсів.
Технологія змішаного навчання (blended learning) стає найбільш
затребуваною і ефективною при вивченні іноземної мови, оскільки вона з
одного боку, дозволяє максимально продуктивно організувати час викладача і
студента, а з іншого боку, робить процес вивчення мови цікавим і доступним.
Поняття “змішане навчання” з’явилося не так давно. З одного боку, це
об’єднання формальних засобів навчання (робота в класі, вивчення матеріалу
мовного курсу) з неформальними (обговорення найважливіших аспектів
навчального матеріалу за допомогою електронної пошти та Інтернетконференцій). З іншого боку, це комбінування різних способів подачі
навчального матеріалу (очне face-to-face, електронне online learning і самостійне
навчання

self-study

learning)

з

використанням

методики

управління

знаннями [2].
Технологія змішаного навчання націлена на те, щоб сформувати у
студентів уміння самостійно планувати і організовувати свою діяльність,
орієнтуючись на кінцевий результат. Студенти вчаться приймати рішення,
робити усвідомлений вибір і нести за нього відповідальність. У студентів
формуються навички та вміння працювати в інформаційному просторі,
самостійно шукати, відбирати і аналізувати інформацію, представляти
результат з використанням різних сучасних технологій. Отже, завдяки цьому
відбувається формування необхідних мовних і соціокультурних компетенцій.
Сьогодні державі потрібен високий рівень професійної підготовки
студентів - майбутніх менеджерів. Компетентнісна парадигма у вищій освіті
змінює систему цінностей і передбачає наявність концепції освіти та
впровадження інноваційних педагогічних технологій. У педагогіці під
технологією розуміється сукупність засобів і методів, що базуються на
процесах навчання і виховання, та дозволяють успішно реалізовувати
поставлені освітні цілі.
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А сучасні педагогічні технології, такі як навчання в співробітництві,
проектна методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернетресурсів допомагають реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні,
забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання. Інноваційними
технологіями є технології, що засновані на методах проектування, змагальності
та проблемних ситуаціях.
При навчанні ділової іноземної мови майбутніх менеджерів, перш за все,
використовуються ситуації, які можуть зустрітися в майбутній професійній
діяльності.
Так, технологія проблемного навчання передбачає самостійне вирішення
пізнавальних і творчих завдань через примноження знань і умінь, що дозволяє
реалізувати умови формування у студентів пізнавальних універсальних дій,
створює атмосферу співтворчості в спілкуванні.
Такі технології проблемного навчання широко застосовуються в процесі
навчання англійської мови. Завдяки такому навчанню студенти отримують нові
знання у процесі вирішення проблемних питань. Цей метод може бути одним з
різновидів самостійної роботи тому, що студент повинен вирішити питання
самостійно. В ході вирішення він аналізує факти і події, а викладач лише
допомагає і спрямовує його. Сутність у тому, що викладач не дає відповідь на
питання, а підводить студента до проблеми, створює стимул для її вирішення.
Проблемне навчання має ряд етапів:
1. Формування загальної проблемної ситуації.
2. Аналіз ситуації, формулювання проблеми.
3. Формулювання вирішення проблеми.
4. Перевірка правильності вирішення проблеми.
Проблема – це основа цієї технології. Але ми не можемо сказати, що
будь-яке питання, на яке студент не може відповісти, є проблемною ситуацією.
Наприклад, питання, на які можна знайти відповіді в енциклопедіях не
вважаються такими.
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Різні типи завдань можуть створити одну і ту ж навчальну проблему.
У навчанні можна виділити чотири рівні проблемності:
1. Викладач разом зі студентами ставить, вирішує і обговорює проблему.
2. Студент сам знаходить рішення на поставлену викладачем проблему,
але викладач направляє студента на самостійні пошуки шляхів вирішення
(частково-пошуковий метод).
3. Студент самостійно ставить проблему, а викладач допомагає в її
вирішенні (дослідницький метод).
4. Студент самостійно формулює проблему і сам знаходить її рішення
(дослідницький метод).
Проблемні ситуації можна використовувати таким чином:
поставити перед студентами таке практичне або теоретичне завдання, для
виконання яких потрібно опанувати новими знаннями й уміннями;
формулювати проблемне завдання перед введенням нового матеріалу;
формулювати проблемні завдання після вивчення основного масиву
матеріалу для закріплення та формування пошукових умінь.
На наш погляд, дослідницький метод є головним в технології
проблемного навчання студентів ділової англійської мови. Суть його в тому, що
студент сам розширює знання з англійської мови, вивчає і використовує наукові
методи, сам видобуває інформацію, сортує її, планує, робить обґрунтування
висновків. Все це розвиває безліч розумових процесів, організовує студентів,
виробляє у них почуття відповідальності, творчий підхід, викликає почуття
задоволення.

Знання,

які

отримані

самостійно,

таким

чином

краще

засвоюються.
Але існують і труднощі, тому що цей метод вимагає копіткої роботи
педагога і студента, а також займає багато часу, і тому не використовується
досить

широко.

У

навчальному

процесі

його

в

основному

можна

використовувати в лексикології, граматиці, країнознавстві, а також в
інтегрованих дисциплінах.
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Поряд з проблемним методом можна ефективно використовувати ділові
ігри при навчанні англійської мови майбутніх фахівців. Їх можна розділити так:
1. Операційні (виробляють навички публічного виступу, підготовки
рефератів).
2. Імітаційні (розвиваються уміння діяльності за посадою).
3. Рольові (пишуться ролі і сценарії).
Ділова гра - це метод навчання іноземної мови, в якому моделюються
предметний і соціальний аспекти змісту майбутньої професійної діяльності.
Відомий фахівець з ігрової діяльності Д. Ельконін надає грі чотири
найважливіші функції: засіб розвитку мотиваційної сфери; засіб пізнання; засіб
розвитку розумових дій; засіб розвитку довільної поведінки [9]. На його думку,
саме гра визначає важливі перебудови і формування нових якостей особи; саме
в грі засвоюються норми поведінки, гра вчить, змінює, виховує.
Навчальні ділові ігри представляють собою практичні заняття, що
моделюють різні аспекти професійної діяльності і забезпечують умови
комплексного використання наявних у них знань предмета професійної
діяльності, вдосконалення їх іноземної мови, а також більш повне оволодіння
іноземною мовою як засобом професійного спілкування [3; 7].
На відміну від інших методів, ділові ігри мають ряд індивідуальних,
властивих тільки їм особливостей:
1) моделювання умов професійної діяльності;
2) поетапний розвиток;
3) наявність конфліктної ситуації;
4) спільна діяльність учасників гри, що виконують певні ролі;
5) контроль ігрового часу;
6) правила, що регулюють хід гри;
7) елементи змагання.
Сама сутність ділової гри визначає, що її мета - вироблення і підвищення
професійної компетенції студентів. Визначення основної проблеми і теми гри
конкретизує мету, орієнтуючи її на певні аспекти професійної діяльності і
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вирішення конкретних проблемних завдань професійного характеру [10].
Проблема повинна відображати один з моментів майбутньої професійної
діяльності. Тема гри визначається відповідно до навчальної програми.
В процесі вивчення нормативної навчальної дисципліни “Ділова іноземна
мова (англійська)” нами було проведено дві ділові ігри - за темою 2 та 4.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є обсяг з лексики та граматики
іноземної мови, що дає можливість здійснювати спілкування та одержувати
необхідну інформацію з іноземних видань.
Сам змістовий модуль 4 має назву “Ведення ділових зустрічей”:
Тема 1. Митниця. Злиття фірм. Повторення неозначених та тривалих
часів дієслів.
Тема 2. На фірмі: знайомство з фірмою. Теперішній завершений час
дієслів та його порівняння з минулим неозначеним часом.
Тема 3. Що треба і не треба робити в пошуках роботи. Минулий
завершений час дієслів.
Тема 4. Ведення ділових зустрічей. Пасивний стан дієслів. Тривалі часи.
Завдання дисципліни “Ділова іноземна мова (англійська)”: сформувати
навички повного розуміння текстів суспільно-політичної, економічної та
фахової тематики; розуміння довготривалого іноземного мовлення; формування
спроможності вільно користуватися усним монологічним і діалогічним
мовленням, писати листи, твори, анотації, доповіді, складати контракти,
обираючи відповідний стиль, перекладати з іноземної мови на рідну та з рідної
на іноземну тексти суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової.
І саме тут можливо використовувати ділові ігри під час навчання студентів.
В процесі розробки гри детально визначалися функції кожного гравця,
перелік обов’язків і рольовий репертуар, типи взаємодії з іншими учасниками.
Водночас, в правилах гри були враховані норми поведінки учасників гри і
етикет.
При конструюванні занять нами враховані такі вимоги до ділових ігор:
конкретність об’єкта ігрового моделювання;
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відображення моделі процесу діяльності майбутніх фахівців;
розподіл ролей між учасниками гри;
взаємодія учасників, що виконують ту чи іншу роль;
наявність спільної мети групи або колективу;
колективне опрацювання рішень учасниками гри;
багатоваріантність рішень;
наявність чіткої системи індивідуальних або групових методів оцінки.
Для ефективного проведення занять було виділено п’ять структур ділової
гри “Ділова зустріч”:
1. Рольова структура гри, що включає: ролі, які моделюють професійну
діяльність фахівців; ролі, необхідні для оперативного управління ходом гри
(керівник, група забезпечення, посередники, клієнти); ролі, що запроваджуються у
гру для підвищення емоційної напруги учасників; ролі експертів, необхідні для
оцінювання.
2. Часова структура гри (етапи: підготовчий етап, вступна частина, власне
ділова гра, аналіз результатів.
3. Методична структура гри:
методика проведення гри відповідно теми,
критерії системи оцінювання діяльності учасників,
технічні засоби навчання і наочне приладдя.
4. Організаційна структура гри: система підготовки до проведення ділової
гри; управління діловою грою.
5. Логічна структура гри: логіка аналізу ситуації, виділення комплексу
актуальних проблем, розробка проектів бажаних і можливих змін, визначення
програми реалізації проекту.
Отже, на основі проведеного наукового пошуку можемо зробити такі
висновки: у статті розглянуто основні підходи до навчання іноземної мови,
педагогічні аспекти застосування технологій навчання майбутніх менеджерів
ділової англійської мови. Наведено характеристику деяких технологій навчання
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ділової англійської мови. Схарактеризовано сутність, види, етапи, вимоги,
особливості ділових ігор при викладанні ділової англійської мови.
Подальшим перспективним напрямком дослідження вважаємо розробку
методики оцінювання рівнів знань студентів в залежності від видів технологій,
що були застосовані.
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Кондрашова О. В. Педагогические аспекты применения технологий
обучения будущих менеджеров деловому английскому языку
В статье рассмотрены основные подходы к обучению иностранному
языку, педагогические аспекты применения технологий обучения будущих
менеджеров деловому английскому языку.
Приведена характеристика технологий “смешанного обучения”,
проблемного обучения. Охарактеризованы сущность, виды, этапы,
требования, особенности деловых игр при преподавании делового английского
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языка. Приведен фрагмент и последовательность проведения деловых игр для
будущих менеджеров деловому английскому языку.
Ключевые слова: будущие менеджеры, технологии обучения, проблемное
обучение, деловой английский язык, этапы подготовки, структура деловой
игры.
Kondrashova O. Pedagogical Aspects of Application of Learning
Technologies Future Business English Business Managers
Today, in the context of reforming the socio-political spheres of life in Ukraine,
the question is urgently raised about the use of new methods and technologies in the
educational system of the country. Innovations in education are those innovations
that are intended to solve urgent problem situations in order to ensure the
optimization of the educational process, the organization of favorable conditions for
assimilating the material and improving the quality of education.
The communicative approach involves the organization of a learning process
in which all methods and techniques must take into account the student's personality,
his needs, motivation and ability. Only under this condition, the student becomes a
subject of linguistic and educational activity, its active participant.
The article deals with the main approaches to the teaching of a foreign
language, pedagogical aspects of the application of training technologies for future
managers of business English.
The characteristics of technologies of “mixed learning”, problem education
are presented. The essence, types, stages, requirements, peculiarities of business
games in the teaching of business English are characterized. The section and
sequence of conducting business games for future business English business
managers is given.
Educational business games represent practical lessons that simulate various
aspects of professional activity and provide conditions for the comprehensive use of
their existing knowledge of the subject of professional activity, improvement of their
foreign language, as well as more complete mastery of a foreign language as a
means of professional communication
In the process of developing the game detailed functions of each player, a list
of responsibilities and role repertoire, types of interaction with other players. In
addition, the rules of the game were taken into account the rules of behavior of
participants in the game and etiquette.
For the effective conducting of classes five business game business meetings
«Business Meeting» were allocated:
The role structure of the game, which includes: roles that model the
professional activities of professionals; roles not needed for the operational
management of the game; roles introduced into the game to increase the emotional
stress of participants; the roles of experts required for evaluation.
Time structure of the game and stages: the preparatory stage, the introductory
part, the actual business game, the analysis of the results.
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Methodical structure of the game: the methodology of the game according to
the topic, criteria of the system of evaluation of participants' activities, technical
means of training and visual aids.
Organizational structure of the game: system for preparing for the business
game; management of a business game.
Logical structure of the game: the logic of situation analysis, the selection of a
complex of actual problems, the development of projects of desired and possible
changes, the definition of the program implementation of the project.
Key words: future managers, learning technologies, problem learning,
business English language, stages of preparation, business game structure.
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СТАНДАРТИЗОВАНЕ КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
Стаття присвячена обґрунтуванню ефективності впровадження
стандартизованих комп’ютерних тестів в педагогічну практику, що
дозволить більш якісно аналізувати і коригувати процес навчання студентів.
Відзначено,
що
стандартизоване
педагогічне
тестування
може
використовуватися не тільки в процесі діагностики навчальних досягнень
студентів, а й в якості повноцінної технології навчання. Однією з ефективних
технологій навчання вважаємо адаптивне комп’ютерне тестування
навчальних досягнень студентів на базі системи електронного навчання
“Moodle”. Обґрунтовано, що технології дистанційного та електронного
навчання здатні значно впливати на підвищення якості навчальних досягнень
студентів і на ефективність процесу навчання в цілому.
Ключові слова: стандартизований комп’ютерний тест, навчальний
процес, діагностика навчальних досягнень.
Постановка проблеми у загальному вигляді. З давніх часів людство
застосовує в трудовій діяльності різні інструменти для перевірки якості своєї
роботи. Величезний прогрес у численних галузях промисловості, сільського
господарства, медицини та інших видах діяльності людини став можливий
завдяки розвитку відповідних засобів вимірювання. На окомірних оцінках
неможливо щось створити або побудувати. Те ж саме можна сказати і про
виміри в галузі освіти. Не маючи у своєму розпорядженні точних
вимірювальних інструментів для діагностики навчальних досягнень студентів,
задовольняючись окомірними вимірами, педагог перебуває під тиском
суб’єктивізму замість усвідомленого і точного оцінювання.
Наразі викладачі вищих навчальних закладів все частіше застосовують у
своїй

практиці

тестову

форму

контролю

навчальних

досягнень,

використовуючи при цьому тестовий матеріал власної розробки. Ця тенденція,
безумовно, позитивна, проте часто такі тести не проходять необхідної
© Корінна О.
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стандартизації і тому не відповідають вимогам, що пред’являються до
інструментальних

діагностичних

засобів

педагогічного

контролю.

Для

ефективного впровадження стандартизованих тестів навчальних досягнень у
педагогічну практику необхідно розробити та затвердити єдині вимоги до
складання тестових завдань, які повинні спиратися на міцний науковий
фундамент, а також уніфікувати технологію проведення тестування й
інтерпретацію результатів. Такого роду стандартизація дозволить порівнювати
й аналізувати результати тестування й динаміку якості навчального процесу.
Мета

статті

–

обґрунтувати

ефективність

впровадження

стандартизованих комп’ютерних тестів в педагогічну практику.
Виклад основного матеріалу дослідження. Науковий фундамент для
створення стандартизованих тестів надає такий напрямок наукових досліджень
в галузі теорії і практики вимірювання та оцінювання якісних характеристик,
притаманних людині, як тестологія [1]. Методом вимірювання в тестології є
тестування, яке передбачає, що:
інструментом вимірювання є тест, складений з тестових завдань;
процедурою вимірювання є тестування;
методом оцінювання є шкалування.
За

словами

К. Інгенкампа,

тестування

–

це

метод

педагогічної

діагностики, який репрезентує передумови або результати навчального процесу
та максимально відповідає принципам порівняння, об’єктивності, надійності та
валідності вимірів. На думку науковця, метод тестування повинен пройти
обробку та інтерпретацію і бути готовим до використання в педагогічній
практиці [2].
Як засвідчує досвід практичної роботи, доцільно здійснювати контроль
навчальних досягнень студентів у декілька етапів за допомогою поточного,
рубіжного та підсумкового комп’ютерного тестування.
Перший етап включає вивчення модуля навчальної програми, що
складається з певної кількості тем. Після вивчення кожної теми модуля
проводиться поточне комп’ютерне тестування з метою визначення рівня
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навчальних досягнень студентів з даної теми. Поточне оцінювання є дієвим
фактором навчальної мотивації студентів і управління їх поведінкою в процесі
вивчення дисципліни. Поточне оцінювання є ефективною формою зворотного
зв’язку і тому має бути регулярним, рівномірно розподіленим по курсу і
орієнтованим на вирішення двох завдань:
дати кожному студенту об’єктивну зовнішню оцінку якості його
навчальних досягнень;
організувати контроль навчальних досягнень як кожного студента, так і
групи в цілому.
Другий

етап

передбачає

проведення

рубіжного

комп’ютерного

тестування для визначення рівня навчальних досягнень студента з кожного
пройденого модуля в цілому. Після вивчення модуля дисципліни у студентів
формуються не тільки уявлення про предмет вивчення, а й вміння застосувати
на практиці засвоєні знання.
Третій етап є заключним і передбачає проведення підсумкового
комп’ютерного тестування, метою якого є визначення рівня навчальних
досягнень з усіх модулів за повний курс дисципліни. На даному етапі студент
повинен вміти використовувати на практиці алгоритми діяльності, доведення
теорем, правил приймання рішень, здатностей використовувати набуті знання у
нетипових ситуаціях.
Підсумкове

комп’ютерне

тестування

доцільно

проводити

перед

традиційним іспитом в якості тренувального, що дає можливість студентам
заповнити прогалини в знаннях, а викладачеві − скорегувати зміст консультації
перед іспитом. За результатами проведення підсумкового комп’ютерного
тестування студент отримує об’єктивне оцінювання навчальних досягнень за
весь курс дисципліни.
Підсумкове

тестування

іноді

називають

тестами

досягнень

або

сумативними тестами. Основна мета підсумкового тестування − забезпечення
об'єктивної оцінки навчальних досягнень після завершення певного курсу.
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Однак, слід зазначити, що викладач не може використовувати при
оцінюванні навчальних досягнень студентів нестандартизовані тести, оскільки
такі

тести

не

педагогічного

вважаються
оцінювання.

об’єктивним

вимірювальним

Стандартизований

тест

−

інструментом

це

комплексна

характеристика, яка визначає властивості тесту, процедуру вимірювання та
процедуру оцінювання, а також чітку регламентацію характеристик всіх етапів
процесу вимірювання. Стандартизований тест дозволяє зіставляти результати
тестування,

а

також

тестові

оцінки.

Обов’язковим

етапом

процесу

стандартизації тесту є пілотне тестування, яке проводиться на репрезентативній
вибірці з метою визначення параметрів тесту та уточнення процедури
тестування.
Процес стандартизації тесту займає досить багато часу і може тривати
кілька років. Яскравим прикладом стандартизованого тесту є зовнішнє
незалежне оцінювання в нашій країні (ЗНО). Фахівці Українського центру
оцінювання якості освіти постійно вдосконалюють процедуру підсумкової
діагностики навчальних досягнень випускників з метою знайти найбільш
об’єктивний і точний спосіб оцінювання учнів.
У класичній теорії тестів розроблено критерії, що дають змогу оцінити
якість вимірювання: об’єктивність; надійність; валідність.
Найважливішим

критерієм

якості

вимірювання

є

валідність.

В. С. Аванесов зазначає, “валідність − це методологічна характеристика
здатності тесту вимірювати те, для чого він був створений. Вона залежить від
якості завдань, їх кількості, від ступеня повноти і глибини охоплення змісту
навчальної дисципліни, від балансу і розподілу завдань за складністю, від
методу відбору завдань тестового банку, від інтерпретації результатів
тестування, від організації збору даних, від властивостей вибіркової сукупності
випробуваних” [5]. Поняття валідності містить різноманітну інформацію про
тест.
Ще один важливий критерій − це надійність тесту. Тест вважається
надійним, якщо відображає ступінь точності вимірювання, проведеного за
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допомогою даного тесту, а також сталість результатів тесту незалежно від
впливу сторонніх випадкових чинників, які не є об’єктами дослідження.
Надійність тесту полягає в тому, що при повторному виконанні тесту одним і
тим же студентом, результати не повинні істотно відрізнятися.
Оцінювання надійності тестів, як вважає М. Б. Челишкова, проводиться
різними методами, які за способом здійснення можна розділити на дві групи.
Перша група методів ґрунтується на двократному тестуванні, проведеному за
допомогою одного і того ж тесту або за допомогою двох паралельних форм
тесту. Друга група передбачає одноразове тестування при оцінці надійності
тесту. Незалежно від методу, оцінювання надійності найчастіше будується на
підрахунку кореляції між двома наборами результатів виконання одного і того
ж тесту або двох його паралельних форм [4].
У рамках класичної теорії тестів метод паралельних форм найбільш
придатний для оцінювання надійності, однак, з практичної точки зору, це
найменш ефективний метод. Користуючись цим методом, укладачу тестів
доводиться розробляти форму тесту, паралельну вихідній, надалі доводити її
паралельність і тільки потім оцінювати надійність тесту.
Надійність паралельних форм визначається за допомогою взаємозамінних
форм тесту. Водночас одні й ті ж студенти досліджуються спочатку за
допомогою основного варіанту тесту, а потім, через деякий час, з
використанням допоміжного (паралельного) варіанта тесту. Однак в реальній
ситуації довести паралельність двох варіантів тесту або провести повторне
тестування з дотриманням однакових умов дуже складно.
При визначенні надійності тесту потрібно враховувати і допустиму межу
за часом проведення тесту, оскільки невиправдане збільшення тривалості тесту
може призвести до втоми і зниження мотивації у студентів, що, у підсумку,
відіб'ється негативно на надійності тесту.
Якість тесту залежить від цілей і завдань, від видів, форми і змісту, від
умов тестування і методів перевірки даних, від рівня знань піддослідних, від
інтерпретації результатів вимірювання. Об’єктивність оцінювання навчальних
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досягнень залежить також і від якості фіксації в змісті тесту таких елементів,
які б уможливлювали оцінювання міцності, повноти, глибини, оперативності,
гнучкості, конкретності й узагальненості, системності та систематичності, а
також інших відомих у науці характеристик знань.
У новітніх дослідженнях, присвячених тестуванню, зазначається низка
проблем і труднощів, пов’язаних з недостатнім розвитком тестової системи
контролю навчальних досягнень у вітчизняній освіті:
1) Виробництво

якісного

тестового

продукту

–

це

тривалий

і

трудомісткий процес, що вимагає забезпечення валідності та надійності
педагогічних вимірювань. А головне, для створення тесту необхідний досить
ємний банк каліброваних тестових завдань із стійкими статистичними
характеристиками. Отримати його складно, оскільки для цього потрібна
багаторічна практика розробки і застосування стандартизованих тестів, їх
апробація на репрезентативних вибірках і розрахунок параметрів складності
завдань. Створенням таких педагогічних вимірників повинні займатися центри,
що мають фахівців в галузі теорії і практики конструювання та параметризації
такої продукції. У свою чергу, стандартизовані тести повинні бути доступні
загальноосвітнім закладам, а кваліфікація викладачів повинна бути достатньою
для того, щоб оцінити якість використовуваної продукції та її можливості.
2) Внутрішня суперечливість тестів продукує думку про те, що завдання з
вибором правильної відповіді з числа запропонованих (альтернативні тестові
завдання) забезпечують перевірку знань тільки нижчого рівня. Вважається, що
тестова методика не дає можливості перевірити розуміння студентами того чи
іншого процесу, закономірності чи явища, що тестувати можна лише
формалізовані знання. Однак, багато залежить від якості і змісту тестів,
структури тестових завдань, підбору дістракторів (від англійського слова
distract, яке позначає: відволікати увагу, збивати з пантелику − варіантів
відповідей, які не є правильними, але близькі до правильного рішення),
врахування їх вибору при оцінюванні. У концептуальній моделі сучасного
контролю завдання для тесту конструюються так, щоб забезпечити перевірку
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різних рівнів підготовленості випробуваних, виявити не тільки зовнішнє
вираження умінь, а й оцінити латентні процеси розумової діяльності при
підготовці кінцевої відповіді на тестові завдання, виявити характер ускладнень.
3) Тестування має свої межі застосування, як і будь-який інший
вимірювальний інструмент і процес. При відсутності тестової культури в
педагогічному середовищі, тестування, замість позитивного результату, може
дати і негативний: “натаскування” на механічне запам’ятовування відповідей,
вільне поводження з навчальним матеріалом і обмеження змісту, що
вивчається, підпорядкування його потребам тестування, заміна частини
базового матеріалу іншою інформацією. Розробка і введення освітніх
стандартів, підготовка об’ємних банків тестових завдань, варіювання структури
контрольних вимірювальних матеріалів і створення комп’ютерних технологій
проведення тестування можуть значною мірою зняти цю проблему в
найближчому майбутньому.
4) Існує можливість порушення процедур тестування зі спотворенням і
фальсифікацією результатів експерименту, як, втім, і при будь-якому іншому
виді контролю навчальних досягнень.
Можна назвати й суто суб’єктивні недоліки: збереження у частини
педагогів недовіри в можливості тестування і його об’єктивність через
відсутність необхідних знань; відмова від використання сучасних технологій та
побоювання особистих проблем, що виникають при незалежному контролі;
консерватизм деяких керівників, які не бажають змінювати звичну традиційну
систему роботи. Вище зазначене дає можливість стверджувати, що тестування,
як будь-який вимірювальний інструмент і процес, підлягає вдосконаленню.
Сьогодні системи комп’ютерного тестування дозволяють вирішити низку
проблем, пов’язаних із застосуванням інформаційних технологій у процесі
тестового педагогічного контролю навчальних досягнень.
Перспективність тестового контролю зумовлена тим, що стандартизоване
педагогічне тестування здатне виконувати не тільки функції діагностики і
контролю, але і використовуватися як повноцінна технологія навчання. Тому
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науковий підхід до використання технології педагогічного тестування вимагає
обґрунтування і пошуку ефективних методів його активного використання в
системі освіти України. Одним з ефективних методів навчання вважаємо
адаптивне комп’ютерне тестування навчальних досягнень студентів, у
результаті якого враховується рівень і структура початкової підготовленості
студентів, а також оперативно відстежуються результати поточної підготовки,
що дозволяє раціонально підбирати завдання і вправи для успішного
навчального розвитку студентів.
Принцип адаптивності, який заснований на принципі індивідуалізації
навчання, важко реалізується в традиційній, класно-урочній формі. За словами
В. С. Аванесова, “…адаптивний тестовий контроль і адаптивне навчання
представляють собою сучасний комп’ютерний варіант реалізації відомого
педагогічного принципу індивідуалізації навчання – одного з найважливіших
для підготовки кваліфікованих фахівців”. Вчений також відзначає, що
адаптивні форми навчання – це результат взаємозв’язку трьох прогресивних
тенденцій: комп’ютеризації освіти, зростання ролі аутодидактики і розвитку
теорії педагогічних вимірювань [5].
Однією з систем електронного навчання, яка відповідає більшості вимог,
що ставляться користувачами до комп’ютерного тестування, є система
“Moodle”.
Система дистанційного навчання і комп’ютерного тестування “Moodle”
має наступні можливості для викладачів:
формування бази тестових завдань;
можливість додавання в банк тестових завдань різних типів: з вибором
відповіді, на відповідність, есе, коротку відповідь, числову відповідь,
множинний вибір тощо;
можливість проводити адаптивний тестовий контроль на всіх етапах
навчального процесу: попередній, поточний, модульний і підсумковий
(екзаменаційний).
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можливість створювати у вигляді звіту індивідуальний освітній алгоритм
для кожного студента.
Для студента електронне навчання в системі “Moodle” має наступні
можливості:
доступ до навчальних матеріалів і до тестів як під час навчальних занять,
так і поза занять;
можливість

виконувати

тестові

завдання

для

самоконтролю

та

самооцінювання своїх навчальних досягнень.
Головне завдання адаптивного контролю – забезпечити видачу тестових
завдань

на

оптимальному

рівні

складності

для

кожного

студента.

Підготовленому студенту немає сенсу давати легкі завдання, тому, що висока
ймовірність їх правильного рішення. Легкі матеріали не володіють помітним
розвивальним потенціалом, в той час як важкі завдання у більшості студентів
знижують навчальну мотивацію. Аналогічно, через високу ймовірність невірної
відповіді недоцільно давати складні завдання слабкому студенту. При успішній
відповіді електронна система підбирає наступне завдання з більш високим
рівнем складності, при неуспішній відповіді – з більш низьким рівнем
складності.
У випадку роботи студента з елементом програми “Лекція”, що
складається з теоретичних блоків та блоків з тестовими питаннями для кожної
лекції, при невірній відповіді на тестове завдання система відсилає студента до
повторного вивчення теорії або до іншого тестового завдання.
Очевидно, що необхідне попереднє випробування всіх тестових завдань,
визначення їх міри складності, а також створення банку тестових завдань.
У такому

випадку,

використання

завдань,

що

відповідають

рівню

підготовленості студента, сприяє підвищенню точності тестування та мінімізує
час на оцінювання навчальних досягнень студентів.
Важливою перевагою електронного дистанційного тестування є також те,
що немає прив’язки до місця проведення контролю та необхідності установки
будь-якого специфічного програмного забезпечення на комп’ютери студентів.
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Тест може бути налаштований, як в режимі навчання, самоконтролю, так і в
режимі контролю. Система дозволяє встановлювати кількість можливих спроб
проходження тесту, метод і шкалу його оцінювання, час, що відводиться на
виконання тесту, дату і час його доступності для випробовуваних. Звіт містить
детальну інформацію про проходження тесту кожним студентом і статистичні
дані про результатах всієї групи. Аналіз цієї інформації дає викладачеві повну
картину результатів освоєння студентами тієї чи іншої теми і дозволяє
коригувати процес аудиторної роботи [6].
На основі викладеного можна дійти висновку, що використання системи
“Moodle” дозволяє здійснювати ефективну взаємодію викладачів і студентів у
зручний для кожного час, організувати навчання і різні види тестового
контролю навчальних досягнень студентів по всіх дисциплінах. Таким чином,
електронна система “Moodle” пропонує великі можливості для ефективної
організації

комп’ютерного

тестування

навчальних

досягнень

студентів.

Максимальне використання всіх можливостей системи дозволить отримати
більш повну та якісну інформацію про навчальні досягнення студентів.
Отже, педагогічні вимірювання, а саме стандартизоване комп’ютерне
тестування навчальних досягнень студентів – це важлива та невід’ємна
складова дистанційного навчання. Технології дистанційного та електронного
навчання здатні значно впливати на підвищення якості навчальних досягнень
студентів, на ефективність процесу навчання у цілому. У зв’язку з цим
електронні технології повинні більш активно використовуватися у навчальному
процесі.
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Коренная О. В. Стандартизованное компьютерное тестирование как
элемент дистанционного обучения студентов
Статья
посвящена
обоснованию
эффективности
внедрения
стандартизованных компьютерных тестов в педагогическую практику, что
позволит более качественно анализировать и корректировать процесс
обучения студентов. Отмечено, что стандартизованное педагогическое
тестирование может использоваться не только в процессе диагностики
учебных достижений студентов, но и в качестве полноценной технологии
обучения. Одной из эффективных технологий обучения считаем адаптивное
компьютерное тестирование учебных достижений студентов на базе
системы электронного обучения “Moodle”. Обосновано, что технологии
дистанционного и электронного обучения способны значительно влиять на
повышение качества учебных достижений студентов и на эффективность
процесса обучения в целом.
Ключевые слова: стандартизованный компьютерный тест, учебный
процесс, диагностика учебных достижений.
Korinna O. Standardized Computer Testing as an Element of the Student’s
Distance Study
The article is devoted to the justification of the effectiveness of standardized
computer tests implementation in pedagogical practice. It is determined that single
requirements for the preparation of the test tasks should be developed, approved and
based on a solid scientific foundation for the effective implementation of standardized
tests in pedagogical practice. The technology of testing and interpretation of results
should be also unified. It is indicated that the development and implementation of
computers standardized tests allow of analyze and correct the learning process of
students.
It is determined that diagnostics of the students’ knowledge should be realized
in several stages with the help of current, boundary and final computer testing. It is
advisable that the teacher can’t use non-standardized tests to monitor students’
knowledge, because the same tests are not considered an objective measuring tool of
pedagogical evaluation. It is determined that a standardized test is a complex
characteristic that determines the properties of the test, the measurement procedure
and the evaluation procedure, and also a clear regulation of the characteristics of all
stages of the measurement process. A standardized test allows you to compare results
and scores of the test. The pilot testing is an obligatory step of the standardization
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process, which is conducted on a representative sample to determine the test
parameters and clarify the testing procedure.
It is determined that the important characteristics of a quality test are its
validity and reliability. The validity of a test is characterized as the ability of a test to
measure what it was created for. The reliability of the test reflects the degree of
accuracy of the measurement carried out with this test, and also the consistency of
the test results, regardless of the influence of extraneous random factors that are not
the objects of the study. The reliability of the test is when the test is repeated by the
same student, the results should not differ significantly.
It was noted that there are a number of problems and difficulties connected
with the insufficient development of a test culture in the domestic education, namely:
the duration and laboriousness of the process of constructing and standardizing the
test, the inability to test knowledge of a higher level, “training” students to
mechanically memorize test answers, the possibility of violation testing procedures
with distortion and falsification of experimental results. In connection with these, it is
determined that testing, like any measuring instrument and process, is subject to
improvement.
It is shown that the promise of test control is due to the fact that standardized
pedagogical testing is able to perform not only the functions of diagnostics and
control, but also to be used as a full-fledged training technology. One of the most
effective teaching methods is adaptive computer testing of students’ knowledge.
Positive aspects of the e-learning system “Moodle” are considered and it is revealed
that the use of this system allows to effective interaction of teachers and students at a
convenient time, allows organize training and various types of test control of
students' knowledge in all disciplines.
It has been concluded that the technologies of distance and e-learning can
significantly influence the improvement of the quality of students’ knowledge and the
effectiveness of the learning process as a whole.
Key words: standardized computer tests, learning process, diagnostic of the
knowledge, e-learning system.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА АПРОБАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ
ДИЗАЙН-ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ В
УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
Окреслено проблему дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій в
умовах неперервної освіти, яка б дозволила здійснювати підготовку вчителів
сучасного типу. Досягненню цієї мети підпорядковані всі компоненти системи
педагогічної системи. Практичне значення розробленої системи неперервної
дизайн-підготовки доводять представлені результати експериментальної
роботи. Експериментальне дослідження спрямоване на оцінку результатів
дизайн-підготовки майбутніх учителів із застосуванням окремих методів.
Ключові слова: педагогічна система, професійна підготовка, вчитель
технологій.
Постановка

проблеми

у

загальному

вигляді.

Пріоритетним

у

реформуванні вищої освіти є створення науково обґрунтованих механізмів
удосконалення змісту і якості професійної підготовки фахівців. Дизайнпідготовка є визначальною ланкою у навчанні майбутнього вчителя технології,
оскільки складає основу його професійної компетентності. Процес дизайнпідготовки вчителя технології вимагає системного підходу, з урахуванням
освітніх стандартів, потреб шкільної практики та вимог суспільства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми. На сучасному етапі розвитку вищої школи
науковці слушно наголошують на необхідності дотримуватись системного
підходу

при

розробці

педагогічного

супроводу
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(В. Радкевич, В. Козаков, В. Лозовецька, Н. Ничкало та ін.), що пов’язано із
вимогами інтегративного поєднання сучасної мети навчання з сучасними
вимогами до професії. Засади неперервності у професійній освіті під різним
кутом розкрили у своїх дослідженнях О. Галус, Р. Горбатюк, С. Гуревич,
О. Мудра, Н. Ничкало, В. Якубенко, Р. Берлінг, Л. Романишина, В. Андрущенко
та ін.
Методологічні аспекти неперервної освіти розробляються у контексті:
концептуальних

ідей

філософії

(В. Введенський,

Б. Гершунський,

В. Кохановський, В. Кремінь, В. Сидоренко); інтеграційних процесів у освіті
(І. Зязюн, В. Мясніков, І. Тагунова, І. Підласий, А. Владиславлєв, М. ГорчаковаСибірська, О. Зайцева, І. Колеснікова, В. Онушкін та ін.); теорії загальних
закономірностей функціонування і розвитку освітніх систем (А. Безносюк,
В. Беспалько, В. Матвієнко, С. Назарова, М. Горшков, Г. Ключарьов,
В. Ширяєва, Т. Ломакіна та ін.). Ідеї неперервності освіти покладені в основу
праць загально-дидактичного характеру (С. Архангельський, А. Кузьмінський,
І. Лернер, С. Сисоєва, С. Гончаренко, П. Олійник та ін.).
Метою статті є наукове обґрунтування системи неперервної дизайнпідготовки вчителя технології. З метою представлення визначеної нами
структури системи було використано метод моделювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Педагогічні системи мають
спільні риси загальної структури, оскільки базуються на закономірностях
освітнього процесу. Н. Я. Лернер, розглядаючи навчальний процес як систему,
що управляється, відзначив, що “витоком навчання та умовою його початку є
соціальне замовлення (суспільні цілі навчання), яке визначається у змісті освіти
(меті, засобах, об’єктах засвоєння і результатах навчання)” [1, с. 37].
Спираючись на системний підхід та враховуючи базові принципи теорії
систем і принципи доцільності, цілісності та інтегративності, ми спроектували
педагогічну систему дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій (рис. 1),
особливості якої полягають у тому, що вона: ґрунтується на засадах
узгодженості всіх компонентів, які в ній взаємодіють; створена на основі
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соціального запиту, державного замовлення та вимог до вчителів технологій –
випускників вищих педагогічних освітніх закладів з метою реалізації
конкретних педагогічних функцій; характеризує цілі, зміст процесу дизайнпідготовки студентів та методику його здійснення; спрямована на досягнення
кінцевого результату – підготовку вчителів технологій із належним рівнем
компетентності у сфері дизайну.
Як стверджують А. А. Алексюк, П. І. Підкасистий, А. А. Аюрзанайн,
процес навчально-пізнавальної діяльності, який самоуправляється та самоконтролюється, може бути ефективним та результативним тільки за умов, що
кожний студент на основі різноманітних засобів навчання отримує повну
інформацію про зміст даної дисципліни, мету та методи оволодіння системою
знань та умінь, ролі та значення цієї системи для ефективного здійснення його
майбутньої професійної діяльності [2, с. 44].
У процесі визначення структури педагогічної системи дизайн-підготовки
майбутнього

вчителя

технологій

ми

враховували

основні

компоненти

педагогічних систем, що знаходяться в тісному взаємозв’язку та взаємодії: цілі
системи – соціальне замовлення, для виконання якого утворюється система;
зміст освітньої роботи; педагогічні засоби системи; організаційні форми
системи; методи навчання і виховання як методи співвіднесення діяльності тих,
хто навчається; продукти діяльності системи у вигляді знань у структурі
світогляду і характеристичних якостей студентів, їх станів і поведінки.
Ознаки системи: наявність певних частин, кожній з яких властиві свої
особливості: методи; форми; зміст; умови; результат; взаємозв’язок і
взаємозалежність частин між собою; наявність внутрішньої організації;
наявність субординації – підпорядкованості і співпідпорядкованості частин,
елементів, яскраво виражена ієрархічність; існування в якомусь зовнішньому
середовищі, з яким вона утворює певну єдність, що має значення для
функціонування системи; наявність цілеспрямованості у функціонуванні
(прагнення до виконання мети); розвиток у часі, тобто динамічність; здатність
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зберігати стійкий стан; елементи непередбачуваності, спонтанності; можливість
оперативної і активної участі педагогічного колективу в керівництві.

Рисунок – Структурно-функціональна модель системи неперервної дизайн-підготовки
майбутніх учителів технологій
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Як структурований освітній процес, що відповідає формулі “мета → дія
→ результат”, система дизайн-підготовки вчителя технологій охоплює низку
підсистем

(блоків):

цільовий,

концептуальний,

змістовий,

методично-

технологічний діагностико-результативний, а також підсистеми: “педагогічні
умови” та “результат”.
Форми здійснення дизайн-підготовки за способом взаємодії можуть бути
індивідуальні, групові, у парі з тьютором, у малих групах. За часом і місцем
організації форми неперервної дизайн-підготовки поділяються на формальні
(аудиторні), інформальні (позааудиторні), неформальні (відбуваються поза
межами закладу вищої освіти).
Системне, цілісне визначення дизайн-підготовки в рамках сучасних
вимог до її трактування, зокрема в контексті Болонської декларації, згідно якої
результати освіти розглядаються як компетентності, становить ключовий
момент у розв’язанні визначених протиріч. Дизайнерська компетентність
майбутнього вчителя технологій розглядається як комплексне утворення
особистості, що характеризує його як творчого, здатного до естетичного
самовдосконалення фахівця із надпредметним мисленням.
Результатом дизайн-підготовки вчителя технології є прояв наступних
дизайн-технологічних компетенцій вчителя технології: 1) художньо-графічної
(перспективне зображення предметів, побудова композиції на площині,
зображення людської фігури згідно пропорцій, сполучення кольорів, художньографічне оформлення ескізу виробу); 2) культурно-естетичної (компетенція у
сфері народного та сучасного декоративного мистецтва; компетенція у сфері
тенденцій сучасного дизайну; компетенція у поєднанні відомих художньоконструкторських рішень); 3) проектно-технологічної (побудова композиції
декоративно-ужиткової речі; застосування методів художнього проектування,
макетування виробів; розробка декору, доцільного для заданого виробу;
компетенція у сучасних матеріалах, компетенція у технологіях виготовлення і
оздоблення виробів). Набувають значення індивідуальні якості педагога:

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 1

Педагогіка

художньо-естетичний смак, художньо-естетичне бачення дійсності, уважність,
самостійність, креативність, творча уява.
Методичною основою системи дизайн-підготовки майбутніх вчителів
технологій (методично-технологічний блок моделі) мають стати наступні
положення:
збільшення частки проблемних методів навчання і виховання студентів,
слухачів курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів;
активне використання засобів, що розвивають творчі здібності студентів;
розширення проектної та дослідницької діяльності студентів;
використання

засобів,

що

розвивають

особистісні

характеристики,

концепцію Я-педагог, формують вміння, необхідні для педагогічної діяльності;
застосування рефлексивно-аналітичних і діяльнісних засобів оцінювання
досягнень студентів.
Під підготовкою інформаційно-методичного забезпечення самостійної
роботи студентів розуміють процес створення викладачем необхідних умов
навчання, які гарантують задоволення потреб студентів в інформаційних
джерелах, розпорядженнях і методичних рекомендаціях.
Щоб забезпечити реальне досягнення поставленої мети, систему дизайнпідготовки майбутніх учителів технологій необхідно розглядати як цілісний
об’єкт. Категорія цілісності у філософії відображає узагальнену характеристику
об’єктів, що мають складну внутрішню структуру та водночас означає
інтегрованість, самодостатність та якісну своєрідність їх елементів, зумовлену
специфічними закономірностями їх функціонування та розвитку [3]. Цілісність
педагогічної системи полягає в тому, що її частини слугують досягненню
загальної мети, а їх взаємодія та взаємопроникнення є об’єктивною
необхідністю, яка виключає розрив цих частин [4, с. 102]. Таким чином,
методологічне значення принципу цілісності полягає у виявленні внутрішньої
детермінації взаємодії компонентів системи.
Цілісність розробленої педагогічної системи забезпечується єдністю її
компонентів, відображених у їх ієрархічній послідовності та підпорядкованих
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досягненню

основної

мети

дизайн-підготовки

майбутніх

учителів

технологій [5].
Принцип інтегративності дозволяє екстраполювати в педагогічній системі
положення філософської, загальнонаукової та міждисциплінарної методології з
метою інтеграції закономірностей і принципів, взаємодоповненні різних
концепцій і методів наукового пізнання сутності, становлення й утвердження
інновацій у педагогіці. За його допомогою забезпечується взаємозв’язок усіх
основних

компонентів

системи

дизайн-підготовки

майбутніх

учителів

технологій з урахуванням цілей, специфічних принципів і дидактичних завдань
цього процесу, педагогічних умов його ефективної реалізації відповідно до
соціального запиту і державного замовлення на підготовку фахівців цього
профілю. Цей принцип тісно пов’язаний із принципами доцільності та
цілісності, є ґрунтовним під час визначення змісту, форм, методів і засобів
формування компетентності студентів у сфері дизайну та забезпечує
наступність їхньої дизайн-підготовки, ефективне поєднання різних форм
організації освітнього процесу, реалізацію міждисциплінарних зв’язків у
професійній підготовці майбутніх учителів технологій. Під час побудови нашої
системи принцип інтегративності був визначальним стосовно відбору змісту
дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій та вибору методів і способів
організації навчально-пізнавальної та художньої діяльності студентів.
На основі проведеного аналізу навчальних планів та програм підготовки
майбутніх учителів трудового навчання та технологій встановлено, що у
ступеневій підготовці загалом відображено сучасні тенденції неперервної
професійної педагогічної освіти. Як показали подальші дослідження, проблема
неналежного

рівня

сформованості

компетентності

майбутніх

учителів

трудового навчання та технологій у більшій мірі залежить від змісту та обраних
форм, методів та технологій навчання. У аспекті нашого дослідження вагомим
фактором, що впливає на якість професійної підготовки, визнано уніфікований
(без урахування професійного спрямування) підхід до викладання та вивчення
спеціальних дисциплін.
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Об’єктом максимального педагогічного впливу було обрано дисципліни
професійної науково-предметної підготовки та їх варіативна частина, вивчення
яких найбільше впливає на формування у студентів дизайн-технологічної
компетентності. Найважливіші для подальшого фахового навчання дисципліни,
що послідовно вивчаються протягом бакалаврської та магістерської підготовки:
“Спеціальний малюнок та основи композиції”, “Елементи декоративноприкладного мистецтва”, “Конструювання засобами комп’ютерної графіки”,
“Дизайн одягу”, “Комплексне дизайн проектування”, “Комп’ютерний дизайн”,
“Комплексне дизайн-проектування” тощо.
Незаперечним є факт, що кількість годин вивчення трудового навчання у
загальноосвітній школі кожного року скорочується, а у профільній школі не
завжди використовується раціонально. З власного викладацького досвіду
можемо стверджувати, що відсутність базових знань та умінь становить суттєву
перешкоду для студентів першого курсу під час вивчення технічних та фахових
художньо-спрямованих дисциплін.
Встановлені проблеми дидактичної адаптації були враховані при розробці
педагогічної технології та методичного супроводу професійної дизайнпідготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій.
Таким

чином,

ми

переконалися,

що

формування

професійної

компетентності – складна педагогічна проблема, одним із шляхів розв’язання
якої є запропонована технологія навчання спеціальних та дизайн-спрямованих
дисциплін. Неперервність формування професійної дизайн-технологічної
компетентності майбутніх учителів трудового навчання та технологій має
забезпечуватись дотриманням основних педагогічних умов.
Перша педагогічна умова передбачає інтеграційне перетворення змісту
спеціальних

дизайн-спрямованих

та

фахових

дисциплін

підготовки

із

наближенням до рівня сучасних дизайнерських технологій (на національному
рівні – створення галузевих освітніх стандартів, на рівні навчальних закладів –
створення інтегрованих навчальних планів, на рівні викладачів – розроблення
навчальних програм та технологій їх реалізації).
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Друга

націлена

на

формування

позитивної

мотивації

навчання,

спрямованої на досягнення успіху, стимулювання прагнення до саморозвитку і
самовдосконалення, заохочення самоосвіти.
Третя педагогічна умова передбачає активізацію навчально-пізнавальної
діяльності відповідно до форми навчальної діяльності та індивідуальних
особливостей студентів. Її впровадження у навчальний процес передбачало
застосування проблемного підходу, інтерактивних методик проведення лекцій,
лабораторних та практичних занять, виконання професійно орієнтованих
завдань та проектів, складання власного портфоліо.
Четверта педагогічна умова – забезпечення системного методичного
супроводу навчального процесу – реалізувалася через створення адаптованого
до освітніх потреб та інтересів студентів методичного комплексу дисциплін
(робочі програми, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки
до лабораторних занять та самостійної роботи, пакети завдань вступного,
поточного, модульного, екзаменаційного контролю) із урахуванням освітніх
інновацій і тенденцій сучасного освітнього простору.
Результати експериментального дослідження дозволяють констатувати
суттєве зростання рівня компетентності студентів, які продовжили навчання
після

здобуття

рівня

молодшого

спеціаліста,

завдяки

комплексному

застосуванню компонентів педагогічної системи. Якщо кількість студентів
творчого (креативного) рівня компетентності серед студентів основної форми
за час навчання зросла приблизно у 3 рази (з 9,57 % до 27,00 %), то серед
студентів – випускників профільних шкіл цей показник зріс у 7 разів (з 2,23 %
до 17,73 %), а серед студентів, що відвідували позашкільні заклади освіти
результати мали позитивні зрушення приблизно у чотири рази. Таким чином,
отримано доведені аргументи доцільності впровадження ступеневої форми
навчання майбутніх вчителів трудового навчання та технологій.
Варто зауважити також суттєву перевагу випускників профільних шкіл та
позашкільних закладів у професійній вмотивованості: володіючи практичними
навичками художньо-творчої діяльності, вони краще уявляють своє професійне
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становлення у майбутньому. Якщо на перших курсах студенти, які отримали
повну середню освіту у профільній школі, за якісними показниками відстають
від студентів, що закінчили загальноосвітню школу, то при вивченні
спеціальних дисциплін ця різниця практично нівелюється.
Сучасне студентство старших курсів намагається поєднувати навчання із
роботою. У цьому аспекті суттєву перевагу мають студенти, які вже здобули
робітничу професію. Студенти, що закінчили профільну школу значно частіше
знаходять офіційну чи неформальну роботу за фахом, що дозволяє у реальних
виробничих

умовах

розвивати

професійну

компетентність

на

основі

теоретичних знань, отриманих впродовж навчання.
Підсумкове
експериментальної
сформованості

узагальнення
групи

виявило

дизайн-технологічної

результатів

роботи

студентів

позитивні

прирости

показників

компетентності

майбутніх

учителів

технологій, що зумовило висновок щодо ефективності педагогічної моделі
системи неперервної дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій, яка
забезпечила студентам експериментальної групи можливість вийти переважно
на достатній і високий рівні сформованості всіх складників компетентності.
Висновки. Експериментальна апробація педагогічної системи дизайнпідготовки майбутніх учителів технологій в умовах неперервної освіти дала
можливість:

перевірити

точність

запропонованої

гіпотези

дослідження,

проаналізувати та скоригувати структуру, етапи здійснення та зміст дизайнпідготовки студентів, отримати фактичне підтвердження ефективності вжитих в
комплексі

психолого-педагогічних

заходів

з

підвищення

професійної

компетентності майбутнього вчителя технологій. Впровадження педагогічної
системи неперервної дизайн-підготовки майбутніх учителів трудового навчання
та технологій, спрямованої на формування професійної компетентності при
вивченні спеціальних дисциплін, дозволяє підвищити сформованість дизайнмислення студентів, що є потребою сучасного суспільства.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Подальше
дослідження спрямоване на розробку педагогічного супроводу системи дизайн© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018
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підготовки на етапі післядипломної перепідготовки вчителів та у процесі їх
самоосвіти та саморозвитку.
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Кучер С. Л., Гобатюк Р. М. Экспериментальная апробация системы
дизайн-подготовки будущих учителей технологий в условиях непрерывного
образования
Определена проблема дизайн-подготовки будущих учителей технологий в
условиях непрерывного образования, которая позволила бы осуществлять
подготовку учителей современного типа. Достижению этой цели подчинены
все компоненты системы педагогической системы. Практическое значение
разработанной системы непрерывного дизайн-подготовки доказывают
представленные результаты экспериментальной работы. Экспериментальное
исследование направлено на оценку результатов дизайн-подготовки будущих
учителей с применением отдельных методов.
Ключевые
слова:
педагогическая
система,
профессиональная
подготовка, учитель технологий.
Kucher S., Horbatiuk R. Experimental approbation of the system of design
training of future technology teachers in conditions of continuous education
The problem of design training of future technology teachers in the conditions
of continuous education, which would allow training teachers of modern type, is
outlined. All components of the pedagogical system are subordinated to the
achievement of this goal. Experimental research is aimed at assessing the results of
design training of future teachers with the use of separate methods.
The preparation for the implementation of author innovations, the organization
of the experiment, the results of the model implementation, the pedagogical
conditions and the concept of continuous design training of the future teacher of
technologies are presented. The consequences of approbation in the pedagogical
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universities of the system of continuous design training of future technology teachers
are determined. The practical value of the developed system of continuous designtraining is connected with the developed methodical recommendations which can be
applied in design preparation at different stages of professional training and selftraining of the teacher.
Key words: pedagogical system, professional training, technology teacher.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 1

Педагогіка

УДК 338.1:355.23
Роман МІШЕНЮК,
кандидат педагогічних наук,
начальник відділу по роботі з персоналом, Донецько-Луганське регіональне
управління Державної прикордонної служби України, м. Краматорськ
ЕКОНОМІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ ОХОРОНИ
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
У статті розглядається економічна компетентність як складова
професійної компетентності керівних кадрів Державної прикордонної служби
України. На підставі аналізу вимог нормативно-правових документів до
керівників бюджетних установ України, локальних нормативно-правових актів
Державної прикордонної служби України, наукових праць щодо професійної та
економічної діяльностей фахівців різних спеціальностей, автор виділяє у
професійній компетентності офіцерів управління органами охорони
державного кордону одну із найважливіших складових – економічну
компетентність.
Ключові слова: компетентність, компетентнісний підхід, професійна
компетентність, економічна компетентність, Державна прикордонна служба
України.
Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному етапі
розбудови української держави, який характеризується посиленням впливу
світової

кризи,

внутрішньою

політичною

та

соціально-економічною

нестабільністю, дедалі важливого значення набувають питання забезпечення
ефективної діяльності суб’єктів внутрішньої безпеки, зокрема Державної
прикордонної служби України (далі – ДПСУ). До переліку пріоритетних
відносяться питання фінансово-економічного забезпечення, що обумовлено
перспективами розвитку прикордонного відомства та необхідністю у зв’язку з
цим залучення та освоєння значних коштів, фактична потреба в яких на
сьогодні перевищує можливості його бюджету. Брак коштів, які виділяються з
Державного бюджету, ускладнює реалізацію деяких напрямів розвитку ДПСУ.
Виникає об’єктивна необхідність ефективного управління рухом бюджетних
коштів та майна, придбаного за їхній рахунок.
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Процес

оптимального

застосування

традиційних

і

якісно

нових

управлінських функцій, операцій і дій, в результаті яких виникають нові
управлінські ідеї, що змінюють результати управлінської праці потребує
розвитку професійної компетентності офіцерів-прикордонників, зокрема її
економічної складової. Отже, офіцер керівної ланки ДПСУ повинен мати
високий рівень економічної компетентності, як однієї із основних складових
професійної компетентності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. У контексті
нашого дослідження важливою є думка таких вчених, як Н. Бібіка, І. Сергєєва,
О. Пометун, О. Овчарук, Ю. Татур щодо вимог компетентнісного підходу до
підготовки фахівців. Дослідники вважають, що для забезпечення поступовості
реалізації компетентнісного підходу в змісті освіти важливо на рівні його
формування враховувати класифікаційні вимоги до фахівця, зосереджувати
увагу на пріоритетних компетентностях, які потрібно формувати.
Проблематику

формування

професійної

компетентності

майбутніх

офіцерів-прикордонників досліджували О. Торічний [18], Н. Макогончук [9],
К. Тушко [20]. Дослідженню окремих аспектів управлінської компетентності
магістрів як складової їх професійної компетентності присвячені праці
О. Луцького [8], Р. Торчевського [19], В. Веретільника [3] тощо.
Результати аналізу наукових досліджень свідчать про наявність значного
інтересу до питань формування таких складових управлінської компетентності
майбутніх магістрів органів ДПСУ, які мають пряме відношення до профільної
діяльності. Однак, поза увагою науковців залишаються компетентності,
сформованість яких забезпечує успішне виконання завдань майбутніми
фахівцями

у

сфері

фінансово-економічного

забезпечення

управлінської

діяльності.
Мета статті – на основі аналізу теоретико-правових засад уточнити місце
й роль економічної компетентності в структурі професійної компетентності
майбутніх магістрів управління органами ДПСУ, а також конкретизувати
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перелік їх повноважень у сфері фінансово-економічного забезпечення
управлінської діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні відповідно до
компетентнісного

підходу

результатом

процесу

навчання

мають

бути

компетентності. Вчені І. Зимня, Н. Кузьміна, А. Маркова, А. Хуторськой
підкреслюють, що у цьому випадку компетентнісний підхід акцентує увагу
насамперед на важливості формування у майбутніх фахівців здатності
використовувати отримані знання, вирішувати проблеми різної складності на
основі здобутих знань та сформованих умінь.
В Україні проблеми компетентнісного підходу вивчають такі дослідники,
як Н. Бібік, Н. Брюханова, О. Овчарук, О. Пометун, С. Трубачева. Багато їхніх
робіт з питань компетентнісного підходу присвячено сутності поняття
“компетентність” (як властивості, якості особистості, що визначають її
здатність до виконання діяльності на основі набутих знань і сформованих
навичок і вмінь). Вчені акцентують увагу на діяльнісній основі, вважаючи, що
компетентність – це не просто набір знань, умінь, навичок і особистісних
якостей, а здатність використовувати їх у конкретній ситуації, “включатися в
діяльність”, узагальнена здатність вирішувати життєві й професійні завдання у
тій або іншій сфері завдяки компетенціям (знанням, умінням, досвіду).
Узагальнюючи наукові погляди дослідників І. Зязюна, П. Перепелиці,
В. Яременка,

можливо

зробити

висновок,

що

питання

професійної

компетентності безпосередньо пов’язані із професіоналізмом. Учені поняття
професійної компетентності та професіоналізму або трактують як різні, або
ототожнюють. Дослідники вважають, що професіоналізм і компетентність
можна трактувати як дві сторони, дві нерозривні, взаємопов’язані особистісні
та професійні характеристики людини. Професійну компетентність учені
насамперед визначають як важливу умову професіоналізму фахівця.
Дослідженню специфіки професійної компетентності представників
правоохоронних органів та особливостей формування і розвитку професійної
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компетентності

серед

представників

Державної

прикордонної

служби

присвячено роботи О. Діденка [5], Д. Іщенка [7], С. Максименка [10] та ін.
Серед прикладних робіт, у яких досліджено окремі питання формування
професійної компетентності офіцерів-прикордонників, слід назвати праці
С. Білявця [1], В. Царенка [16] та ін.
Проблеми

формування

компетентності

досліджували

управлінських
Ю.

Дем’янюк

складових
[4],

О.

професійної
Матеюк

[11],

В. Назаренко [13], М. Тарнавський [17] та ін. Проблеми формування
психологічної готовності майбутніх прикордонників до професійної діяльності
вивчала Л. Матохнюк [12].
Серед наукових досліджень щодо професійної компетентності магістрів
особливо слід вказати на дослідження О. Луцького та Р. Торчевського. Зокрема
О. Луцький

розглядає

управлінську

компетентність

офіцера

Державної

прикордонної служби України як особливе інтегроване особистісне утворення,
що відображає єдність його теоретичної та практичної готовності до
ефективного здійснення різноманітних управлінських функцій (інформаційноаналітичної, мотиваційно-цільової, планово-прогностичної, організаційної,
оперативно-службової, контрольно-регулятивної та ін.) [8].
Учений Р. Торчевський розробив модель розвитку управлінської
культури майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної
освіти на провідних ідеях і положеннях суб’єктно-діяльнісного підходу,
основними

компонентами

якої

є

цільово-концептуальний,

стимульно-

мотиваційний, змістовий, суб’єктний, операційно-діяльнісний, діагностичний і
результативний [19].
Таким чином, результати аналізу літературних джерел свідчать, що
проблема формування і розвитку професійної компетентності є предметом
посиленої уваги фахівців. В той же час проблему забезпечення високого рівня
підготовленості офіцерів-прикордонників можна успішно вирішити лише за
умови чіткого розуміння того, чому навчати, що конкретно формувати,
удосконалювати, розвивати і підтримувати. Очевидно, що навчати слід тому,
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що необхідно для професійної діяльності, зокрема розвивати необхідні знання,
вміння, навички та особистісні якості. Саме тому процес розвитку професійної
компетентності офіцера управління органами охорони державного кордону
необхідно розглядати в тісному зв’язку з його професійною діяльністю.
При виділенні специфічних особливостей діяльності офіцерів органів
управління державного кордону потребують чіткого визначення основні
функції, завдання, обов’язки та вимоги до діяльності офіцера. Конкретні
відомості про професійну діяльність містяться в нормативних документах, які
регламентують діяльність офіцерів органу охорони державного кордону, в
посадових інструкціях (правах та функціональних обов’язках).
Як відомо, чинним законодавством України на ДПСУ покладається
значний обсяг функцій, реалізація яких потребує своєчасного і повного
забезпечення. Основу такого забезпечення складає чітко налагоджений
механізм фінансово-економічної діяльності відомства, як окремої сфери. У
сучасних умовах розвитку і становлення ДПСУ це набуває неабиякої
актуальності, оскільки пов’язано з необхідністю раціонального витрачання
бюджетних коштів відомства, спрямування їх на виконання першочергових
завдань у сфері охорони державного кордону.
В свою чергу оптимальне застосування традиційних і якісно нових
управлінських функцій, операцій і дій, у результаті яких виникають нові
управлінські ідеї, що змінюють результати управлінської праці потребує
розвитку економічної компетентності офіцерів-прикордонників.
У науковій літературі [2; 6; 15] поняття економічної компетентності
майбутнього

фахівця

визначається

неоднозначно

й

розглядається

як

структурний компонент професійної компетентності. У загальній структурі
професійної компетентності вона виступає фундаментальною умовою й
результатом самоперетворюючої діяльності, цілеспрямованої роботи над
собою, розвитку особистісних рис та професійних якостей. Економічна
компетентність є для фахівців усіх професій найважливішою запорукою їхньої
продуктивної

діяльності

та

невід’ємною

складовою
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особистості, яка забезпечує: ефективність виконання конкретної діяльності,
здатність до організації інших людей для досягнення поставленої мети;
готовність оцінювати та аналізувати наслідки спільної діяльності; позитивний
досвід вирішення особистих і соціальних завдань; розуміння того, як слід
досягти мети найефективнішим шляхом; адекватна постановка та ефективне
виконання завдань адаптації до зовнішнього середовища.
Підтверджують необхідність розвитку економічної компетентності у
майбутніх магістрів управління органів ДПСУ вимоги таких нормативноправових документів, як БКУ, кваліфікаційний довідник посад Міністерства
соціальної політики України, Постанова КМУ від 26 січня 2011 р. N 59 “Про
затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної
установи”, Стратегія розвитку ДПСУ на період до 2021 року, Інструкція про
організацію фінансового господарства в органах ДПСУ (наказ Адміністрації
ДПСУ від 28.02.2006 № 155) та інших нормативних документах, що
регламентують фінансове господарство.
У цих документах деталізуються обов’язки, права та відповідальність
посадових осіб органу ДПСУ, які здійснюють організацію та ведення
фінансового господарства.
Начальник (командир) органу ДПСУ особисто відповідає:
за організацію фінансового господарства органу ДПСУ та за стан
фінансово-господарської діяльності підпорядкованих органів ДПСУ;
за забезпечення органу ДПСУ коштами та організацію їх перевезення,
законність та доцільність їх витрачання;
фінансове забезпечення бойової готовності органу ДПСУ;
стан фінансового господарства та забезпечення збереження коштів;
організацію внутрішнього фінансового контролю;
створення на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог
нормативних актів [14].
У разі виявлення втрат, нестач, навмисного пошкодження військового
майна, його розкрадання тощо він вживає в установленому законом порядку
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заходів щодо відшкодування завданих державі збитків, а в разі з’ясування, що
має

місце

правопорушення

з

ознаками

злочину,

вживає

заходів

у

встановленому Кримінально-процесуальним кодексом України порядку.
Начальник (командир) органу ДПСУ, який має права юридичної особи, у
межах своїх повноважень та виділених коштів має право укладати господарські
договори та несе повну відповідальність за обґрунтоване і правомірне
витрачання (використання) коштів на пов’язану з цими договорами діяльність.
Він

забезпечує

обов’язкове

попереднє

письмове

погодження

проектів

господарських договорів з начальником фінансово-економічного органу та
старшим юрисконсультом (юрисконсультом) органу ДПСУ [14].
Начальник (командир) органу ДПСУ зобов’язаний:
організувати фінансове господарство відповідно до чинних нормативних
актів та забезпечити своєчасне витребування та одержання від вищого
фінансово-економічного

органу

виділених

відповідно

до

затверджених

кошторисом коштів, належний їх облік і подання установленої звітності;
забезпечити контроль за точним дотриманням фінансової, касової та
штатно-тарифної дисципліни;
економно й по-господарськи доцільно витрачати кошти та забезпечити
виконання цих вимог усіма посадовими особами органу ДПСУ, організувати
розроблення

та

здійснення

заходів

для

виявлення

і

використання

внутрішньогосподарських резервів, запобігання збиткам і непродуктивним
витратам;
забезпечити виплату в установлені строки грошового забезпечення та
заробітної плати особовому складу, своєчасно і правильно вирішувати скарги
та заяви з цих питань;
вживати

заходів

для

усунення

виявлених

недоліків,

запобігання

порушенням і зловживанням та їх припинення, притягнення винних осіб до
відповідальності та відшкодування завданих ними державі матеріальних
збитків; про виявлені порушення та вжиті заходи доповідати безпосередньому
начальнику та повідомляти вищий фінансово-економічний орган;
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забезпечити збереження грошей в органі ДПСУ під час їх доставки з
установи банку та в інших випадках;
для доставки грошей надавати транспорт та озброєну охорону;
розмістити

фінансово-економічний

орган

в

окремих

спеціально

обладнаних приміщеннях, при цьому каса повинна знаходитися в ізольованій
кімнаті, обладнаній засобами сигналізації;
особисто підписувати першим підписом чеки та доручення установі
Державної казначейської служби України та банку, заявки на кошти, фінансові
кошториси, видаткові документи на видачу готівки, договори і трудові угоди,
фінансову звітність та службове листування з фінансових питань;
не менше одного разу на місяць провадити раптові перевірки наявності
грошових сум та цінностей у касі; про наслідки перевірки робити відповідні
записи в касовій книзі;
при одержанні готівки за чеками в установах банку не пізніше наступного
дня перевіряти оприбуткування одержаної суми по касовій книзі, про що
робити відповідний запис;
призначати документальні ревізії фінансово-господарської діяльності
підсобних господарств відповідно до нормативних документів;
оголошувати наказом список посадових осіб, які є постійними
підзвітними особами;
забезпечити ознайомлення особового складу органу ДПСУ з наказами та
вказівками з фінансових питань;
періодично, але не рідше одного разу на місяць, розглядати письмову
доповідь начальника фінансово-економічного органу про стан фінансового
господарства та приймати по ній рішення;
на період підготовки та складання квартальних і річного бухгалтерських
звітів (тобто з 20-го числа останнього місяця кварталу та по день подання звіту)
звільняти

особовий

склад

фінансово-економічних

органів

від

несення

чергувань, участі в комісіях та від інших робіт, не пов’язаних із складанням
звітів [14].
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Висновки. Отже, професійна діяльність офіцерів управління органами
Державної

прикордонної

служби

України

передбачає

виконання

ним

управлінських функцій щодо всіх підпорядкованих структурних підрозділів. На
основі компетентнісного підходу щодо розвитку професійної компетентності
офіцерів-прикордонників у магістратурі виокремлено одну із основних її
складових – економічну компетентність. Оскільки, здійснюючи управлінську
діяльність керівні кадри органу охорони державного кордону (далі ООДК)
виконують різні види економічної діяльності (працюють із фінансовою
документацією, займаються плануванням, організацією і контролем фінансовоекономічної діяльності ООДК, проводять її аналіз, керують персоналом тощо)
та виконують певні функції (планування, організація виконання, мотивація,
контроль). Водночас зазначені види економічної діяльності потребують від
офіцера-прикордонника відповідних знань, умінь, навичок, певної мотивації і
особистісних якостей, які сприяють досягненню ефективних результатів
функціонування та розвитку ООДК. В свою чергу, зазначені права та
зобов’язання

майбутніх

керівників

ООДК

щодо

фінансово-економічної

діяльності потребують відповідних знань, умінь, навичок, певної мотивації і
особистісних якостей, які сприяють досягненню ефективних результатів
функціонування та розвитку ООДК. Результати аналізу наукових праць з
проблеми

дослідження

економічної

компетентності,

змісту

керівних

документів, у яких містяться вимоги до професійних і економічних якостей
управлінців ООДК, а також в контексті визначення переліку економічних
знань, умінь, функцій та типових завдань їх майбутньої професійної діяльності
дають підставу стверджувати про необхідність розвитку економічної складової
професійної діяльності офіцерів управління органами ДПСУ.
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Мишенюк Р. Н. Экономическая компетентность как составляющая
профессиональной компетентности офицеров управления органов охраны
государственной границы
В статье рассматривается экономическая компетентность как
составляющая профессиональной компетентности руководящих кадров
Государственной пограничной службы Украины. На основании анализа
требований нормативно-правовых документов к руководителям бюджетных
учреждений
Украины,
локальных
нормативно-правовых
актов
Государственной пограничной службы Украины, научных работ по
профессиональной и экономической деятельности специалистов различных
специальностей, автор выделяет в профессиональной компетентности
офицеров управления органами охраны государственной границы одну из
важнейших составляющих – экономическую компетентность.
Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход,
профессиональная
компетентность,
экономическая
компетентность,
Государственная пограничная служба Украины.
Misheniuk R. Economic Competence as a Component of Professional
Competence of Border Units Administration Officers
Economic competence as a component of professional competence of the
administration staff of the State Border Guard Service of Ukraine have been
considered in the article. The author suggests that the issues of ensuring the high
level of preparedness of officers-border guards can be successfully solved only if
there is a clear understanding of what to teach, to form, to improve, to develop and to
maintain.
The process of developing the professional competence of the border unit’s
administration officer has been proposed to be considered in close connection with
his professional activity, in the general structure of which economic competence is a
fundamental condition and the result of self-transforming activity, purposeful work,
development of personality traits and professional qualities. For the specialists of all
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professions economic competence is the most important guarantee of their productive
activity and an integral part of the individual competence, which ensures the
effectiveness of specific activities; the ability to organize other people to achieve the
goal; readiness to evaluate and analyze the effects of joint activities; positive
experience in solving personal and social problems; understanding of the most
effective ways in the goal achievement; adequate setting and effective tasks
completing for the external environment adaptation.
When determining specific features of the professional activity of the
administration officers of the State Border Guard Service of Ukraine, the main
functions, tasks, duties and requirements for their activities have been taken into
consideration. Specific information on professional activity is included in the
normative documents regulating the activity of border unit’s administration officers,
in the post descriptions (rights and functional responsibilities) as well. In particular,
the requirements of normative legal documents have been analyzed for the heads of
budgetary institutions of Ukraine, local regulations of the State Border Guard
Service of Ukraine, scientific works on professional and economic activities of
specialists of different specialties, in which the duties are detailed, rights and
responsibilities of administration officials of the State the Border Guard Service of
Ukraine on the organization and financial services conducting.
The author emphasizes the fact that in conducting administrative activities, the
border units administration staff performs various types of economic activity
(financial documentation processing; planning, organization and control of financial
and economic activities of the state border guard units work; its analysis conducting,
personnel management, etc.) and perform certain functions (planning, execution
organization, motivation, control).
On the basis of the analysis, the author distinguishes the economic competence
as one of the most important components in the professional competence of the
border unit’s administration officers.
Key words: competence, competence approach, professional competence,
economic competence, State Border Guard Service of Ukraine.
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Костянтин ПРОНТЕНКО,
кандидат наук з фізичного виховання та спорту
доцент кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова, м. Житомир
ЗАЛЕЖНІСТЬ ЗМАГАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ КУРСАНТІВГИРЬОВИКІВ ВІД КОМПОНЕНТІВ ЇХ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
У статті досліджено кореляційний взаємозв’язок між компонентами
фізичної, функціональної і технічної підготовленості курсантів-гирьовиків
різної кваліфікації та їх змагальними результатами у гирьовому спорті.
Виявлено достовірно тісний взаємозв’язок між змагальними результатами
курсантів-гирьовиків високої кваліфікації та їх показниками: фізичної
підготовленості (біг на 3 км, нахил тулуба вперед, утримування тулуба у
горизонтальному положенні, вис на перекладині, присідання, станова тяга,
результати спеціально-підготовчих вправ); функціональної підготовленості
(ЧСС, ЖЄЛ, індекс Робінсона, проби Штанге, Генчі, фізична працездатність,
максимальне споживання кисню); технічної підготовленості (тривалість
статичних фаз та “робочого періоду”, кутові характеристики у основних
фазах, темп вправ).
Ключові слова: компоненти фізичної, функціональної і технічної
підготовленості, курсант, гирьовий спорт.
Постановка

проблеми

у

загальному

вигляді.

Проведення

Антитерористичної операції (АТО) на сході України, поява нових способів і
форм збройної боротьби, оснащення армії новими видами озброєння – все це
потребує підвищених вимог до навчання і підготовки майбутніх офіцерів,
насамперед із погляду їх професійності, особистої фізичної та методичної
підготовленості [1; 2]. Це обумовлює необхідність удосконалення фізичного
виховання курсантів вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ).
За даними вчених [1–3], сучасна професійна діяльність випускників
ВВНЗ відбувається в екстремальних умовах зовнішнього середовища за
наявності таких несприятливих чинників бойової діяльності, як: постійне
перебування у стані нервового і фізичного напруження, у стані втоми і стресу;
низька рухова активність під час довготривалого перебування в умовах
обмеженого простору (блокпости, кунги, бліндажі); перенесення на собі значної
© Пронтенко К.
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ваги (зброя, спорядження, боєприпаси); необхідність діяти вночі, за будь-якої
погоди і на будь-якій місцевості; нерегламентованість рухового режиму та інші.
Опитування учасників бойових дій, які повернулися із АТО, свідчить, що
через недостатній рівень фізичної підготовленості випускників, а також через
вплив

несприятливих

чинників

бойової

діяльності

в

організмі

військовослужбовців відбуваються негативні зміни. Крім того, відсутність
систематичних занять із фізичної підготовки у зоні АТО та належної
матеріальної бази спричиняють такі наслідки, як: порушення обміну речовин та
збільшення маси

тіла (поява зайвої ваги), зниження рівня фізичної

підготовленості та погіршення стану здоров’я, підвищення травматизму
(особливо,

опорно-рухового

апарату),

виникнення

різних

захворювань,

погіршення показників психологічного стану.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми. У дослідженнях низки вчених [1–3] та ін.
встановлено,

що

чим

вищий

рівень

фізичної

підготовленості

у

військовослужбовця, тим ефективніше відбувається його професійна діяльність,
при цьому у процесі служби показники здоров’я і професійно важливих
психологічних

якостей

залишаються

стабільними,

порівняно

із

військовослужбовцями з низьким рівнем фізичної підготовленості.
Результати досліджень [4–6] свідчать, що ефективним засобом фізичної
підготовки курсантів ВВНЗ, а також військовослужбовців у період ведення
бойових дій може бути гирьовий спорт, який наділений переліком переваг:
відсутність значних матеріальних затрат; компактність інвентаря; можливість
проведення тренування як в обмеженому просторі, так і на відкритій
місцевості; можливість проведення як самостійного тренування, так і заняття
одночасно з великою групою осіб; широкий діапазон простих і доступних вправ
виключає можливість адаптації до однотипного навантаження; можливість
проводити заняття одночасно з військовослужбовцями з різним рівнем фізичної
підготовленості, висока ефективність щодо розвитку фізичних і морально-
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вольових якостей, зміцнення м’язів спини та усього тіла; профілактика
травмування хребта і суглобів.
Так, у ряді досліджень [4–10] встановлено, що заняття гирьовим спортом
сприяють розвитку сили, загальної та силової витривалості, гнучкості,
координації

рухів,

підвищенню

фізичної

працездатності,

формуванню

морально-вольових та психологічних якостей. Оптимальне поєднання у
тренувальному процесі засобів гирьового спорту та вправ, спрямованих на
розвиток витривалості, підвищує рівень працездатності курсантів. Під час
виконання як фізичної, так і розумової праці, стомлення у гирьовиків настає
значно пізніше, ніж у їхніх однолітків. Вправи з гирями, які виконуються з
нахилом тулуба, за багаторазового виконання прирівнюються до бігу у
помірному темпі, що сприяє зміцненню серцево-судинної системи та системи
дихання. Нахили відмінно “прокачують” кров навколо хребта, що оздоровлює
його та усі внутрішні органи, функціонування яких знаходиться у прямій
залежності від стану хребта. Вправи з гирями здійснюють благотворний вплив
на м’язи та кістково-зв’язковий апарат військовослужбовців; сприяють
поліпшенню пропорційності тіла, формують невимушену, правильну поставу.
Систематичні заняття з гирями підвищують впевненість у своїх силах,
розвивають

такі

морально-вольові

якості,

як

сміливість,

рішучість,

наполегливість, цілеспрямованість, витримка, воля до перемоги. Заняття
гирьовим

спортом

(систематичні

тренування

та

участь

у

змаганнях)

пред’являють підвищені вимоги до організму, створюють стресові ситуації та
викликають

мобілізацію

резервних

можливостей

організму

курсантів.

Напружені стресові ситуації змагальної діяльності стимулюють розвиток
морально-вольових процесів людини, формують його характер, вчать стійко
долати труднощі. Під час занять з гирями відбувається розвиток психічних
якостей, що передбачає єдність впливів на мотиваційну, інтелектуальну,
вольову,

емоційну

і

дієво-практичну

сферу

курсанта,

що

забезпечує

формування не тільки знань, умінь і навичок, але й мотивів, потреб, переконань
особистості у доцільності своєї діяльності, яка часто пов’язана зі свідомим
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подоланням фізичних навантажень. Вольові якості особистості, які виховані у
процесі занять гирьовим спортом, ефективно виявляються у професійній
діяльності. Разом із тим, випускники ВВНЗ, як керівники занять, не володіють
методикою проведення занять з використанням засобів гирьового спорту та
методикою навчання військовослужбовців. Таким чином, виникло протиріччя,
що полягає, з одного боку, у значних можливостях гирьового спорту щодо
підвищення як особистого рівня фізичної підготовленості випускників ВВНЗ,
так і рівня фізичної підготовленості їх підлеглого особового складу, а також
покращання ефективності їх бойової діяльності, а з іншого – у відсутності
науково обґрунтованої методики навчання гирьового спорту курсантів –
майбутніх офіцерів у процесі фізичного виховання.
Тому визначення кореляційного взаємозв’язку між показниками фізичної,
функціональної

і

технічної

підготовленості

курсантів-гирьовиків

різної

кваліфікації та їх результатами у гирьовому спорті з метою обґрунтування
інформативно значущих для ефективного навчання курсантів гирьового спорту
компонентів їх підготовленості підкреслює актуальність нашого дослідження.
Мета статті – провести кореляційний аналіз показників фізичної,
функціональної

і

технічної

підготовленості

курсантів-гирьовиків

різної

кваліфікації та їх результатами у гирьовому спорті.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Для

дослідження

взаємозв’язку між компонентами фізичної, функціональної і технічної
підготовленості курсантів-гирьовиків та їх досягненнями у гирьовому спорті ми
провели кореляційний аналіз показників загальної, спеціальної фізичної
підготовленості, функціональних можливостей та технічних параметрів у
курсантів-гирьовиків різної кваліфікації (n=77) та їх змагальних результатів
(з гирями 32 кг). У дослідженні взяли участь курсанти 1–5-х курсів
Житомирського

військового

інституту

імені

С. П. Корольова,

які

у

процесі навчання займалися гирьовим спортом. Було сформовано 3 групи:
група № 1 – курсанти, які виконали ІІІ та ІІ розряди з гирьового спорту (n=34),
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група № 2 – курсанти І розряду і КМС (n=27), група № 3 – курсанти рівня МС і
МСМК (n=16).
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення наукової і
методичної

літератури,

педагогічне

спостереження,

тестування,

методи

математичної статистики.
Аналіз коефіцієнтів кореляції між показниками бігу на 100 м та
результатами курсантів у гирьовому спорті показав, що у всіх досліджуваних
групах зафіксовано відсутність достовірного взаємозв’язку між рівнем розвитку
швидкісних якостей та результатів у гирьовому спорті (Р>0,05). При цьому у
курсантів рівня ІІІ та ІІ розрядів значення коефіцієнту кореляції (r =-0,31) є
вищим ніж у курсантів рівня І розряду і КМС та МС і МСМК (r=-0,19; r= -0,14
відповідно) (табл. 1). Дослідження взаємозв’язку між результатами у
підтягуванні на перекладині та досягненнями у гирьовому спорті свідчить, що у
групі курсантів ІІІ та ІІ розрядів коефіцієнт кореляції є найвищим (r=0,71), у
курсантів груп № 2 і № 3 коефіцієнти становлять r=0,64 і r=0,52 відповідно.
Необхідно зазначити, що у всіх трьох групах коефіцієнти є достовірно
значущими (Р<0,05). Аналіз свідчить, що у курсантів нижчих розрядів
результати у гирьовому спорті більше залежать від рівня розвитку силових
якостей.
Аналіз коефіцієнтів кореляції між змагальними результатами курсантівгирьовиків та показниками розвитку у них витривалості дозволяє стверджувати
про тісний взаємозв’язок результатів з бігу на 3 км з досягненнями у гирьовому
спорті. При цьому з підвищенням кваліфікації курсантів ця тенденція стає
більш вираженою: у групі № 1 коефіцієнт кореляції становить r=-0,49 (Р<0,05),
у групі № 2 r=-0,55 (Р<0,05), а у групі № 3 r=-0,68 (Р<0,05) (табл. 1), що
підкреслює необхідність урахування показників витривалості, як інформативно
значущих компонентів, під час навчання курсантів гирьового спорту.
У таких силових вправах, як згинання і розгинання рук в упорі на брусах
та у комплексно-силовій вправі (КСВ) виявлено однакову тенденцію –
зниження коефіцієнтів кореляції з підвищенням кваліфікації курсантів© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018
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гирьовиків.
Таблиця 1 – Кореляційний взаємозв’язок між показниками загальної фізичної
підготовленості курсантів-гирьовиків різної кваліфікації (n=77) та їх результатами у
гирьовому спорті
Показники загальної
Група № 1
Група № 2
Група № 3
фізичної підготовленості
(n=34)
(n=27)
(n=16)
Біг на 100 м
-0,31
-0,19
-0,14
Підтягування на перекладині
0,71
0,64
0,52
Біг на 3 км
-0,49
-0,55
-0,68
Згинання рук в упорі на брусах
0,56
0,46
0,32
Комплексно-силова вправа
0,60
0,51
0,21
Комплексна вправа на спритність
-0,39
-0,34
-0,23
Стрибок у довжину з місця
0,42
0,32
0,18
Нахил тулуба вперед
0,27
0,39
0,51
Схрещування рук за спиною
0,13
0,43
0,54
Кут в упорі на брусах
0,54
0,40
0,25
Утримання тулуба у
0,48
0,46
0,55
горизонтальному положенні
Вис на перекладині на прямих руках
0,39
0,52
0,61
Присідання зі штангою на плечах
0,78
0,67
0,53
Жим штанги від грудей лежачи
0,58
0,33
0,12
Тяга штанги станова
0,80
0,75
0,66
Примітка: критичне значення коефіцієнта кореляції для групи № 1 r=0,332 (Р<0,05); для групи № 2 r=0,361
(Р<0,05); для групи № 3 r=0,497 (Р<0,05).

У групах № 1 і № 2 у цих вправах значення коефіцієнтів є достовірними
(Р<0,05), а у групі № 3 – недостовірними (Р>0,05) (табл. 1). Достовірний
середній зв’язок результатів у силових вправах і змагальних показників у
групах курсантів рівня ІІІ і ІІ розрядів, а також І розряду і КМС свідчить про
вплив рівня розвитку силових якостей у розрядників на їх змагальні результати.
А відсутність взаємозв’язку у цих вправах з результатами змагань у курсантів
рівня МС і МСМК свідчить про зниження ролі силової підготовки з
підвищенням кваліфікації курсантів-гирьовиків. У комплексній вправі на
спритність (КВС) достовірний зв’язок рівня розвитку спритність і спортивних
результатів виявлено тільки у групі № 1 (r=-0,39; Р<0,05), у групах № 2 і № 3 –
зв’язок недостовірний (r=-0,34; r=-0,23; Р>0,05) (табл. 1). Подібна тенденція
спостерігається і під час аналізу зв’язку результатів у гирьовому спорті із
показниками у стрибку у довжину – достовірний зв’язок виявлено тільки у
групі курсантів ІІІ і ІІ розрядів (r=0,42; Р<0,05). Це свідчить, що ні спритність,
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ні швидкісно-силові якості не є інформативно значущими компонентами для
навчання курсантів гирьового спорту.
Аналіз взаємозв’язку між показниками гнучкості та змагальними
результатами показав, що коефіцієнти кореляції між результатами у нахилі
тулуба, а також у схрещуванні рук за спиною та змагальними результатами у
курсантів-гирьовиків високого класу є достовірно значущими (Р<0,05) та
найвищими серед досліджуваних груп (r=0,51; r=0,54). У групі курсантів
І розряду і КМС коефіцієнти також є достовірними (r=0,39; r=0,43; Р<0,05), а у
групі курсантів ІІІ і ІІ розрядів – недостовірними (r=0,39; r=0,43; Р>0,05),
зв’язок відсутній (табл. 1). Проведений аналіз свідчить про важливість
вдосконалення рівня гнучкості в курсантів у процесі їх навчання гирьового
спорту. Дослідження залежності результатів курсантів у гирьовому спорті від
показників їх статичної витривалості свідчить, що у групах № 1 і № 2 виявлено
середній зв’язок показників курсантів в утриманні кута на брусах (м’язами
пресу) та їх змагальних результатів (r=0,39; r=0,43; Р<0,05), а у групі № 3
зв’язок не виявлено (r=0,25; Р>0,05). В утриманні тулуба у горизонтальному
положенні та у висі на перекладині тенденція коефіцієнтів кореляції є
протилежною до попередньої вправи – в усіх групах виявлено достовірний
зв’язок статичної витривалості м’язів спини та рук і змагальних результатів
курсантів (Р<0,05) (табл. 1); при цьому у курсантів рівня МС і МСМК
коефіцієнти є найвищими (r=0,55; r=0,61), що вказує на важливість розвитку
даних фізичних якостей у процесі навчання курсантів гирьового спорту.
Вивчення взаємозв’язку між змагальними результатами та показниками у
силових вправах зі штангою свідчить про наявність достовірно тісного зв’язку
результатів у присіданнях зі штангою на плечах і становій тязі курсантів усіх
досліджуваних груп із їх результатами змагань (Р<0,05), що дозволяє
стверджувати про необхідність акцентування уваги у процесі навчання
курсантів гирьового спорту на розвитку м’язів ніг та спини. Виявлено, що із
підвищенням кваліфікації величина коефіцієнтів кореляції зменшується –
найвищі значення зафіксовано у курсантів групи № 1 (r=0,78; r=0,80), а
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 1

Педагогіка

найнижчі – у курсантів групи № 3 (r=0,53 та r=0,66) (табл. 1). Це свідчить, що у
курсантів низької кваліфікації результати у вправах із гирями достовірно
залежать від рівня їх силових можливостей, а із підвищенням кваліфікації
необхідність у подальшому розвитку силових якостей знижується. Зв’язок між
показниками у жимі штанги лежачи та змагальними результатами виявлено
тільки у курсантів ІІІ і ІІ розрядів (r=0,58; Р<0,05), які свідчать, що сила
грудних м’язів не є інформативно значущим показником для навчання
курсантів гирьового спорту.
Таким чином, проведений аналіз взаємозв’язку між показниками
загальної фізичної підготовленості курсантів та їх змагальними результатами
дозволяє стверджувати, що у групах курсантів ІІІ і ІІ розрядів та І розряду і
КМС відмічається достовірний взаємозв’язок змагальних результатів із
показниками у вправах, що вимагають прояву переважно силових якостей.
В той час у групі курсантів-гирьовиків рівня МС і МСМК виявлено
достовірний взаємозв’язок результатів із показниками у вправах на розвиток
витривалості, гнучкості, статичної витривалості м’язів спини і рук та сили
“робочих” м’язів (спини та ніг). Дослідження також дозволило встановити
слабкий зв’язок змагальних результатів у гирьовому спорті із вправами,
спрямованими на розвиток швидкісних, швидкісно-силових, окремих силових
якостей та спритність у курсантів-гирьовиків високого класу. За результатами
кореляційного

аналізу

встановлено,

що

інформативно

значущими

компонентами загальної фізичної підготовленості для навчання курсантів
гирьового спорту є: загальна витривалість, гнучкість, статична витривалість
м’язів спини та рук, сила “робочих м’язів” (спини та ніг).
Аналіз взаємозв’язку між змагальними результатами та показниками у
спеціально-підготовчих вправах дозволив встановити достовірний зв’язок
(Р<0,05) результатів курсантів усіх трьох груп у всіх досліджуваних спеціальнопідготовчих вправах (табл. 2). При цьому у групах № 1 і № 2 зв’язок виявлено
достовірно тісним у всіх вправах, у а групі № 3 – у стійці з гирями 32 кг у
вихідному положенні (r=0,67), підйомі гир 32 кг на груди за 10 хв (r=0,82),
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напівприсіданні з гирями 32 кг у вихідному положенні (r=0,81), стійці з гирями
24 кг у положенні фіксації (r=0,71).
Таблиця 2 – Кореляційний взаємозв’язок між показниками спеціальної фізичної
підготовленості курсантів-гирьовиків різної кваліфікації (n=77) та їх результатами у
гирьовому спорті
Показники спеціальної
Група № 1
Група № 2
Група № 3
фізичної підготовленості
(n=34)
(n=27)
(n=16)
Стійка з гирями 32 кг у вихідному
0,69
0,64
0,67
положенні
Підйом гир 32 кг на груди за 10 хв
0,78
0,76
0,82
Напівприсідання з гирями 32 кг у
0,83
0,78
0,81
вихідному положенні
Стійка з гирями 24 кг у положенні фіксації
0,79
0,76
0,71
Тяга ривкова гирі 32 кг
0,64
0,63
0,58
Вистрибування з гирею 40 кг за 2 хв
0,61
0,58
0,50
Станова тяга гирі 40 кг за 2 хв
0,65
0,62
0,54
Примітка: критичне значення коефіцієнта кореляції для групи №1 r=0,332 (Р<0,05); для групи №2 r=0,361
(Р<0,05); для групи №3 r=0,497 (Р<0,05)

Необхідно зазначити, що якщо у спеціально-підготовчих вправах, які
вимагають спеціальної витривалості (підйом гир на груди за 10 хв,
напівприсідання) та статичної витривалості (утримання гир у статичних фазах)
значення коефіцієнтів кореляції у курсантів рівня МС і МСМК є достовірно
тісним, то у вправах, що вимагають більше силової витривалості (тяга гирі
ривкова, вистрибування і станова тяга гирі 40 кг за 2 хв), зв’язок середній та й
величини коефіцієнтів із підвищенням кваліфікації знижуються.
Дослідження кореляційного взаємозв’язку між результатами курсантівгирьовиків різної кваліфікації у гирьовому спорті та показниками їх
функціональної підготовленості свідчать, що у курсантів рівня МС і МСМК
коефіцієнти кореляції є вищими ніж у курсантів І розряду і КМС та ІІІ і ІІ
розрядів за всіма досліджуваними функціональними показниками (табл. 3).
У групі № 3 виявлено достовірний зв’язок (Р<0,05) змагальних
результатів

із

більшістю

досліджуваних

показників

(за

виключенням

артеріального тиску) (r=0,57-0,61). При цьому найвищі значення коефіцієнтів
кореляції виявлено у показниках ЧСС (r=-0,61), PWC170, (r=0,60), МСК (r=0,60),
індексу Робінсона (r=-0,59) та ін. У групі № 2 спостерігається подібна тенденція
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– достовірний взаємозв’язок виявлено із більшістю функціональних показників
(Р<0,05), але величини коефіцієнтів кореляції є меншими порівняно із групою
№ 3 (r=0,34-0,50). У групі № 1 не виявлено достовірного зв’язку із жодним із
параметрів (Р>0,05).
Таблиця 3 – Кореляційний взаємозв’язок між показниками функціональної
підготовленості курсантів-гирьовиків різної кваліфікації (n=77) та їх результатами у
гирьовому спорті
Показники функціональної підготовленості
Група № 1
Група № 2
Група № 3
(n=34)
(n=27)
(n=16)
ЧСС у спокою
-0,24
-0,38
-0,61
Систолічний артеріальний тиск
-0,02
-0,07
-0,18
Діастолічний артеріальний тиск
-0,05
-0,11
-0,14
Життєва ємність легень
0,22
0,46
0,55
Показники функціональної підготовленості
Група № 1
Група № 2
Група № 3
(n=34)
(n=27)
(n=16)
Проба Розенталя
0,14
0,39
0,58
Індекс Робінсона
-0,25
-0,40
-0,59
Проба Штанге
0,20
0,37
0,50
Проба Генчі
0,17
0,34
0,51
Час відновлення ЧСС
-0,20
-0,38
-0,57
Фізична працездатність (PWC170)
0,31
0,49
0,60
PWC170 / кг
0,30
0,47
0,59
Максимальне спож. кисню (МСК)
0,32
0,50
0,60
МСК/кг
0,31
0,49
0,58
Примітка: критичне значення коефіцієнта кореляції для групи №1 r=0,332 (Р<0,05); для групи №2 r=0,361
(Р<0,05); для групи №3 r=0,497 (Р<0,05)

Проведений аналіз свідчить, що для забезпечення ефективного процесу
навчання курсантів гирьового спорту з метою підвищення їх результатів
необхідно

вдосконалювати

функціональні

можливості

серцево-судинної

системи та системи дихання у курсантів-гирьовиків.
Дослідження взаємозв’язку між показниками технічної підготовленості та
змагальними результатами дозволяє стверджувати, що у групі курсантів
високого класу (група № 3) за більшістю досліджуваних часових характеристик
(тривалість основних фаз) коефіцієнти кореляції є вищими, ніж у групах № 2 і
№ 1, особливо у статичних положеннях (табл. 3). Так, у групі № 3 у фазах
утримання гир на грудях у вихідному положенні у поштовху і поштовху за
довгим циклом та у фазі утримання гир у вихідному положенні перед
опусканням у поштовху за довгим циклом виявлено достовірно тісний
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взаємозв’язок із змагальними результатами (Р<0,05) (r=-0,72-(-0,84)). Також у
цій групі зафіксовано достовірно тісний зв’язок із “робочим періодом” у
поштовху (r=-0,78). У цих фазах нижчі ніж у групі № 3, але достовірно
значущі коефіцієнти кореляції виявлено і у групах № 2 і № 1 (r=-0,38–(-0,61) та
r=-0,35-(-0,39) відповідно, Р<0,05). Достовірного зв’язку тривалості “робочого
періоду” у ривку зі змагальними результатами у групі курсантів-гирьовиків
високого класу не виявлено (r=-0,41; Р>0,05), а групах курсантів нижчої
кваліфікації

–

зв’язок

достовірний

(r=-0,35;

r=-0,38;

Р<0,05).

Аналіз

взаємозв’язку між тривалістю фаз фіксації гир вгорі у поштовху і ривку
засвідчив відсутність достовірного зв’язку у всіх трьох групах курсантів (r=0,27– 0,35; Р>0,05). Таким чином, аналіз взаємозв’язку тривалості основних фаз
виконання вправ із гирями та змагальними результатами курсантів-гирьовиків
підтвердив, що інформативно значущими для навчання курсантів гирьового
спорту показниками технічної підготовленості є тривалість статичних фаз із
гирями та “робочих періодів”, скорочення яких у процесі навчання сприятиме
покращанню результативності курсантів.
Таблиця 3 – Кореляційний взаємозв’язок між показниками технічної підготовленості
(тривалість основних фаз) курсантів-гирьовиків різної кваліфікації (n=77) та їх
результатами у гирьовому спорті
Показники технічної підготовленості
Група № 1
Група № 2
Група № 3
(n=34)
(n=27)
(n=16)
Вихідне положення перед
-0,35
-0,61
-0,84
виштовхуванням у поштовху
“Робочий період” у поштовху
-0,39
-0,54
-0,78
Фіксація у поштовху
-0,30
-0,35
-0,31
Вихідне положення перед опусканням
-0,14
-0,38
-0,72
у довгому циклі
Вихідне положення перед
-0,37
-0,56
-0,81
виштовхуванням у довг. циклі
“Робочий період” у ривку
-0,35
-0,38
-0,41
Фіксація у ривку
-0,33
-0,32
-0,27
Примітка: критичне значення коефіцієнта кореляції для групи №1 r=0,332 (Р<0,05); для групи №2 r=0,361
(Р<0,05); для групи №3 r=0,497 (Р<0,05)

Дослідження зв’язку змагальних результатів курсантів-гирьовиків із
величинами кутів між частинами тіла у основних фазах виконання вправ із
гирями свідчить, що за всіма досліджуваними показниками достовірно вищі
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 1

Педагогіка

(Р<0,05) коефіцієнти кореляції виявлено у групі курсантів високої кваліфікації
(група № 3) – зв’язок визначено як тісний (r=-0,52-(-0,68)). У групі № 2
достовірний кореляційний зв’язок виявлено лише із трьома параметрами: кутом
між тулубом і руками у “мертвій точці” у довгому циклі (r=-0,46), кутом між
тулубом і ногами у “мертвій точці” у ривку (r=-0,37), кутом між тулубом і
рукою у “мертвій точці” у ривку (r=-0,45) (Р<0,05), при цьому ступінь зв’язку у
зазначених величинах кутів із змагальними результатами характеризується як
середній. У групі № 1 у всіх досліджуваних показниках зв’язок між кутовими
характеристиками і змагальними результатами курсантів відсутній (табл. 4).
Таблиця 4 – Кореляційний взаємозв’язок між показниками технічної підготовленості
(кутовими характеристиками і темпом вправ) у курсантів-гирьовиків різної кваліфікації
(n=77) та їх результатами у гирьовому спорті
Показники технічної підготовленості
Група № 1
Група № 2
Група № 3
(n=34)
(n=27)
(n=16)
Кут між тулубом і руками під час
-0,12
-0,21
-0,56
опускання гир у ПДЦ
Кут між тулубом і ногами у “мертвій
-0,17
-0,31
-0,52
точці” у ПДЦ
Кут між тулубом і руками у “мертвій
-0,34
-0,46
-0,68
точці” у ПДЦ
Кут між тулубом і руками під час
-0,27
-0,31
-0,61
підйому гир у ПДЦ
Кут між тулубом і рукою під час
-0,11
-0,29
-0,55
опускання гирі у ривку
Кут між тулубом і ногами у “мертвій
-0,25
-0,37
-0,54
точці” у ривку
Кут між тулубом і рукою у “мертвій
-0,31
-0,45
-0,73
точці” у ривку
Кут між тулубом і рукою під час
-0,24
-0,33
-0,64
підриву гирі у ривку
Темп на 1-й хвилині поштовху
0,54
0,52
0,34
Темп на 10-й хвилині поштовху
0,27
0,73
Примітка: критичне значення коефіцієнта кореляції для групи № 1 r=0,332 (Р<0,05); для групи № 2 r=0,361
(Р<0,05); для групи № 3 r=0,497 (Р<0,05).

Аналіз взаємозв’язку між змагальними результатами та показниками
темпу на 1-й та 10-й хв поштовху показав, що у курсантів груп № 1 і № 2
коефіцієнти кореляції між темпом на 1-й хв і змагальним результатом (r=0,54;
r=0,52) свідчать про високий ступінь зв’язку та є достовірно вищими (Р<0,05),
ніж у курсантів групи № 3 (r=0,34) (табл. 4). А на 10-й хв вищий коефіцієнт
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кореляції виявлено у групі № 3 (r=0,73) (Р<0,05), що свідчить про те, що
гирьовики високого класу, на відміну від розрядників, починають виконувати
вправу у нижчому темпі, а закінчують з максимальним прискоренням.
Таким чином, кореляційний аналіз показників фізичної, функціональної
та технічної підготовленості курсантів-гирьовиків різної кваліфікації та їх
змагальних результатів показав, що з метою забезпечення ефективності
навчання курсантів гирьового спорту для досягнення ними високих результатів
основну увагу необхідно зосередити на розвитку загальної і статичної
витривалості, гнучкості, силових якостей м’язів спини та ніг; вдосконаленні
спеціальних якостей шляхом виконання відповідних спеціально-підготовчих
вправ;

покращанні

функціональних

можливостей

серцево-судинної

та

дихальної систем; постійному вдосконаленні техніки виконання змагальних
вправ в цілому та її окремих параметрів (скорочення статичних фаз,
дотримання необхідних кутів між частинами тіла, дотримання відповідного
темпу під час виконання вправ із гирьового спорту).
Висновки. 1. Виявлено достовірно тісний взаємозв’язок (P<0,05) між
змагальними результатами курсантів-гирьовиків високої кваліфікації та їх
показниками загальної фізичної підготовленості (біг на 3 км, r=-0,68;
підтягування, r=0,52; нахил тулуба вперед, r=0,51; схрещування рук за спиною,
r=0,54; утримування тулуба у горизонтальному положенні, r=0,55; вис на
перекладині, r=0,61; присідання зі штангою, r=0,53; станова тяга, r=0,66);
спеціальної фізичної підготовленості (стійка з гирями у вихідному положенні,
r=0,67; підйом гир на груди за 10 хв, r=0,82; напівприсідання з гирями, r=0,81;
стійка з гирями у положенні фіксації, r=0,71; тяга гирі ривкова, r=0,58;
вистрибування з гирею 40 кг за 2 хв, r=0,50; станова тяга гирі 40 кг за 2 хв,
r=0,53); функціональної підготовленості (ЧСС, r=-0,61; ЖЄЛ, r=0,55; проба
Розенталя, r=0,58; індекс Робінсона, r=-0,59; проба Штанге, r=0,50; проба Генчі,
r=0,51; тривалість відновлення ЧСС, r=-0,57; PWC170, r=0,60; PWC170/кг, r=0,59;
МСК, r=0,60; МСМК/кг, r=0,58), технічної підготовленості (тривалість
статичних фази перед виштовхуванням, r=-0,81-(-0,84); та перед опусканням
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гир, r=-0,72; тривалість “робочого періоду” у поштовху, r=-0,78; величини кутів
між частинами тіла у основних фазах, r=-0,52-(-0,74); темп виконання вправ на
10-й хв, r=0,73).
2. Встановлено, що інформативно значущими для навчання курсантів
гирьового

спорту

компонентами

загальної

фізичної

підготовленості

є

витривалість (загальна і статична), гнучкість, сила “робочих” м’язів ніг і спини;
спеціальної фізичної підготовленості – результати у таких спеціальнопідготовчих вправах, як стійка з гирями у вихідному положенні, підйом гир на
груди за 10 хв, напівприсідання з гирями, стійка з гирями у положенні фіксації,
тяга гирі ривкова, вистрибування з гирею 40 кг, станова тяга гирі 40 кг за 2 хв;
функціональної підготовленості – функціональні можливості серцево-судинної
та дихальної систем; технічної підготовленості – тривалість статичних фаз та
«робочого періоду» у змагальних вправах; кутові характеристики у основних
фазах виконання вправ; відповідність темпу до змагального результату.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку: обґрунтувати,
розробити і впровадити до навчально-виховного процесу у ВВНЗ авторську
методичну систему навчання гирьового спорту курсантів у процесі фізичного
виховання

на

основі

інформативно

значущих

компонентів

фізичної,

функціональної та технічної підготовленості.
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Пронтенко К. Зависимость соревновательных результатов
курсантов-гиревиков от компонентов их подготовленности
Исследована корреляционная взаимосвязь между компонентами
физической, функциональной и технической подготовленности курсантовгиревиков различной квалификации и их соревновательными результатами в
гиревом спорте. Выявлена достоверно тесная взаимосвязь между
соревновательными результатами курсантов-гиревиков высокой квалификации
и их показателями: физической подготовленности (бег на 3 км, наклон
туловища вперед, удерживание туловища в горизонтальном положении, вис на
перекладине, приседание, сословная тяга, результаты специальноподготовительных упражнений); функциональной подготовленности (ЧСС,
ЖЕЛ,
индекс
Робинсона,
пробы
Штанге,
Генчи,
физическая
работоспособность, максимальное потребление кислорода); технической
подготовленности (длительность статических фаз и “рабочего периода”,
угловые характеристики в основных фазах, темп упражнений).
Ключевые слова: компоненты физической, функциональной и
технической подготовленности, курсант, гиревой спорт.
Prontenko K. Dependence of Competitive Results of Cadets in Kettlebell
Lifting on Components of their Preparedness
The correlation between the indicators of physical, functional and technical
preparedness of cadets of different qualification and their competitive results in
kettlebell lifting was investigated in this article. Cadets in the 1st–5th year of study
(n=77) of S. P. Koroliov Zhytomyr Military Institute, who were attending a kettlebell
lifting class while the studying, took part in the investigation. Cadets were
participated on 3 groups: group № 1 – cadets of grade 3 and 2 (n=34); group № 2
– cadets of grade 1 and candidates in the sports masters (n=27); group № 3 – cadets
of sports masters and international sports masters (n=16).
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The research of indexes of general physical preparedness has been conducted
according to the results of: 100 m of running, pulling up on a cross-beam, 3 km of
running, hands bending on the squared beams, complex power exercise, complex
adroitness exercise, broad jump from a place, forward inclination of the body in a
seating position, crossing of hands after the back, holding the corner in support on
the squared beams, holding the body in a horizontal position, squatting with a barbell
on shoulders, class traction, the press of barbell lying. The research of indexes of
special physical preparedness has been conducted according to the results of specialpreparatory exercises: bar with 2 32 kg – kettlebells in initial position, semisquatting with 2 32 kg – kettlebells in initial position, jumping out with 40 kg kettlebell for 2 minutes, bar with 2 24 kg – kettlebells in the position of fixation. The
research of functional readiness of cadets has been conducted on the basis of the
parameters of heart rate at rest, blood pressure (systolic and diastolic), vital
capacity, duration of holding of breathing during the inhalation, duration of holding
of breathing during the exhalation, index of Robinson, test of Rozental, heart rate
recovery time after standart loading (20 squats for 30 seconds), physical working
capacity, maximal consumption of oxygen. Research of indexes of technical
preparedness has been conducted according to: duration of main phases during the
performance of competitive exercises with kettlebells; the corners between parts of
body in the main phases of exercise; the compliance of the rate of exercise at the first
and tenth minutes with the overall result.
The aim of the article is to determine the correlation between the indicators of
physical, functional and technical preparedness of cadets of different qualifications
and their competing results in kettlebell lifting.
Research methods: theoretical analysis and generalization of scientific and
methodical literature, pedagogical supervision, testing, methods of mathematical
statistics.
Reliable correlation (P <0.05) was found between the competitive results of
cadets of high qualification and their indicators in: 3 km of running, forward
inclination of the body in a seating position, holding the body in a horizontal
position, squatting with a barbell, class traction; results of special-preparatory
exercises; heart rate at rest, vital capacity, index of Robinson, duration of recovery
process, physical working capacity, maximal consumption of oxygen; duration of
static phases, the size of corners between the parts of the body in the main phases, the
rate of performance of an exercise.
Key words: components of physical, functional and technical preparedness,
cadet, kettlebell lifting.
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доцент кафедри іноземних мов,
Одеський національний медичний університет, м. Одеса
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ
У статті розглянуті виявлені автором педагогічні умови професійної
англомовної підготовки майбутніх лікарів у медичному університеті, які
забезпечують ефективне оволодіння студентами-медиками англійською мовою
для здійснення професійних завдань.
Вивчення сучасних педагогічних досліджень показало, що теоретичні
питання формування професійно зорієнтованої англомовної готовності
студентів в медичному ЗВО недостатньо відображені в науковій літературі.
У зв'язку з цим автором статті було поставлено завдання виявити і
обґрунтувати педагогічні умови професійної англомовної підготовки
майбутніх лікарів і сприяти активному застосуванню отриманих знань у
подальшій професійній діяльності.
Ключові слова: педагогічні умови, англомовна підготовка, майбутні
лікарі.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Теоретико-практичні
пошуки ефективних засобів підготовки майбутніх лікарів у медичному ЗВО
зумовлюють нагальну потребу у визначенні та обґрунтуванні педагогічних
умов, що сприяють ефективності навчально-виховного процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Зазначимо, що
іншомовну професійно-мовленнєву діяльність майбутніх лікарів досліджувала
низка вчених у таких напрямах: проблеми професійно-комунікативної і
мовленнєвої

підготовки

(Л.

Богданова,

М.

Лісовий,

Н. Литвиненко,

І. Мельничук, С. Поплавська та ін.); інтегрований підхід у підготовці майбутніх
лікарів забезпечували (Л. Максимчук, О. Проніна та ін.); навчання іншомовного
професійно зорієнтованого ділового мовлення в медичній галузі (Г. Архіпова,
Т. Баєва, Л. Гаспарян, М. Грязнова, К. Єфремова, О. Іскандарова, Д. Чемберс,
Г. Даль Альби та ін.); проблема формування лексичної компетентності
© Русалкіна Л.
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(Л. Бірецька, О. Петращук); розвиток уміння писемного мовлення (Л. Лимар).
Метою статті є визначення педагогічних умов ефективного формування
англомовної професійної підготовленості у майбутніх лікарів.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Ефективність

експериментальної методики значною мірою залежить від того, наскільки
доречно визначено педагогічні умови її реалізації. Таким чином, було
поставлено за мету до початку експериментального навчання визначити
педагогічні умови англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів.
Поняття “умова” трактують, з одного боку, як “обставину, від якої щонебудь залежить (в нашому випадку – ефективність англомовної підготовки), і,
з іншого, як обстановку, в якій щось відбувається, здійснюється” [1, с. 839].
Як філософська категорія “умова” виражає відношення предмета до
оточуючих його явищ, без яких він не може існувати. Сам предмет виступає як
щось зумовлене, а умова – як зовнішнє щодо предмета різноманіття
об’єктивного світу [2, с. 677]. Педагогічні умови спеціально створюються,
моделюються педагогом з метою впливу на перебіг процесу.
Психолого-педагогічна література містить значну кількість визначень
феномена “педагогічні умови”. У психології під педагогічною умовою
розуміють “певну обставину або обстановку, яка впливає (прискорює чи
гальмує) на формування і розвиток педагогічних явищ, процесів, систем,
якостей особистості” [3; с. 97]. Науковці (А. Алексюк, П. Підкасистий) під
педагогічними умовами розуміють чинники, що впливають на процес
досягнення мети, при цьому поділяють їх на: а) зовнішні: позитивні відносини
викладача і студентів; об’єктивність оцінки навчального процесу; місце
навчання,

приміщення,

клімат

тощо;

б)

внутрішні

(індивідуальні):

індивідуальні властивості студентів (стан здоров’я, властивості характеру,
досвід, уміння, навички, мотивація тощо) [4].
П. Підкасистий розмежовує педагогічні умови на необхідні і достатні
[5, с. 84]. Необхідні умови – внутрішня об’єктивна закономірність виникнення,
існування і результативності розвитку тих, хто навчається. Достатні умови – ті,
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що пов’язані з причинами і підставами розвитку. Відсутність необхідних і
достатніх умов призводить до уповільнення розвитку особистості студентів.
Слушним є погляд В. Андреєва, який уважає, що педагогічні умови – це
“результат

цілеспрямованого

відбору,

конструювання

та

застосування

елементів змісту, методів (прийомів), а також організаційних форм навчання
для досягнення цілей” [6, с. 124]. Інший бік цієї проблеми висвітлює
Н. Боритко, який під педагогічними умовами розуміє зовнішні обставини, що
істотно впливають на перебіг педагогічного процесу, в тій чи тій мірі свідомо
сконструйовані педагогом, закономірно передбачають, але не гарантують
певний результат [7, с. 46]. І. Шешнева визначає педагогічні умови як
сукупність об’єктивних можливостей, змісту, форм, методів і обставин,
спрямованих на вирішення поставлених завдань” [8, с. 9].
На думку О. Братанич, педагогічні умови є сукупністю об’єктивних
можливостей

змісту,

методів,

організаційних

форм

і

матеріальних

можливостей здійснення педагогічного процесу, що забезпечує успішне
досягнення поставленої мети [9]. О. Назола тлумачить це поняття як
“сукупність об’єктивних і суб’єктивних чинників, які позитивно впливають на
ефективність

і

результативність

навчально-виховного

процесу”

[10].

Відзначимо, що наведені авторами визначення не виключають одне одного, а
лише взаємодоповнюють і відображають різні позиції щодо цієї проблеми.
Узагальнюючи погляди дослідників, доходимо висновку про те, що педагогічні
умови є сукупністю цілеспрямовано створених і реалізованих в освітньому
середовищі заходів, які забезпечують вирішення певного педагогічного
завдання і сприяють підвищенню ефективності педагогічного процесу.
Отже, під педагогічними умовами англомовної професійної підготовки
майбутніх лікарів будемо розуміти сукупність обставин, у яких проводиться
навчання майбутніх лікарів, реалізується певний зміст освіти, і комплекс
заходів, які сприяють підвищенню ефективності навчально-виховного процесу
студентів-медиків, активізують потреби й інтереси майбутніх фахівців
медичної галузі в оволодінні іноземною мовою, впливають на розвиток
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професійних та особистісних якостей студентів-майбутніх лікарів.
Логіка

започаткованого

дослідження

зумовила

визначення

таких

педагогічних умов ефективної реалізації навчально-виховного процесу
англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів, як-от:
інтеграція

фахових

та

лінгвістичних

(іншомовної

спрямованості)

дисциплін в освітньому процесі медичного ЗВО;
мотиваційна налаштованість та усвідомлення необхідності майбутніми
лікарями щодо вивчення іноземної мови для подальшого професійного
спілкування;
створення

розвивального

іншомовного

середовища

професійного

спрямування в медичному закладі вищої освіти;
занурення майбутніх лікарів в активну іншомовну діяльність професійної
спрямованості.
Зупинимося на обґрунтуванні доцільності визначених педагогічних умов
в аспекті започаткованого дослідження. Перш ніж розглядати педагогічні
умови стосовно започаткованого дослідження, необхідно: 1) виявити чинники,
що впливають на підвищення ефективності іншомовної підготовки; 2) вибрати
оптимальний варіант вдосконалення іншомовної підготовки; 3) виходити з
розуміння того, що окремі, випадково обрані педагогічні умови не можуть
вплинути на ефективність іншомовної підготовки, необхідним є комплекс
педагогічних умов, що враховує оптимізацію цього процесу в медичному виші.
Аналіз наукової літератури засвідчив, що чинники поділяються на зовнішні і
внутрішні (зовнішні впливають ззовні; внутрішні – це настанови, потреби,
інтереси студента); об’єктивні і суб’єктивні (об’єктивні – залежить від волі
конкретних студентів; суб’єктивні – породжуються волею та ініціативою
певних студентів); цілеспрямовані і стихійні (цілеспрямовані впливають на
студента, враховуючи реальний рівень його розвитку; стихійні – не піддаються
програмуванню, не “вписуються” в педагогічно доцільну логіку дій, змінюють
напрям саморозвитку майбутнього фахівця). Н. Гальськова і Н. Гез поділяють
сукупність чинників, що визначають систему іншомовної освіти, на такі групи:
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1) соціально-економічні та політичні чинники (соціальна потреба в іноземній
мові – засобі спілкування; можливість реального використання мови; традиції
у вивченні та виборі мови; фінансова база системи); 2) соціально-педагогічні
чинники (державна політика у сфері мовної освіти і місце мови в освітній
системі; наявність кваліфікованих педагогічних кадрів, матеріально-технічне
оснащення освітньої галузі); 3) соціокультурні чинники (відмінність або
спільність культур; ставлення до народу-носія мови, культури, суспільства;
система соціальних цінностей, прийнята в суспільстві); 4) методичні чинники
(рівень розвитку методичної науки і суміжних з нею наук; методична
концепція/підхід; цілі, зміст, принципи навчання, зафіксовані у програмах);
5) індивідуальні чинники (індивідуальні та соціальні особливості студента і
викладача, їхня позиція як суб’єктів навчального процесу, соціальна і
культурна

орієнтація,

рівень

загального

розвитку,

мотивація

у

вивченні/викладанні мови) [12, с. 34].
Відзначимо, що такий поділ чинників є умовним. Слушною, на наш
погляд, є позиція І. Підласого, який виокремив “чотири генеральних чинники,
що визначають у комплексі формування продуктів дидактичного процесу”:
1) навчальний матеріал; 2) організаційно-педагогічний вплив; 3) здатність до
навчання студентів; 4) час [11, с. 253].
Базовий чинник “навчальний матеріал” містить два комплексних
(об’єктивна інформація, дидактична обробка), шість загальних (зміст,
кількість, якість, форма, структура, спосіб викладу) і понад п’ятдесят причин
загального

характеру.

Чинник

“організаційно-педагогічний

вплив”

характеризує діяльність педагога, якісні рівні організації навчального процесу,
умови навчального педагогічної праці. На думку вченого, сюди належать:
методи викладання і навчання, організаційні форми, навчальні ситуації,
працездатність педагога, працездатність студентів, контроль і перевірка
результатів роботи, тип і структура навчального заняття, практичне
застосування набутих знань і вмінь, застосування засобів навчання,
обладнання навчального процесу, умови навчання. Третій важливий чинник –
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“здатність до навчання студентів” – це придатність до навчання і можливість
досягнення студентами запланованих результатів у встановлений час. Цей
чинник містить рівень загальної підготовки студентів, здатності до оволодіння
навчальним

матеріалом,

загальні

здібності

до

навчально-пізнавальної

діяльності, загальні характеристики уваги, особливості мислення під час
вивчення конкретного навчального предмета, психологічна настанова на
свідоме і міцне засвоєння навчального матеріалу, мотивація навчання тощо.
В четвертому базовому чиннику – “час” – виокремлюють витрати часу
безпосередньо на заняття і витрати часу на самопідготовку [11].
Відзначимо, що наведена класифікація не позбавлена певних недоліків.
Так, чинники “працездатність студентів” і “здатність до оволодіння
навчальним матеріалом і до навчально-пізнавальної діяльності”, досить тісно
взаємопов'язані, входять одночасно до складу двох базових чинників,
натомість чинник взаємодії викладача і студентів, який, на нашу думку, має
великий вплив на успішність навчання, не виокремлено взагалі. Вчені
(В. Ільїна, Г. Подчалімова, Т. Шамова) вважають, що слід виокремити такі
чинники: соціально-педагогічні, науково-теоретичні, особистісні, професійнокомпетентнісні [13, с. 294]. На думку зазначених вчених, група соціальнопедагогічних чинників об’єднує: докорінні перетворення у провідних сферах
життя нашої країни, стратегію модернізації української освіти; група науковотеоретичних чинників – сучасні досягнення науки про освіту, в тому числі
професійну, новітні дані щодо структури освітнього процесу у виші,
результати наукових досліджень у професійній діяльності фахівця; група
професійно-компетентнісних чинників представлена: професійною культурою
фахівця, професійними цілями і завданнями, змістом і структурою професійної
діяльності, професійними вимогами до особистості фахівця, вимогами до
форм, методів і засобів професійної діяльності, до її результатів; група
особистісних чинників об’єднує: усвідомлені особистістю потреби в освіті,
професійно-особистісному саморозвитку, мотивацію до професійної та
освітньої діяльності.
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Ґрунтуючись

на

класифікації

вчених

(В. Ільїна,

Г. Підчалімова,

Т. Шамова) [13, с. 294], чинниками, що впливають на процес іншомовної
підготовки в медичному ЗВО, на наш погляд, є: сучасні досягнення науки,
новітні дані і результати наукових досліджень у професійній діяльності
фахівця, зміст і структура професійної діяльності майбутнього фахівця,
індивідуальні, вікові, освітні та пізнавальні потреби медиків. Аналіз і
узагальнення думок цих учених визначили необхідність обґрунтування таких
педагогічних умов, як-от: 1) інтеграція фахових та лінгвістичних дисциплін
іншомовної

спрямованості

в

освітньому

процесі

медичного

ЗВО;

2) мотиваційна налаштованість та усвідомлення необхідності майбутніми
лікарями вивчення іноземної мови для подальшого спілкування; 3) створення
розвивального іншомовного середовища професійної орієнтації в медичному
закладі вищої освіти.
З огляду на вищезазначене відзначимо, що окреслені педагогічні умови
реалізуються в комплексі, але на кожному окремому етапі превалює певна
педагогічна умова в залежності від створеного навчально-експериментального
контексту.
В процесі експериментальної роботи оцінка ефективності розробленої
методики навчання англійської мови із застосуванням зазначених педагогічних
умов

здійснювалась

із

зіставленням

результатів

констатувального

і

формувального експериментів. Результати статистичної обробки даних
експерименту свідчать про ефективність розробленої технології професійно
зорієнтованого навчання англійської мови, створеного у відповідності з
виявленими педагогічними умовами формування англомовної професійної
підготовки в медичному виші.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі вбачаємо у
практичній реалізації зазначених педагогічних умов з метою покращення рівня
англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів в умовах медичних
ЗВО.
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Русалкина
Л.
Г.
Педагогические
условия
англоязычной
профессиональной подготовки будущих врачей
В статье рассмотрены выявленные автором педагогические условия
профессиональной англоязычной подготовки будущих врачей в медицинском
университете, которые обеспечивают эффективное овладение студентамимедиками английским языком для осуществления профессиональных задач.
Изучение современных педагогических исследований показало, что
теоретические вопросы формирования профессионально ориетированной
англоязычной готовности студентов в медицинском вузе недостаточно
отражены в научной литературе. В этой связи автором статьи была
поставлена задача выявить и обосновать педагогические условия
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профессиональной англоязычной подготовки будущих врачей и способствовать
активному применению полученных знаний в дальнейшей профессиональной
деятельности.
Ключевые слова: педагогические условия, англоязычная подготовка,
будущие врачи.
Rusalkina L. Pedagogical Conditions of English-Language Professional
Training of Future Doctors
Theoretical and practical search for effective means of preparing future
physicians in the higher medical school requires an urgent need to identify and
substantiate pedagogical conditions that contribute to the effectiveness of the
educational process.
The logic of the initiated research has led to the definition of the pedagogical
conditions for the effective implementation of the educational process of Englishlanguage vocational training of future physicians, such as:
integration of professional and linguistic (foreign language oriented)
disciplines in the educational process of medical higher school;
motivational mood and awareness of the need for future doctors to learn
English for further professional communication;
creation of a developing foreign-language environment of professional
orientation in a medical institution of higher education;
immersion of future doctors in active foreign language activities of
professional orientation.
Let us dwell on the justification of the expediency of certain pedagogical
conditions in the aspect of the initiated research. Before considering the pedagogical
conditions for the initiated study, it is necessary: 1) to identify the factors that
influence the increase of the efficiency of foreign language training; 2) to choose the
optimal variant of improvement of foreign language training; 3) understanding that
some separate, randomly chosen pedagogical conditions can not influence the
effectiveness of foreign language training; only a set of pedagogical conditions is
necessary, which takes into account the optimization of this process in the medical
higher school. Analysis of scientific literature has shown that the factors are divided
into external and internal; objective and subjective; purposeful and spontaneous.
We support the scientific opinion of I. Podlasyi who isolated “four general
factors determining in the complex of the formation of products of the didactic
process”: 1) educational material; 2) organizational and pedagogical influence; 3)
the students’ ability to study; 4) time. But it should be mentioned that such a division
of factors is relative.
In the process of experimental work, an assessment of the effectiveness of the
developed method of teaching English, using the pedagogical conditions, was carried
out by comparing the results of the recording and forming experiments. The results of
the statistical processing of the experimental data indicate the effectiveness of the
developed professionally oriented English language learning technology, created in
accordance with the identified pedagogical conditions for the formation of Englishlanguage training in higher medical school.
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Prospects for the further research are seen in the practical implementation of
the pedagogical conditions in order to improve the level of English language training
of future physicians in higher medical school.
Key words: pedagogical conditions, English language training, future doctors.
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ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАЗЕМНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ АВІАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ
ВЗАЄМОДІЇ В ЕКІПАЖАХ
У статті розглянуто основні педагогічні проблеми та недоліки
підготовки майбутніх пілотів до льотної діяльності у сучасних умовах.
Визначено основні підходи до проблеми взаємодії у науковій літературі,
проаналізовано діяльнісний, інтерактивний та комунікативно-інформаційний
підходи до феномену взаємодії. Визначено предмет та структуру взаємодії
пілотів. У структурі взаємодії розглянуто суб'єкти взаємодії, взаємний
зв’язок, взаємний вплив, взаємні зміни суб’єктів спілкування, взаєморозуміння.
Визначено основні елементи професійної взаємодії пілотів.
Ключові слова: професійна підготовка, майбутні пілоти авіації,
взаємодія в екіпажі, елементи професійної взаємодії пілотів, недоліки
підготовки пілотів.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Україна сьогодні
знаходиться на шляху свого кардинального реформування, а важливі
транспортні галузі України зазнають швидких структурних змін. У таких
умовах важливого значення набувають питання підготовки авіаційних фахівців,
зокрема пілотів літаків. Так, у вищій авіаційній освіті тривають пошуки нових
підходів до підготовки фахівців, нових педагогічних технологій, методик
поліпшення льотної складової підготовки майбутніх пілотів цивільної авіації
(ЦА). Разом с тим, сучасним теорії та практиці авіаційної педагогіки бракує
досліджень

з

проблеми

формування

професійної

взаємодії

майбутніх

пілотів ЦА.
На актуальності вирішення цього важливого завдання наголошується у
нормативно-правових документах авіаційної галузі (“Повітряний кодекс
України”, “Конвенція про міжнародну цивільну авіацію” та ін.). У циркулярах
ICAO № 240-AN/144 “Вивчення ролі людського фактору при авіаційних подіях
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та інцидентах”, № 241-AN/145 “Людський фактор при управлінні повітряним
рухом” окреслюються вимоги до рівня володіння компонентами професійної
компетентності, зокрема знаннями й уміннями, що формуються для успішного
управління екіпажами.
Однією з важливих суперечностей сьогодні постає суперечність між
необхідністю цілеспрямованого формування професійної взаємодії майбутніх
пілотів під час підготовки в авіаційному вищому навчальному закладі і
відсутністю

теоретичного

й

практичного

обґрунтування

ефективних

педагогічних технологій, методик забезпечення цього процесу, відповідної
системи педагогічних умов.
Отже, сучасна авіаційна освітня система країни гостро потребує
масштабних змін та вдосконалення підходів до побудови еталону випускника
ВНЗ ЦА, що передбачає знання міжнародної мови спілкування з наземними
службами, успішної взаємодії на усіх рівнях управління польотами та під час
складних умов польоту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Важливими для
нашого дослідження є наукові праці, що висвітлюють: різні аспекти
професійної

підготовки

Г. Герасименко,

авіаційних

О. Керницький,

фахівців

(А. Ворона,

Д. Гандер,

П. Корчемний,

Г. Лещенко,

Р. Макаров,

Я. Нечепорук, В. Пономаренко, І. Смирнова та ін.), окремі аспекти проблеми
професійної підготовки льотного складу з іноземної мови та комунікації
(В. Асріян, Є. Кміта, О. Москаленко, Г. Пухальська, Т. Тарнавська, І. Файнман
та ін.), питання психофізіологічної надійності операторів безпеки польотів
(Г. Лещенко, Р. Макаров, Т. Плачинда, В. Пономаренко та ін). Однак, поза
увагою вчених залишились важливі наукові аспекти формування професійної
взаємодії майбутніх пілотів під час наземної підготовки у ВНЗ авіаційного
профілю.
Мета статті – визначити основні недоліки у підготовці майбутніх пілотів
до льотної діяльності у сучасних умовах, проаналізувати основні підходи до
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проблеми взаємодії у науковій літературі та визначити предмет та структуру
взаємодії пілотів, основні елементи професійної взаємодії пілотів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз наукової літератури,
практичного

досвіду

діяльності

пілотів,

емпіричні

дані

дослідників

засвідчують, що найбільш важливими якостями майбутніх пілотів сьогодні
виступають провідні риси характеру, які визначають успішність у льотній
діяльності, а для командира екіпажу – це лідерські якості; інтерес до льотної
діяльності;

нервово-психічна

стійкість;

комунікативна

компетентність;

особливості темпераменту; психомоторні властивості; особливості протікання
психічних пізнавальних процесів: широке розподілення, швидке перемикання
та стійкість уваги, швидкість мислення, розвинена пам’ять, розвинені процеси
сприйняття; фізична витривалість; емоційно-вольові процеси; фізичні якості.
Останні авіаційні катастрофи у світі показали, що важливу роль в
екіпажах відіграє ефективна професійна взаємодія пілотів, порушення якої
може призвести до важких наслідків.
Аналіз розслідування останніх авіакатастроф дозволяє визначити такі
недоліки в підготовці екіпажів [5, 6, 8]:
1. Нечітке розуміння членами екіпажу психологічних особливостей
експлуатації сучасних високоавтоматизованих літаків.
2. Відсутність досконалих умінь пілотів організувати правильну взаємодію
в екіпажі.
3. Неготовність пілота сприймати інформацію від інших членів екіпажу
про складну обстановку в польоті.
4. Прийняття помилкових рішень при наявності різних думок в екіпажі з
одного питання.
5. Проблеми сумісності в екіпажі.
Ці недоліки відображають загальну проблему підготовки пілотів та є
сигналом для керівників усіх рівнів щодо вдосконалення підготовки авіаційного
персоналу в галузі “людського фактору”.
Аналіз філософської, психологічної і педагогічної літератури з проблеми
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взаємодії дозволив виділити такі підходи до аналізу цього феномена:
діяльнісний, інтерактивний та комунікативно-інформаційний. Так, з позиції
діяльнісного підходу взаємодія – це багатоплановий та складний процес
встановлення і розвитку контактів між людьми, що породжений потребами в
спільній діяльності і включає: обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії
поведінки, сприйняття і розуміння іншої людини.
Б. Ананьєв співвідносить взаємодію з трьома взаємопов’язаними сферами
людської

діяльності:

пізнавальної,

суспільно-виробничої

та

суспільно-

комунікативної. Він відзначає, що форма взаємодії може бути різною в
залежності від тих засобів, які використовуються у суспільно комунікативній
сфері діяльності людей як одного з трьох планів взаємодії людини з
навколишнім середовищем, з іншими людьми [1].
А. Бодальов у своїй концепції підкреслює роль спільної діяльності
індивідів у детермінації змісту колективної взаємодії [2]. Він потрактовує
пізнання і взаємодію людей один з одним як обов’язковий елемент спільної
діяльності. Головними видами діяльності він називає спілкування і працю.
Взаємодія розглядається ним як процес встановлення і розвитку контактів
між людьми, які обумовлені спільною діяльністю і включають в себе, поряд з
обміном інформацією, сприймання та розуміння партнерів, вироблення єдиної
стратегії поведінки і діяльності.
Комунікативно-інформаційний підхід до дослідження взаємодії базується
на теорії зв’язку та інформації, де визначаються як компоненти комунікації, так
і особливості комунікатора і аудиторії, ситуації, структури, організації і стилю
смислового і семантичного змісту мовного повідомлення. Він дає змогу
визначити критерії, способи та умови ефективності комунікації в умовах
передачі інформації по каналу зв’язку.
У загальних моделях комунікації наведені як самі компоненти
комунікації: “джерело – повідомлення – канал – одержувач”, так і область їх
вивчення (особливостей комунікатора і аудиторії, умов комунікації, ситуації,
засобів, мовної структури, організації та стилю повідомлення, його смислового
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і семантичного змісту і т. ін.). Поняття “інформація”, “система”, “зворотній
зв’язок” є центральними у такому підході [3].
Комунікативно-інформаційний підхід представляє схему міжособистісної
взаємодії, що використовується в сучасній науці та складається з таких ланок джерело, ситуація, канал зв’язку, зворотний зв’язок тощо. Однак він має і свої
недоліки: не пояснює внутрішньої природи взаємодії, характеру двосторонньої
активності, джерела рефлексії. Для того, щоб використати його при підготовці
майбутніх пілотів необхідно знати основні психологічні механізми, які можна
визначити через аналіз потреб і мотивів, цілей і завдань діяльності, її
психологічної структури, особливості суб’єктів.
В

контексті

спільної

взаємодії

людей

розглядає

міжособистісну

взаємодію інтерактивний підхід. Тут мова йде про функціональну та рівневу
організацію взаємодії, яка включає чотири основні компоненти: зв’язок,
взаємодію, пізнання, взаємовідношення.
Розглядаючи міжособистісні взаємодії, Б. Паригін виділяє наступні
функції: встановлення взаєморозуміння, передача інформації, експресія і
психологічний вплив. Він наполягає, що у процесі міжособистісної взаємодії
здійснюється взаєморозуміння, де функції встановлення взаєморозуміння
підпорядковані всім іншим функціям [7]. Основними компонентами він вважає:
психологічний контакт, який виникає між індивідам і реалізується в
процесі їх взаємного сприйняття один одним;
обмін

інформацією

за

допомогою

вербального

і

невербального

спілкування;
взаємодія і взаємовплив один на одного [7].
Тут же він виділяє три основні характеристики взаєморозуміння:
зміст і спрямованість (ідентифікуюче і обособлююче спілкування);
форма

(вербальне

і

невербальне

спілкування,

безпосереднє,

міжособистісне і опосередковане);
способи зв’язку змісту і форми в процесі спілкування (наслідування,
зараження, навіювання, переконання).
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Б. Такменом запропоновано двофакторну модель, що описує динаміку
групової взаємодії, з урахуванням умов, у яких формується група, наявності
двох сфер групової активності – ділової (вирішення групової задачі) та
міжособистісної

(розвиток

групової

структури);

положення

групи

в

гіпотетичній послідовності розвитку [6].
В кожній із зазначених сфер Б. Такмен передбачає проходження групою
чотирьох етапів:
1) стадія “перевірки і залежності”, що передбачає орієнтування членів
групи в характері дій, пошук взаємоприйнятної міжособистісної поведінки в
групі;
2) стадія “внутрішнього конфлікту” (порушення взаємодії і відсутність
єдності між членами групи);
3) стадія “розвитку групової згуртованості”;
4) стадія “функціонально-рольової співвіднесеності” [6].
Предметом взаємодії пілотів ЦА, на наш погляд, виступають зв’язки,
відносини, сумісні рішення, спільність емоційних переживань, постановка і
вирішення проблем під час польоту.
У структурі інтерактивного спілкування (взаємодії) нами виокремлено дві
складові - внутрішній (змістовний) і зовнішній (формальний) [9].
Внутрішній компонент взаємодії – це сукупність стосунків особистості з
соціальним середовищем, які можна розглядати у двох аспектах: широкому
(соціальному) і вузькому (міжособистісному). Змістом взаємодії, на нашу
думку, є специфічна для авіаційної сфери сукупність професійних, соціальних,
правових та інших взаємозв’язків та стосунків. Процесуальний компонент
вказує на характер взаємодії фахівця з авіаційним персоналом. Тут можна
виділити продуктивний і непродуктивний стилі взаємодії.
До структури взаємодії нами включено: суб’єкти взаємодії, взаємний
зв’язок; взаємний вплив; взаємні зміни суб’єктів спілкування; взаєморозуміння
або навпаки. Взаємодію пілотів та екіпажу як процес характеризують: сукупна
кооперативна

діяльність;

інформаційний

зв’язок;

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

взаємовплив;
Випуск 1

Педагогіка

взаєморозуміння. Отже, основними елементами професійної взаємодії пілотів
ЦА визначаємо такі: мета, предмет, міжособистісний контакт, способи
спілкування та взаємодії, зворотний зв’язок в спілкуванні (рис. ).
Мета взаємодії

Предмет або поле взаємодії

Міжособистісний контакт

Способи взаємодії

Зворотний зв’язок

Дії пілота та екіпажу

Результат професійної взаємодії
Рисунок – Елементи професійної взаємодії пілотів

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, у статті
визначено основні недоліки у підготовці майбутніх пілотів до льотної діяльності
у сучасних умовах, проаналізовано основні підходи до проблеми взаємодії у
науковій літературі та визначено предмет та структуру взаємодії пілотів,
основні елементи професійної взаємодії пілотів.
Подальшим

перспективним

напрямком

дослідження

вважаємо

визначення ефективних методів взаємодії в екіпажі в умовах невизначеності
польотної інформації.
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Ягупов В. В. Педагогические проблемы наземной подготовки будущих
пилотов авиации к профессиональному взаимодействию в экипажах
В статье рассмотрены основные недостатки в подготовке будущих
пилотов к летной деятельности в современных условиях. Определены основные
подходы к проблеме взаимодействия в научной литературе, проанализированы
деятельностный, интерактивный и коммуникативно-информационный
подходы к феномену взаимодействия. Определены предмет и структура
взаимодействия пилотов. В структуре взаимодействия рассмотрены
субъекты взаимодействия, взаимная связь, взаимное влияние, взаимные
изменения субъектов общения, взаимопонимания. Рассмотрены основные
элементы профессионального взаимодействия пилотов.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущие пилоты
авиации, взаимодействие в экипаже, элементы профессионального
взаимодействия пилотов, недостатки в подготовке пилотов.
Yagupov V. Рedagogical Problems of Preparation Future Pilots of the
Aviation to Professional Interactions in Circuits
The article deals with the main pedagogical problems and disadvantages of
preparing future pilots for flight activities in modern conditions. The basic
approaches to the problem of interaction in the scientific literature are determined,
activity, interactive and communicative-information approaches to the phenomenon
of interaction are analyzed. The object and structure of the interaction of pilots is
determined. In the interaction structure, the subjects of interaction, mutual
interconnection, mutual influence, mutual changes of subjects of communication,
mutual understandings are considered. The basic elements of the professional
interaction of pilots are determined.
Ukraine is now on its way to radical reform, and important transport sectors in
Ukraine are undergoing rapid structural changes. In such circumstances, the issues
of preparation of aviation specialists, in particular pilots of airplanes, are of great
importance.
Recent aviation catastrophes in the world have shown that an important role in
crews is played by the effective professional interaction of pilots, whose violation can
lead to severe consequences.
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Analysis of the investigation of recent aircraft crash can identify the following
disadvantages in the preparation of crews: fuzzy understanding of the members of the
crew of the psychological features of the operation of modern high-speed aircraft;
the lack of advanced pilots’ skills to organize the correct interaction in the crew;
failure of the pilot to perceive information from other crew members about the
difficult situation in flight; adoption of erroneous decisions in the presence of
different opinions in the crew on one issue; problems of compatibility in the crew.
The analysis of philosophical, psychological and pedagogical literature on the
problem of interaction allowed to highlighting the following approaches to the
analysis of this phenomenon: activity, interactive and communicative-informational.
The communicative-information approach to the study of interaction is based
on the theory of communication and information, which defines both the components
of communication, and the features of the communicator and audience, the situation,
structure, organization and style of the semantic and semantic content of the speech
message. It enables to determine the criteria, methods and conditions of
communication efficiency in conditions of communication of information on a
communication channel.
The communicative-information approach represents the scheme of
interpersonal interaction used in modern science and consists of such links source,
situation, communication channel, feedback.
To the structure of interaction we include: subjects of interaction, mutual
communication; mutual influence; mutual changes of subjects of communication;
mutual understanding or vice versa. Interaction of pilots and crew as a process is
characterized by: aggregate cooperative activity; information communication;
interplay; mutual understanding. The basic elements of the professional interaction
of the pilots are as follows: purpose, subject, interpersonal contact, ways of
communication and interaction, feedback in communication.
Keywords: professional preparing, future pilots, elements of the professional
interaction of pilots, disadvantages of preparing future pilots.
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УДК 371.134:614.23
Світлана ЯСТРЕМСЬКА,
кандидат біологічних наук, доцент,
директор навчально-наукового інституту медсестринства,
Тернопільського державного медичного університету
ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України”, м. Тернопіль
ПРАКТИКА ПОЕТАПНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ
Проведено аналіз основних етапів професійної підготовки майбутніх
магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами
дистанційного навчання. Відображено основні напрями освітніх процесів, що
реалізовуються на практиці шляхом застосування засобів дистанційного
навчання. Розкрито проблеми дидактичного наповнення електронного
інформаційного освітнього середовища освітніми ресурсами. Здійснено аналіз
основних складових професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської
справи. Охарактеризовано методику здійснення освітнього процесу на
платформі MOODLE та з використанням широкого спектру засобів
дистанційного навчання.
Ключові слова: засоби дистанційного навчання, професійна підготовка,
схема трифазного дистанційного навчання, майбутні магістри сестринської
справи, платформа MOODLE.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Стрімкий розвиток
інформаційних технологій сприяє модернізації сучасної системи освіти, що
відображається в концепції дистанційної освіти. Сучасна дистанційна освіта –
це розгалужена система передачі знань на відстані за допомогою різних засобів
і технологій, що сприяє отриманню студентами необхідної інформації для
використання в практичній діяльності [1]. Тому вже сьогодні необхідно значно
посилити увагу до науково-методичних і психолого-педагогічних розробок у
галузі дистанційної освіти у вищих навчальних закладах освіти, зокрема й
медичних (ВМЗО), майбутніх магістрів сестринської справи (МСС).
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Питання
впровадження і використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у
© Ястремська С.
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вищій школі розкривається у наукових пошуках, в яких досліджуються
теоретичні,
(А. Андрєєв,

практичні

та

В. Биков,

соціальні

аспекти

Є. Долинський,

дистанційного

Н. Думанський,

навчання

І. Козубовська,

Г. Кравцов, В. Кухаренко, Є. Полат, О. Рибалко, Г. Яценко та ін.); проблеми
впровадження технологій дистанційного навчання в зарубіжних країнах та
перспективи

розвитку

дистанційної

освіти

(Дж. Андерсон,

Ст. Віллер,

Т. Едвард, Р. Клінг та ін.); педагогічне й інформаційне забезпечення
дистанційного навчання (Н. Льовінський, Дж. Мюллер, А. Огур, Дж. О’роурке,
Д. Парріш, Р. Філіпс, Н. Хара та ін.); принципи та психолого-педагогічні засади
дистанційного навчання (А. Андрєєв, Є. Полат, А. Хуторський та ін.); робота
викладача в системі дистанційного навчання (Н. Бєсєдін, Л. Значенко,
Н. Сиротенко та ін.); методи, форми та засоби створення дистанційних курсів
(М. Загірняк, Є. Долинський, О. Кареліна, І.Козубовська, Г. Яценко та ін.).
В окреслених дослідженнях зазначається, що швидкими темпами збільшуються
можливості персональних комп’ютерів і програмного забезпечення, що
створює досить сприятливі умови для розвитку дистанційного навчання та
застосування технологій дистанційного навчання. Динамічно зростає кількість
студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за цією технологією.
Тому постає необхідність зміни парадигми професійної підготовки майбутніх
магістрів сестринської справи, а саме використання засобів дистанційного
навчання (ДН) у процесі їхньої професійної підготовки.
Саме тому метою статті є представлення досвіду запровадження засобів
дистанційного навчання в професійній підготовці майбутніх МСС у Навчальнонауковому інституті (ННІ) медсестринства Тернопільського державного
медичного університету імені І. Я. Горбачевського на платформі управління
навчальним контентом MOODLE, визначення особливостей застосування
технологій дистанційного навчання в системі вищої медсестринської освіти.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Реалізація

системи

професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у ВМНЗ
засобами дистанційного навчання здійснювалася в умовах використання
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системи управління навчанням (LMS) MOODLE (www.moodle.org), що
розповсюджується за ліцензією GNU GPL. Її вибір зумовлено тим, що,
передусім, вона використовується у ТДМУ як додатковий інструмент у
підготовці майбутніх лікарів різних спеціальностей, а з 2014 н. р. – майбутніх
магістрів медсестринства (рис.1) та володіє широким набором можливостей для
повноцінної реалізації процесу навчання майбутніх МСС в дистанційному
середовищі, серед яких – різні опції формування та подання навчального
матеріалу, перевірки знань і контролю успішності, спілкування й організації
навчального співтовариства [2, с. 195].

Рис. 1. Стартове вікно спеціалізованого сайту Тернопільського державного медичного
університету імені І. Я. Горбачевського на базі LMS MOODLE

Усі

базові

функції

та

компоненти

системи

сконструйовані

на

спеціальному каркасі (framework), який дає змогу легко здійснювати потрібні
зміни в системі [3, с. 6]. Водночас усі основні опції середовища MOODLE
розроблялися з орієнтацією на дистанційну медіапедагогіку та педагогіку
соціального конструктивізму, що передбачає активне залучення студентів до
процесу формування знання та їхньої взаємодії між собою.
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У межах реалізації системи професійної підготовки майбутніх МСС
засобами ДН використовувалася схема трифазного дистанційного навчання, яка
передбачає дві очні та одну дистанційну фази навчання (рис. 2.).

Рис. 2. Схема трифазного дистанційного навчання майбутніх МСС

Так, перша очна фаза передбачає особисту здачу документів майбутніми
МСС, проведення вступних іспитів у тестовій формі з дисциплін “Іноземна
мова” та “Клінічне медсестринство”, відвідування установчих зборів 3–4 дні
(до 9 вересня), в межах яких відбувається ознайомлення студентів із сайтом;
присвоєння кожному студенту власного логіна і пароля, за допомогою яких
уможливлюється вхід у систему; інструктаж стосовно організації навчання та
контролю; апробація студентами входу в систему та організації комунікативної
взаємодії з викладачами; вибір теми магістерської роботи (з педагогіки,
медсестринства, акушерства) та затвердження наукового керівника до кінця
вересня [4, с. 15]. Дистанційна фаза передбачає самостійну роботу студентів з
електронними освітніми ресурсами (згідно з навчальним планом) розміщеними
на порталі ДН ННІ медсестринства ТДМУ за електронною адресою:
http://dl.tdmu.edu.ua. У дистанційній професійній підготовці майбутніх МСС
використовується циклова система навчання – на вивчення однієї дисципліни
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відводиться 10 днів [5, с. 425]. Академічний календар спеціальності розміщений
на сайті університету в розділі “Дистанційне навчання”. У межах цієї фази
майбутні МСС проходять три види практики за місцем проживання. Зворотній
зв’язок студента з викладачем здійснюється за допомогою сервісів спілкування,
e-mail, Skype. Під час дистанційної фази навчання в ННІ медсестринства
використовуються

мережеві

технології

використанням

мережі

Інтернет)

комплектуванні

наборів

(кейсів)

та

(автономні

мережеві

кейс-технологій,

мультимедійних

курси

засновані

з
на

навчально-методичних

матеріалів на електронних та інших носіях і їхній розсилці майбутнім МСС для
самостійного навчання. Третя, очна фаза, передбачає державний іспит –
публічний захист виконаної магістерської роботи. До захисту магістерської
роботи студент допускається в тому випадку, якщо рейтинг за результатами
підсумкового контролю становить не менше 50 %.
За

способом

організації

занять

використовувалися

дві

форми

дистанційного навчання – синхронне і асинхронне:
1) синхронне – передбачало одночасну участь викладача-тьютора і
студента

в

територіально.

навчальному

процесі,

тобто

Зв’язок

здійснювався

за

вони

були

допомогою

розділені

лише

Інтернету

–

з

використанням Skype або інших програм спілкування. У цій формі практично
імітувався звичайний навчальний процес, оскільки передавалося аудіо- та
відеозображення від викладача до студента й від студента до викладача та
здійснювалося спілкування в режимі реального часу;
2) асинхронне навчання мало місце, коли викладач і студент працювали в
різний час – наприклад, перебуваючи у різних часових поясах тощо. Для
зв’язку студента і викладача та передачі інформації використовувався e-mail,
аудіо- та відеозаписи, оскільки здійснення безпосереднього контакту викладача
і студента онлайн утруднювалося через різницю в часі [6, с. 34]. Завданням
викладача у цій формі навчання було забезпечення всіх можливих матеріалів
для підготовки майбутніх МСС та їхнє завантаження на онлайн-ресурс, тоді як
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студент навчався у зручний для нього час протягом певного встановленого
викладачем терміну.
Як

уже

зазначалося,

в

професійній

підготовці

майбутніх

МСС

використовувалася циклова система навчання – на вивчення однієї дисципліни
відводилося 10 днів. Перед початком дисципліни викладач розміщує на Webсайті університету всі матеріали, необхідні для підготовки студентів: оновлену
робочу програму згідно з розкладом і календарним планом; методичні вказівки
до практичних занять; презентації лекцій; аудіовідеозаписи лекцій; матеріали
для підготовки до занять; тестові запитання в системі MOODLE. Перевірка
наявності матеріалів здійснюється персоналом Центру дистанційної освіти.
За один день до початку дисципліни викладач надсилає студенту e-mail з
інформацією про початок вивчення нової дисципліни, розміщення навчальних
матеріалів. План практичних занять та лекцій, презентації та аудіовідеозаписи
лекцій, а також додаткові матеріали для підготовки розміщувалися на Webпорталі університету. Протягом лекційних днів проводилися online-лекції в
Skype, а її аудіозапис розміщувався на сайті університету в день її прочитання.
Для отримання оцінки за курс необхідним було після освоєння матеріалу з
кожної теми дати відповідь на тестові запитання, які містяться в тестовому
середовищі в системі MOODLE (вхід із сайту університету) або відповісти на
запитання, надіслані на скриньку. Для зарахування практичних навичок
потрібно дати відповідь на запитання після освоєння методики даної навички
(запитання з’являється після ознайомлення з матеріалом цієї навички –
перегляду відеофрагменту тощо).
У дистанційній професійній підготовці майбутніх МСС лекційний день
охоплював

три

лекції,

кожна

тривалістю

2

академічні

години

(1,5 астрономічних години). У час лекції входила власне лекція (1 год) та час
для відповіді на запитання студентів. Перед проведенням лекції, її презентація
та аудіовідеозапис розміщувалися на Web-порталі університету. Викладач
читав лекцію online, використовуючи програму Skype, студентам, які
попередньо повідомили про можливість своєї присутності на лекції у вказаний
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викладачем час. У день проведення лекції викладач надсилав студенту
повідомлення з окресленням тем лекцій та того, які саме додаткові матеріали
(презентації, аудіовідеозапис) і де саме може знайти студент. Після перегляду
матеріалів лекції студенти давали відповідь на запитання з матеріалу лекції, за
якою викладач відмічав його присутність на лекції.
У

межах

дистанційної

професійної

підготовки

майбутніх

МСС

передбачалося також проведення практичних занять. У день практичного
заняття викладач надсилав студенту e-mail з окресленням теми заняття та
теоретичними

запитаннями/ситуаційними

завданнями,

на

які

студент

відповідав до встановленого терміну (рекомендовано до 2–3 днів, термін
відповіді вказувався в листі), шляхом відсилання електронного повідомлення
(студент вирішував тести, або давав відповідь на запитання) – рекомендовано
на одне заняття 3–4 запитання. Електронний лист створюється за таким
зразком:
Тема повідомлення: Медсестринство в хірургії. Заняття № 1.
Шановний студент!
Сьогодні у Вас перше заняття з дисципліни “Медсестринство в хірургії”.
Тема заняття: Основні принципи хірургічної допомоги, правові аспекти.
Особливості організації роботи медичних сестер у спеціалізованих хірургічних
відділеннях. Загально клінічні методи обстеження хворих.
Для отримання оцінки за заняття Ви повинні після ознайомлення з
матеріалами до практичного заняття скласти тести з даної теми у системі
MOODLE, або дати відповідь з розв’язання ситуаційної задачі:
Задача № 1. Хворий 72 роки, доставлений за ургентними показаннями в
приймальне відділення ЦРЛ. При огляді виявлена блідість шкірних покривів,
частота пульсу 108 уд. за 1 хв. Пульс слабкого наповнення і напруження. А/Т –
90/60 мм. рт. ст. З анамнезу відомо, що була 3-х разова блювота типу “кофейної
гущі”. Протягом останніх двох днів відмічає відходження темного калу. Про
яке захворювання та ускладнення можна думати в даному випадку? Які повинні
бути перші дії медсестри?
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Термін надсилання відповіді: до 14 вересня 2017року.
З повагою професор Іваненко Іван Іванович, професор кафедри клінічної
імунології, алергології та загального догляду за хворими, викладач дисципліни
“Медсестринство в хірургії”.
Якщо на занятті передбачалося проведення лабораторної роботи або
освоєння практичних навичок, викладач шукав/створював відеоматеріали
(ілюстративні) до практичної частини і розміщував їх на web-сторінці
університету. Для зарахування практичної навички студенту викладач
формулював

запитання

стосовно

методики

виконання

практичної

дії,

яку студент засвоював після перегляду відео і надсилав відповідь викладачеві
на e-mail. Оцінка студенту виставлялася за практичну частину, вирішення
тестових завдань у системі MOODLE та за відповіді на запитання викладача
(семінарська частина). Практичні навички зараховувалися після відповіді
студента на запитання з методики виконання практичної навички, в журналі
виставлялася відмітка “зарах.” аналогічно як для оцінювання практичних
навичок

у

матрикулах

студентів

стаціонару.

Викладач

вів

журнал

встановленого зразка, де записувалися теми практичних занять та оцінки
студентів, а також (при наявності) – список практичних навичок та відмітки про
їхнє засвоєння.
Висновки дослідження та перспективи подальших розвідок. Таким
чином, організація професійної підготовки майбутніх МСС засобами ДН у
ТДМУ уможливила визначення основних його переваг: свобода доступу
(доступ до електронних освітніх ресурсів з будь-якої точки світу, наприклад, у
ТДМУ навчаються студенти, які проживають у США); зручний інтерфейс для
навчання; сучасний мультимедійний контент; якісна медсестринська освіта;
нижчі ціни за навчання; розподіл змісту електронного курсу на модулі, що
давало змогу зробити вивчення дисципліни більш гнучким і спростити пошук
необхідних матеріалів; можливість навчання на робочому місці; швидке й
оперативне оновлення навчальних матеріалів; організація зворотного зв’язку
між викладачами і студентами; індивідуальний контроль за навчанням; активне
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залучення студентів до процесу власної освіти; посилення пізнавальної
активності шляхом використання наочності; можливість подання інформації в
різних форматах (відео-, аудіо-, текстова, графічна); можливість реалізації
групових online проектів; проектування особистісно зорієнтованих програм;
можливість необмеженого інтерактивного спілкування з одногрупниками і
викладачами за допомогою чату, форуму, електронної пошти та Skype;
можливість документування процесу навчання за допомогою LMS або
соціальних сервісів; зручний доступ до електронних баз даних вищих медичних
навчальних закладів.
Подальші наукові пошуки вбачаємо у вдосконаленні дистанційної
підготовки майбутніх МСС з метою цілеспрямованого формування готовності
студентів до професійної метадіяльності та її розвитку шляхом активного
впровадження

інформаційних

і

комп’ютерних

технологій,

засобів

дистанційного навчання та мережі Інтернет, удосконалення електронного
інформаційного освітнього середовища в ННІ медсестринства ТДМУ.
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Ястремская С. А. Практика поэтапного применения средств
дистанционного обучения в профессиональной подготовке будущих
магистров сестринского дела
Проведен анализ основных этапов профессиональной подготовки
будущих магистров сестринского дела в высших медицинских учебных
заведениях средствами дистанционного обучения. Отражены основные
направления образовательных процессов, реализуемых на практике путем
применения средств дистанционного обучения. Раскрыты проблемы
дидактического наполнения электронной информационной образовательной
среды образовательными ресурсами. Осуществлен анализ основных
составляющих
профессиональной
подготовки
будущих
магистров
сестринского
дела.
Охарактеризовано
методику
осуществления
образовательного процесса на платформе MOODLE с использованием
широкого спектра средств дистанционного обучения.
Ключевые слова: средства дистанционного обучения, профессиональная
подготовка, схема трехфазного дистанционного обучения, будущие магистры
сестринского дела, платформа MOODLE.
Yastremska S. The Practice of Phased use of Distance Learning Tools in the
Professional Training of Future Masters of Nursing
The basic stages of professional training of future masters of nursing in higher
medical educational institutions by means of distance learning are analysed. The
main directions of educational processes, which are realized in practice by means of
the use of distance learning means, are shown. The problems of didactic filling of the
electronic information educational environment with educational resources are
revealed. The scheme of three-phase distance learning, which involves two
ophthalmic and one distance learning phases, is developed. The first phase involves
the ocular delivery of personal documents of future masters of nursing, conducting
examinations in the form of test subjects “Foreign Language” and “Clinical
Nursing”, visiting a constituent assembly, students get acquainted with the site;
assigning each student their own login and password; choice of the topic of master’s
work. Remote phase involves independent work of students of electronic educational
resources (according to the curriculum) placed on the Portal of Distance Learning of
Educational and Research Institute of Nursing by email: http://dl.tdmu.edu.ua.
During the study of each discipline, a cyclical form of education was used, each
course provided with a set of structured electronic teaching materials,
methodological recommendations for the implementation of various types of work, as
well as tasks for practical and control works available through the Internet. During
the distance learning phase, network technologies (autonomous networking courses
using the Internet) and case technologies based on the assembly of sets (cases) of
multimedia teaching materials on electronic and other media and their mailing to the
future masters of nursing for independent study are used. Within this phase, students
undergo three types of practice at their place of residence. The feedback of the
student with the teacher is carried out with the help of communication services, e© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018
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mail, Skype. The third, full-time phase, involves a state examination – a public
defense of the master’s thesis.
The analysis of the main components of the professional training of future
masters of nursing by means of distance learning is carried out. The methodology of
educational process on the platform MOODLE and using a wide range of means of
distance learning is described.
Key words: means of distance learning, professional training, the scheme of
three-phase distance learning, future masters of nursing, platform MOODLE.
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