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УДК 378.011.3:[338.488.2:640.43]-051
Юрій Володимирович Безрученков,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри туризму, готельної і
ресторанного справи ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», м. Старобільск

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
У статті розкривається ряд головних чинників, що визначають якість
дистанційного навчання у освітньому процесі. Розкриваються компоненти та
особливості педагогічного контролю на різних етапах дистанційного навчання,
наводиться класифікація та характеристика видів педагогічного контролю.
Ключові слова: дистанційне навчання, контроль дистанційної освіти,
педагогічний контроль, якість дистанційного навчання, методи контролю
якості навчальної діяльності.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Основу освітнього
процесу при дистанційному навчанні складає контрольована самостійна
діяльність студентів з вивчення спеціально розроблених навчальних матеріалів
з використанням інформаційних і комунікаційних технологій для взаємодії всіх
учасників навчального процесу. Управління будь-яким процесом передбачає
здійснення контролю його якості, який вкрай необхідний для успішного
перебігу педагогічного процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Дистанційне
навчання та розгляд різних його аспектів, в сьогоденні є досить актуальною
проблемою. Серед українських науковців слід відзначити праці Л. Калайдова
роботи якого присвячені дослідження ролі викладача у системі дистанційної
освіти; М. Мигович яка досліджує сучасний стан та перспективи розвитку
дистанційної освіти у сучасному науковому просторі України; наукові праці
О. Адаменко присвячені впровадженню інновацій у дистанційну освіту; наукові
© Безрученков Ю. В.
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студії В. Осадчого, Т. Беліцької, В. Кухара присвячені аналізу законодавства,
перевагам та проблемам дистанційного навчання та впровадження його в
систему вищої освіти.
Метою дослідження виступає одна зі складових якості дистанційного
навчання − якість навчальної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «якість» включає в
себе сукупність характеристик об'єкта, що відносяться до його здатності
задовольняти встановленим і передбачуваним потребам. Питання забезпечення
якості освіти при навчанні з використанням дистанційних освітніх технологій є
актуальними на сучасному етапі розвитку системи освіти [1; 2; 3; 5; 7].
Говорячи про оцінку якості навчання, фахівці розрізняють поняття
«якість дистанційної освіти» та «якість дистанційного навчання» [4, с. 14].
Якість дистанційної освіти складається із сукупності споживчих властивостей
освітньої послуги, що забезпечують можливість задоволення комплексу
потреби

щодо

всебічного

розвитку

особистості

студента.

Сукупність

показників якості дистанційного навчання може бути розділена на ряд
компонентів:
кваліфікація викладача і контингент студентів;
методи та технології навчання, що передбачають традиційні або
інноваційні освітні технології,
звичайні або комп'ютерні, традиційні або активні методи навчання [6].
Виділяють ряд головних чинників, що визначають якість дистанційного
навчання: якість освітнього контенту; здатність студента до самостійної
роботи; професіоналізм професорсько-викладацького складу; рівень організації
навчального процесу; рівень підготовки студентів до навчання в дистанційному
режимі; якість матеріально-технічного забезпечення навчального процесу,
включаючи якість комп'ютерів, телекомунікаційних мереж і т. п. [6].
В Українському законодавстві під дистанційним навчанням розуміється
індивідуалізований
пізнавальної

процес

діяльності

набуття

людини,

знань,
який

умінь,

навичок

відбувається
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опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального
процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних
психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій [8]. При
цьому поняття якості дистанційного навчання можна розглядати як якість
навчального процесу, здійснюваного з технологій дистанційного навчання [4].
Здійснення оперативного контролю за навчальною діяльністю студентів є
однією з найважливіших проблем дистанційного навчання. Рішення проблеми
контролю якості дистанційного навчання,

його відповідності освітнім

стандартам має принципове значення для успіху всієї системи дистанційного
навчання. Контроль покликаний забезпечити зовнішню (контроль викладачатьютора) і внутрішню (самоконтроль студента) зворотний зв’язок. Контроль
якості спрямований на отримання інформації, аналізуючи яку викладач-тьютор
вносить необхідні корективи протягом

освітнього процесу.

Це

може

стосуватися зміни змісту, перегляду підходів до вибору форм і методів
педагогічної діяльності або ж принципової перебудови всієї системи роботи.
Контроль якості буває різних видів і форм, а також може здійснюватися
за допомогою різноманітних методів. Методи контролю якості навчальної
діяльності повинні забезпечувати систематичне, повне, точне і оперативне
отримання інформації про навчальний процес.
Практикою дистанційного навчання встановлено такі педагогічні вимоги
до організації контролю за навчальною діяльністю студентів:
індивідуальний характер контролю, що вимагає здійснення контролю за
роботою кожного студента в залежності від його індивідуальної освітньої
траєкторії;
систематичність, регулярність проведення контролю на всіх етапах
освітнього процесу;
різноманітність форм проведення, що забезпечує підвищення інтересу
студентів до його проведення і результатами;
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всебічність, яка полягає в тому, що контроль повинен охоплювати всі
розділи навчальної програми, забезпечувати перевірку теоретичних знань,
практичних умінь і компетенцій студентів;
об’єктивність контролю, що виключає навмисні, суб’єктивні і помилкові
оціночні судження викладача-тьютора, засновані на недостатньому вивченні
студентів,

психолого-педагогічних

особливостей

їх

психофізичного

розвитку [8]. Дотримання зазначених вимог забезпечує надійність контролю та
виконання ним своїх завдань у процесі дистанційного навчання.
Система контролю засвоєння знань і способів пізнавальної діяльності,
здатністю, вмінням застосовувати отримані знання в різних проблемних
ситуаціях повинна носити систематичний характер, будуватися як на основі
оперативного зворотного зв’язку (закладеної як в текст матеріалу, так і в
можливість оперативного звернення до викладача-тьютору), так і відстроченого
контролю (наприклад, при тестуванні).
Зовнішні контрольні акти, що проводяться викладачем-тьютором при
дистанційному навчанні, поділяються на такі:
констатують, за допомогою яких викладач-тьютор встановлює факт
виконання студентами будь-якого завдання;
перевіряючі, за допомогою яких викладач-тьютор з’ясовує, як навчаються
оволоділи яким-небудь знанням, умінням і навиком, компетенцією;
підсумкова атестація, перевірка відповідності знань, умінь і навичок,
компетенцій вимогам державного освітнього стандарту.
Основним завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам
можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної
кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності,
соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних
переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану
здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей [8].
Інформаційно-освітнє середовище дистанційного навчання сформована
на основі поєднання on-line технологій (система «Adobe Connecta») і off-line
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015
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технологій

(система

дистанційного

навчання

«Moodle»).

Кожен

курс

структурований у вигляді модулів, що включають теоретичний та довідковий
матеріал.

Навчальний

процес

за

дистанційною

системою

навчання

здійснюється у таких формах: самостійна робота; навчальні заняття; практична
підготовка; контрольні заходи. Основними видами навчальних занять за
дистанційною формою навчання є:
лекція, консультація, семінар які проводяться зі студентами дистанційно
у синхронному або асинхронному режимі відповідно до навчального плану.
Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного
навчання

під

час

навчальних

занять,

що

проводяться

дистанційно,

забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у
синхронному або асинхронному режимі;
практичне заняття, яке передбачає виконання практичних (контрольних)
робіт, відбувається дистанційно в асинхронному режимі. Окремі практичні
завдання можуть виконуватись у синхронному режимі, що визначається
робочою програмою навчальної дисципліни;
лабораторне заняття проводиться очно у спеціально обладнаних
навчальних лабораторіях або дистанційно з використанням відповідних
віртуальних тренажерів і лабораторій;
до інших видів навчальних занять при здійсненні навчального процесу
можуть відноситись ділові ігри, виконання проектів у групах тощо. Ці види
навчальних занять можуть проводитись очно або дистанційно у синхронному
або асинхронному режимі, що визначається робочою програмою навчальної
дисципліни [8].
На різних етапах дистанційного навчання використовуються різні види
контролю: попередній, поточний і підсумковий.
Попередній контроль спрямований на виявлення знань, умінь і навичок,
компетенцій студентів з усіх розділів предмета, який буде вивчатися.
Результати вхідного тестування дають можливість викладачеві-тьютору
спланувати спільну роботу, діагностувати прогалини в знаннях, визначити, на
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які теми слід виділити більше часу, тобто сформувати індивідуальну освітню
траєкторію студента.
Поточний контроль здійснюється в повсякденній роботі з метою
перевірки засвоєння матеріалу. Поточний контроль успішності здійснюється
методом самоконтролю і за допомогою тестування студентів та фіксування
результатів, а також в процесі спілкування викладача-тьютора та студента.
Цей вид контролю зазвичай співвідноситься із завершенням тем курсу
або модулів. Такий контроль повинен обов'язково передувати переходу до
нової теми, модулю, новому виду навчальної діяльності. Його підсумки
викладач–тьютор обов’язково повинен враховувати у своїй подальшій роботі.
Поточний контроль у дистанційному навчанні має важливий дидактичний сенс,
оскільки дає можливість адекватно оцінювати навчальні результати і вчасно
коригувати помилки і прогалини в знаннях студента.
Підсумковий контроль проводиться в кінці вивчення курсу. Його
завдання – визначити досягнутий рівень підготовки студента.
Під педагогічними методами контролю якості навчальної діяльності ми
розуміємо способи діяльності викладача-тьютора та студентів, за допомогою
яких

визначається

результативність

навчально-пізнавальної

діяльності,

виявляється рівень засвоєння навчального матеріалу.
Розглянемо різні методи контролю, що можуть бути застосовані в
дистанційному навчанні.
Спостереження за навчальною діяльністю. При дистанційному навчанні
студенти та викладач розділені в просторі і в часі, тому традиційні методи
безпосереднього спостереження за навчальною діяльністю замінюються
методами опосередкованого спостереження. Система дистанційного навчання
«Moodle» дозволяє контролювати всі навчальні дії. Викладач-тьютор бачить,
коли і в якій послідовності студент проходив навчальні матеріали, скільки часу
витратив на вивчення того чи іншого розділу, виконання тесту, які допустив
помилки.
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Тестування. Одними з основних переваг використання тестування є
можливість автоматизації обробки результатів і практично моментальна
зворотний зв'язок між студентом та навчальним матеріалом. Причому тестовий
контроль включає в себе організаційну та виховну складові, оскільки на
виконанні тестових завдань будується істотна частина дистанційного навчання,
а за відсутності дисципліни і відповідального підходу до даної роботи
втрачається сенс навчання. Отже, в системі дистанційного навчання акцент
необхідно робити на навчальному тестуванні, яке передбачає тісну інтеграцію
процесу навчання і контролю навчання.
Система дистанційного навчання «Moodle» дає можливість гнучкої
організації тестування. Тестування можливо в навчальних і контролюючих
режимах. При контролюючому режимі студент бачить оцінку за тест і
результати виконання кожного завдання тільки після завершення тесту, а при
навчальному – він може відправляти кожне завдання на перевірку, бачачи при
цьому вірний варіант виконання завдання.
За результатами тестування виставляється оцінка. Питання тестів
зберігаються в базі даних і можуть повторно використовуватися в одному або
різних курсах. На проходження тесту може бути дано кілька спроб. Можлива
установка ліміту часу на роботу з тестом. В системі дистанційної підготовки
студент після виконання тесту відправляє роботу на перевірку, отримує оцінку
правильності або неправильності виконання кожного завдання і має можливість
побачити правильну відповідь. У тестах нами використовуються різні типи
завдань з автоматизованою і ручний перевіркою: єдиний або множинний вибір
відповіді зі списку, введення короткої відповіді, встановлення послідовності
або відповідності, вибір точки на малюнку, відповідь у вільній формі.
Ефективність контролю знань методом тестування в чому визначається
якістю тестових завдань. В залежності від перевірки того чи іншого рівня
засвоєння матеріалу, в дистанційній освіті застосовуються тестові питання
різних видів, що характеризують якість і рівень знань студентів [3]:
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на розрізнення (питання з вибором відповідей, що містять одночасно і
завдання і відповідь; від студента вимагається назвати їх відповідність);
на запам’ятовування (питання з введенням відповіді у вигляді числа або
словосполучення, перевіряючі вміння відтворювати деяку інформацію з
пам’яті);
на розуміння (питання з вибором відповідей, питання на зіставлення, що
вимагають від студентів вміння аналізувати, синтезувати наявну інформацію,
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки);
на перевірку елементарних умінь і навичок (питання з вибором або з
введенням відповіді, що вимагають від студента вміння застосовувати отримані
знання для вирішення типових задач);
на перенесення (питання з введенням відповіді, що вимагають від
студента творчої, евристичної діяльності для вирішення нетипових, творчих
завдань).
Анкетування. Для проведення оперативного поточного контролю при
дистанційному навчанні дуже зручно використовувати різноманітні анкети.
Анкета є достатньо гнучким інструментом, оскільки питання можна задавати
безліччю різних способів. В дистанційній освіті після освоєння кожної теми
рекомендовано використовувати анкети, в яких студент може зробити
самооцінку своїх навчальних досягнень за такими показниками: зрозумів /
зрозуміла, можу вирішити самостійно; зрозумів / зрозуміла можу вирішити з
підказкою; не зрозумів / не зрозуміла, не можу вирішити.
Анкета виконує два завдання. Перша – самооцінка студента своїх
навчальних досягнень у відповідності до змісту матеріалу. Друга –
співвіднесення самооцінки студента і його реальних результатів викладачем–
тьютором. На основі отриманих даних викладачу-тьютору потрібно провести
коригувальні заходи.
Самоконтроль є одним з найважливіших факторів, що забезпечують
самостійну пізнавальну діяльність студентів. Самоконтроль є форма діяльності,
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що виявляється в перевірці поставленого завдання, у критичній оцінці процесу
роботи, у виправленні її недоліків.
Відповідальність

і

максимальна

самостійність

навчаються

є

вирішальними факторами при організації навчального процесу дистанційного
навчання. У дистанційному навчанні самоконтроль дуже важливий. Студентам
надається можливість багаторазового виконання тестів і самоконтролю
отриманих результатів відразу ж після їх виконання, включаючи перегляд
невірно виконаних завдань і правильних відповідей на них, що, безсумнівно,
активізує навчально-пізнавальну діяльність.
Рейтинг студента. Для підвищення мотивації пізнавальної діяльності
ефективним

є

використання

різних

рейтингових

процедур,

яке

має

стимулюючий вплив на підвищення ефективності діяльності студентів,
формування та підтримку мотивації, розвиток почуття відповідальності за
отриманий результат. В системі дистанційної підготовки потрібно передбачати
формування персональних рейтингів як по окремим завданням та тестам, так і
за курсом в цілому, що дозволяє організувати кредитно-рейтингову систему
оцінювання.
Висновки дослідження та перспективи подальших розвідок у даному
напрямку. Підсумовуючи вищесказане можна зрозуміти що, педагогічні
засоби

та

методи

контролю

якості навчальної діяльності в

системі

дистанційного навчання в першу чергу спрямовані на забезпечення зворотного
зв’язку, встановлення рівня засвоєння знань на всіх етапах навчання,
визначення ефективності навчального процесу і коригування викладачемтьютором навчального процесу на основі отриманої інформації.
Подальшу роботу вибачаємо у розробці дистанційних комплексів що
відповідають вимогам контролю якості і забезпечують підготовку фахівців
спеціальності готельно-ресторанна справа, на високому професійному рівні, та
впровадження їх у навчальний процес.
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Безрученков
Ю. В.
Педагогический
контроль
в
системе
дистанционного обучения
Под дистанционным обучением понимается индивидуальный процесс
получения знаний, умений, навыков и способов познавательной деятельности
человека, происходит в основном за опосредованного взаимодействия
удаленных друг от друга участников учебного процесса в специализированной
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среде, которое функционирует на базе современных психолого-педагогических
и информационно-коммуникационных технологий. В статье раскрывается ряд
факторов,
определяющих
качество
дистанционного
обучения
в
образовательном процессе. Раскрываются компоненты и особенности
педагогического контроля на разных этапах дистанционного обучения,
приводится классификация и характеристика видов педагогического контроля.
Ключевые слова: дистанционное обучение, контроль дистанционного
образования, педагогический контроль, качество дистанционного обучения,
методы контроля качества учебной деятельности.
Bezruchenkov Yu. V. Teaching control in distance learning
The article deals with the concept of «quality» in the system of distance
education, the author noted that this includes a set of object characteristics that are
associated with its ability to meet the needs of established and predictable. The
author states that the quality of distance education consists of a set consumer
characteristics of educational services, providing an opportunity to consider the
needs of all-round development of the individual student. The author defined set of
quality indicators of distance learning.
Determined number of the main factors that determine the quality of distance
education and meet the educational content; the ability of the student to work
independently; professionalism of the teaching staff; level educational process; the
level of training of students to study remotely; support quality educational process,
including the quality of means, such as computer, telecommunications network.
The article states that the Ukrainian legislation in distance education means an
individual process of acquiring knowledge, skills and techniques of human cognitive
activity, which is mainly mediated interactions with remote apart stakeholders in a
specialized environment, which is based on modern psychological, pedagogical and
information and communication technology.
In general, the quality control of education can be of various types and shapes,
and can be done using different methods. Methods of quality control of educational
activity should provide a systematic, complete, accurate and fast information for the
learning process.
Management and training methods of cognitive ability, the ability to apply this
knowledge in different problem situations should be systematic, as based on
operational feedback (as described in the text, and the ability to quickly access the
teacher-educator) and the related control.
The main purpose of distance education is to ensure that citizens receive
knowledge to realize their constitutional right to education and training, professional
development, regardless of gender, race, nationality, social and economic status, type
and nature of employment, philosophical beliefs, membership in political parties ,
religion, religion, health status, place of residence according to their abilities.
The author determined that management education is aimed at identifying the
knowledge, skills and competencies students from all walks of the object. The test
results allow entrance teacher-educators work together to plan, diagnose gaps in
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knowledge, determine which topics should allocate more time to develop the student's
individual educational trajectory.
The main factors of student achievement and the quality of distance education
is the current control, and self-control of a variety of tests, surveys of situation tasks
of various difficulty levels, with a mandatory fixing of the results obtained in the
process of communication teacher-educator and student. Also important element of
distance education is the final control, which is held at the end of the course. Its main
task is to determine the level of the student for further correlation.
Keywords: distance learning, distance education management, teaching
control, distance learning methods for quality control of educational activity.
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО
ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ПІД ЧАС ПОЛЬОВОЇ ПРАКТИКИ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ З ТАКТИКИ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ
У статті розглянуто сутність та зміст польової практики з тактики
прикордонної служби. Представлено зміст комплексного практичного
заняття та основні етапи його проведення під час польової практики з
тактики прикордонної служби.
Ключові слова: алгоритм, комплексне практичне заняття, майбутні
офіцери-прикордонники, польова практика з тактики прикордонної служби.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасних умовах, поряд
з питаннями вдосконалення організації оперативно-службової діяльності
підрозділів Державної прикордонної служби України оптимізується й методика
навчання персоналу. Методика навчання визначає певну послідовність
здійснення навчання та формування необхідних професійних знань та вмінь.
Формування професійних знань та вмінь відбувається під час проведення
різних видів занять. Одним із основних видів заняття, що методично
спрямоване на формування необхідних знань, умінь та навичок є комплексне
практичне заняття.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Результати аналізу
останніх досліджень показують, що провідні вітчизняні та зарубіжні науковці
розглядали порядок організації та проведення різних видів занять: особливості
проведення групових занять досліджували Т. Бунєєв [1], Н. Мойсеюк [2],
Б. Олексієнко [3]; особливості проведення практичних занять (В. Березюк [4],
© Березюк В. П.
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А. Мисик

[6]);

особливості

проведення

навчально-рольових

ігор

(С. Сінкевич [7], Є. Стасюк, Е. Матусяк [8], Л. Якубовська [9]). Але, поза
увагою залишається алгоритм проведення комплексних практичних занять під
час

польової

практики

майбутніх

офіцерів-прикордонників

з

тактики

прикордонної служби.
Метою

статті

є

розглянути

практичного

заняття

під

час

алгоритм

проведення

польової практики

комплексного

майбутніх офіцерів-

прикордонників з тактики прикордонної служби.
Виклад основного матеріалу дослідження. Польова практика з тактики
прикордонної служби – це система заходів навчання і виховання у польових
умовах, що безпосередньо пов’язана з охороною державного кордону, та
складає основу формування у курсантів відповідних практичних навичок з
організації служби та керівництва прикордонними нарядами під час несення
служби, виявлення та розпізнання слідів правопорушників, керівництва
службою зміною прикордонних нарядів, організації службової діяльності
відділу прикордонної служби, відділення інспекторів прикордонної служби [5].
Польова практика з тактики прикордонної служби включає проведення
таких видів занять: групові заняття, практичні заняття, групова вправа, ділова
(рольова) гра, комплексне практичне заняття, тактико-стройове заняття. Під час
польової практики з тактики прикордонної служби основним видом занять, що
дозволяють ефективно сформувати необхідні знання, уміння та навички у
майбутніх офіцерів-прикордонників, є комплексне практичне заняття.
В Інструкції з організації, планування та ведення навчально-виховного
процесу в Національній академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького визначено, що комплексне практичне заняття –
це вид навчального заняття, яке проводиться з метою удосконалення знань,
умінь та практичних навичок, отриманих під час занять з професійноорієнтованих дисциплін, необхідних для виконання службових завдань в
умовах, наближених до реальних. Під час проведення комплексних практичних
занять особлива увага приділяється відпрацюванню правильних, чітких і
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злагоджених дій курсантів (слухачів) з питань спеціальної підготовки, як
індивідуально, так і у складі прикордонного наряду, формуванню необхідних
морально-психологічних і фізичних якостей. Як правило, комплексні практичні
заняття проводяться з курсантами молодших курсів на завершальному етапі
вивчення теми, розділу (модуля), курсу дисципліни, яка визначає професійну
придатність майбутнього випускника [10, с. 67].
Алгоритм проведення комплексного практичного заняття включає три
етапи:

підготовка,

проведення

та

підведення

підсумків

комплексного

практичного заняття.
Під час підготовки до комплексного практичного заняття викладач
повинен з’ясувати тему та навчальні питання, мету, місце проведення. Далі
викладач проводить розрахунок часу на відпрацювання кожного навчального
питання та визначає скільки часу потрібно на кожне навчальне місце і
обов’язково враховує зміст навчальних питань і ступінь підготовленості
курсантів. Після цього ставить завдання начальнику навчальної групи щодо
підготовки підлеглих та їх екіпірування до заняття. Далі проводить
інструкторсько-методичне заняття з помічниками керівника заняття. Не пізніше
ніж за 3 дні до початку заняття проводить консультацію з навчальною групою.
Напередодні заняття викладач проводить тренування (інструктаж) курсантів,
які імітуватимуть дії «правопорушників» та імітаційну команду щодо
використання імітаційних засобів. Також для проведення заняття викладач
розробляє тактичну обстановку та ввідні для нарощення обстановки [6].
Комплексне практичне заняття починається з перевірки наявності
особового складу, озброєння, екіпірування, матеріального забезпечення. Далі
викладач оглядає зброю проводить інструктаж та віддає наказ щодо заходів
безпеки після цього перевірити рівень готовності курсантів до заняття. Для
перевірки готовності курсантів викладач використовує тестування, усне
опитування та інші методи перевірки теоретичних знань. При перевірці знань з
теоретичних положень шляхом тестування, кожен курсант на початку
комплексного практичного заняття одержує тестову картку, на питання якої він
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повинен дати відповіді.
Після цього викладач оголошує тему, мету, навчальні питання та порядок
роботи на занятті. Також визначає місце проведення для кожної навчального
місця та старших на навчальних містах. Дає команду старшим на навчальних
містах приступити до проведення заняття. Військовий педагог слідкує за
порядком відпрацювання практичних дій на кожному навчальному місці та
правильності виконання курсантами своїх службових дій. Якщо курсанти, під
час організації службових дій допустили помилки або неточності, викладач
шляхом нарощування обстановки, а також короткими зауваженнями дає їм
можливість ще раз обдумати свої дії і виправити допущені помилки.
Військовий педагог уточнює і нарощує тактичну обстановку та ставить
нові завдання курсантам відповідно до займаних посад, добивається від них
своєчасного реагування на зміни обстановки. Практичні дії відпрацьовуються
послідовно, безперервно і в обсязі, визначеному викладачем.
У разі виявлення грубих порушень заходів безпеки військовий педагог
повинен припинити заняття, вжити відповідних заходів, які унеможливили б
порушення, а потім продовжити заняття. У тому випадку, коли курсанти діють
невміло та не згідно обстановки, яка склалась на занятті, викладач може
припинити заняття, провести його короткий розбір і тренування особового
складу з тих чи інших питань. При цьому потрібно пам’ятати, що такі зупинки
характерні для тактико-стройового заняття чи тренування, а на комплексному
практичному занятті зловживати ними не слід. Після того як викладач
впевнився, що курсанти засвоїли навчальний матеріал на даних навчальних
місцях він дає команду про їх зміну. Після того як курсанти відпрацювали всі
навчальні питання на всіх навчальних місцях викладач переходить до
підведення підсумків.
Підведення підсумків комплексного практичного заняття включає його
розбір з усім особовим складом групи і окремо з старшими на навчальних
місцях.
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Військовий педагог оголошує тему, навчальні цілі й навчальні питання,
нагадує тактичну обстановку, яка була створена до початку заняття і в динаміці
службових дій, та на підставі особистого спостереження ретельно розбирає дії
курсантів, з кожного навчального питання та на кожному навчальному місті,
відмічаючи позитивні і негативні дії, вказує шляхи усунення виявлених
недоліків. Аналіз і висновки повинні підкріплятися статутними положеннями,
прикладами з досвіду оперативно-службової діяльності підрозділів.
Підведення підсумків завершується визначенням ступеня виконання
поставлених навчальних цілей, оголошенням оцінок курсантам і вказівками
щодо усунення виявлених недоліків. Підведення підсумків заняття з старшими
на навчальних місцях основна увага звертається на їх уміння організовувати
навчання на навчальних місцях і впевнено керувати діями курсантів. Про
результати проведення комплексного практичного заняття викладач доповідає
старшому начальнику, відмічаючи при цьому ступінь досягнення навчальних
цілей, виявлені недоліки, отримані оцінки.
Висновок та перспективи подальних наукових досліджень у цьому
напрямку. Отже, комплексне практичне заняття під час польової практики з
тактики прикордонної служби проводиться з метою удосконалення практичних
навичок, та відпрацювання правильних, чітких і злагоджених дій курсантів як
індивідуально, так і у складі прикордонного наряду та формування необхідних
морально-психологічних і фізичних якостей. Комплексне практичне заняття з
тактики прикордонної служби включає три етапи: підготовка, проведення та
підведення

підсумків

комплексного

практичного

заняття.

Перспективи

подальшого дослідження полягають в розробці методичних рекомендацій
викладачам щодо проведення комплексних практичних занять з військовоспеціальних дисциплін.
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Березюк В. П. Алгоритм проведения комплексного практического
занятия во время полевой практики будущих офицеров-пограничников по
тактики пограничной службы
У статье рассмотрены суть и содержание полевой практики по
тактике пограничной службы. Изложены суть комплексного практического
занятия и основные этапы его проведения во время полевой практики по
тактике пограничной службы.
Ключевые слова: алгоритм, комплексное практическое занятие, будущие
офицеры-пограничники, полевая практика по тактике пограничной службы.
Berezyuk V. P. The algorithm of carrying out a comprehensive practical
training during the field practice of the future border guard officers in border
service tactics
The article considers the essence and content of field practice in border service
tactics. It presents the content of the integrated practical classes and key stages
during the field practice in border service tactics. The algorithm of carrying out a
comprehensive practical training during the field practice in border service tactics
consists of three phases: preparation, conduct and conclusion of the comprehensive
practical training.
During the preparation of the comprehensive practical activities the tutor
needs to understand the topic and questions, purpose and place. Then the tutor
performs the time calculation for testing of each training issue and determines how
much time is needed for each cadet and must take into account the content of the
training issues and the degree of preparedness of the cadets. After that, he sets the
task to the chief of the training group on the preparation and their equipment to the
training. Next, he conducts orientation and practical lesson with the assistant head.
Not later than 3 days before lesson he conducts a consultation with the training
group. The tutor conducts training with cadets who will imitate the actions of the
"offenders" and simulation team within the use of simulation tools. Also, for the
training the tutor develops the tactical situation and introductory to build training
place.
Comprehensive practical lesson begins with personnel availability examination
of weapons, equipment, and financial support. Next, the tutor inspects the weapon,
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gives instructions and orders on security measures after that check the level of
readiness of cadets for the lesson. To check the readiness of cadets the tutor uses the
testing, front questioning and other methods of verification of theoretical knowledge.
Then the teacher announces the topic, purpose, training issues and procedures
of the lesson. Also, he determines the venue for each training places and gives the
senior team on the training ground to initiate lessons. The tutor keeps order of
practical actions at each training location and the correctness of the cadets’ actions.
Summarizing of the comprehensive practical training includes the analysis
with all groups’ staff and separately with senior training staff.
Summing up the classes is completed by determining the degree of
implementation of training goals, announcement of test estimates and cadets
instructions on elimination of the revealed shortcomings. Summing up the lessons
with the senior training staff the tutor focus on their ability to provide training.
The results of the comprehensive, practical classes the tutor reports to the
senior chief, noting the degree of achievement of the training objectives, identified
deficiencies, the resulting estimates.
Keywords: algorithm, integrated practical training, future border guard
officers, field practice in border service tactics.
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ – ОДНА З ВИМОГ СУЧАСНОСТІ
У статті розглядаються питання про роль інформаційних технологій та
їх значення у підготовці майбутніх фахівців. Розглянуто особливості
інформаційних технологій та етапів їх впровадження у вищих навчальних
закладах. Подано характеристику засобів інформаційних технологій, їх
значення і необхідність використання у підготовці майбутніх фахівців різного
профілю. Розглянуто фактори, які впливають на інформаційне середовище:
інформатизація;інформаційні ресурси;інформаційні процеси.
Ключові слова: майбутні фахівці, інформаційні технології, засоби
інформаційних
технологій,
інформаційне
середовище,
інформативна
грамотність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Інформатизація та
комп’ютеризація усіх сфер людської діяльності стали провідними тенденціями
світового розвитку.
Інформатизація – сукупність взаємозв’язаних організаційних, правових,
політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів,
що мають на меті створити умови для задоволення інформаційних потреб
громадян

і

суспільства

завдяки

розробці,

розвитку

й

використанню

інформаційних систем, мереж, ресурсів та технологій, які базуються на
застосуванні сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки (Закон
України «Про Концепцію Національної програми інформатизації») [7].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Питання про
використання інформаційних технологій у професійній діяльності фахівців
різного напряму розглянуто у працях таких дослідників: В. Давидова,
М. Жалдака, В. Клочка, Ю. Машбиця. Проблема використання інформаційних
© Блажук О. А.
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технологій у навчальному процесі висвітлена у працях І. Богданової, Ю. Жука,
Л. Романишиної, Л. Савчук. У дослідженнях В. Бикова, Р. Гуревича, Т. Ільїної,
Ю. Машбиця, В. Монахова, Н. Морзе, П. Стефаненка, Н. Тализіної розглянуто
психолого-педагогічні проблеми використання комп’ютера як технічного
засобу в навчальному процесі вищого навчального закладу. Проблему
підготовки військових фахівців засобами інформаційних технологій розглянуто
в

працях

О. Діденка,

І. Романюка,

Л. Романишиної,

О. Романишиної,

Д. Таушана, В. Ягупова, А. Янковця та ін.
Все більше інформаційні технології використовуються в усіх галузях
народного господарства, то це сприяє впровадженню їх у навчальний процесі
вищих навчальних закладів, включаючи і військові.
Такий підхід до інформатизації освіти вибір мети статті – визначитись із
роллю інформаційних технологій у підготовці майбутніх фахівців.
Виклад основного матеріалу дослідження. Результати аналізу праць
науковців стосовно сучасного навчального процесу, показав, що інформаційні
технології спрямовані на вирішення низки дидактичних завдань:
1) комп’ютер

використовується

як

допоміжний

засіб

для

більш

ефективного вирішення системи дидактичних завдань (змістом об’єкта
засвоєння в комп’ютерній навчальній програмі такого типу є довідкова
інформація, інструкції, обчислювальні операції, демонстрація тощо) [14];
2) комп’ютер може бути засобом, на який покладається вирішення
окремих дидактичних завдань у процесі збереження загальної структури, цілей
і завдань безмашинного навчання (навчальний зміст не закладається в
комп’ютер, він виконує функції контролера, тренажера тощо) [14];
3) застосування комп’ютерної техніки у навчальному процесі дозволяє
вирішувати інші за змістом і формою завдання, проводити лабораторний
експеримент тощо;
4) комп’ютер може бути використаний як засіб, за допомогою якого
моделюється зміст об’єктів засвоєння шляхом їх конструювання (тут
реалізуються принципово нові стратегії навчання; прикладом цього напряму
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розробок є так звані «комп’ютерні навчальні оточення» чи «мікросвіти», які
представляють моделі галузей знань, що засвоюються) [3;8].
Розглянемо

деякі

дефініції

проблеми.

Поняття

«інформатизація»

вживається разом із поняттям «комп’ютеризація», яке позначає процес розвитку
та впровадження комп’ютерів, що забезпечують автоматизацію інформаційних
процесів і технологій у різних сферах людської діяльності [10].
Проведення інформатизації і комп’ютеризації сучасного суспільства
обумовлені значним зростанням обсягів інформації, які є такими самими
стратегічними ресурсами, як і традиційні та енергетичні матеріали. Інформація
і її вища форма – знання, стають вирішальними чинниками розвитку
суспільства, в якому пріоритетна роль належить високоосвіченим людям. Нині
все частіше ми стикаємося з поняттям і результатами інформаційних воєн, які
проводяться різними державами. Тому проводиться складна і кропітка робота в
сфері національної освіти і науки, переборення застарілих стереотипів,
проведення значної роз’яснювальної роботи, проведення реальних внутрішніх
реформ, запровадження фундаментальних інновацій в методиці.
У своїх дослідженнях Ю. Триус під інформатизацією освіти розуміє
сукупність взаємопов’язаних процесів (організаційних, управлінських, науковотехнічних, навчальних, виховних), що спрямовані на створення умов для
задоволення інформаційних потреб всіх учасників освітнього процесу, розвитку
їх інтелектуального потенціалу, самореалізації і самовдосконалення, на
забезпечення підготовки до повноцінної професійної діяльності і життя в
інформаційному суспільстві на основі створення, розвитку і використання
сучасних

інформаційно-комунікаційних

систем,

мереж,

ресурсів

та

технологій [13].
Процес підготовки нової генерації фахівців потребує удосконалення
методики використання засобів інформаційних технологій. Тому значна увага
приділяється формуванню інформативної культури майбутніх фахівців,
особливо офіцерів зв’язку. Стрімкий розвиток та активне використання у
військовій сфері сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій
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вимагає суттєвих змін у системі професійної підготовки майбутніх офіцерівприкордонників та формування готовності їх до застосування інформаційних
технологій у професійній діяльності. [1; 4]. Перелік засобів інформаційних
технологій, які найбільш ефективно використовуються у навчальному процесі
підготовки курсантів у Національній академії Державної прикордонної служби
України ім. Б. Хмельницького, відповідає загально прийнятому [2].
Виходячи з значення інформаційних технологій для підготовки фахівців,
розглянемо спорідненість інформатизації з освітнім процесом та потреби
сучасного етапу науково-технічної революції з використанням інформаційних
технологій в житті людини і суспільства (рисунок).
Роль комп’ютера і інформаційних технологій в житті людини і суспільства

Реакція освіти на потреби сучасного етапу науково-технічної революції

Фактори, здатні вплинути на традиційну педагогічну парадигму

Семантичні зрушення у визначальних
поняттях і категоріях педагогіки

Освітнє
середовище

Освітній процес

Суб’єкт
Об’єкт

Навчання

Зміст
Засоби

Форми

Рисунок – Інформаційні технології в освітньому ракурсі (за Л. А. Дунаєвою [6])
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Використання інформаційних технологій у навчальному процесі змінює
уявлення про способи одержання інформації передбачає:
можливість побудови відкритої системи освіти;
забезпечення кожному вільного вибору напряму самоосвіти;
одержання оперативної інформації незалежно від віддаленості джерела
інформації;
індивідуалізацію навчального процесу;
використання

пізнавальних

методів,

таких

як

моделювання,

прогнозування [11].
Важливе значення у процесі інформатизації освіти мають засоби
інформаційних

технологій,

серед

яких

виділяють:

інформаційно-

обчислювальна техніка; інформаційне забезпечення педагогічного процесу
(методичні та дидактичні засоби); програмно-методичне забезпечення процесу
підготовки; технологічні системи обробки інформації, що забезпечують
ефективне використання технічних засобів і методів наукових інформаційних
технологій.
Вони включають:
нові технології комунікацій на основі локальних і глобальних мереж;
нові технології обробки інформації на основі персональних комп’ютерів і
спеціалізованих робочих місць;
нові технології прийняття рішень на основі засобів штучного інтелекту –
баз знань, експертних систем, систем моделювання з різними формами
подання ситуацій, що моделюються тощо;
технології обробки інформації, що прийняті в інформатиці, та не
пов’язані з використанням комп’ютерів; знання, що забезпечують фахівцю
успішне вирішення професійних завдань в умовах інформаційної взаємодії [12].
Аналіз літературних джерел показав, що науковці у своїх дослідженнях
значну увагу приділяють розвитку умінь і навичок роботи в умовах
інформаційного середовища. Для нормального розвитку вмінь і навичок
необхідно створити відповідне інформаційне середовище, специфіка якого
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залежить від можливостей вищого навчального закладу. До передумов
створення інформаційного середовища в системі підготовки майбутніх фахівців
різного профілю О. Карабін відносить такі фактори:
Інформатизація. Усвідомлення фундаментальної ролі інформації в
суспільному, освітньому розвитку майбутнього вчителя, перехід інформаційних
ресурсів в категорію стратегічних ресурсів розвитку особистості, можливість
вирішення важливих освітніх питань на основі використання інформаційних
знань, які повинні знайти відображення у формуванні інформаційного
світогляду майбутнього вчителя, який надає велику значущість інформаційним
змінам і здатний ефективно використовувати нагромаджені дані в якісно
новому інформаційному середовищі.
Інформаційні ресурси. Різко збільшуються обсяги інформації, які
необхідно сприймати і переробляти майбутньому вчителю гуманітарних
дисциплін як у процесі професійної діяльності, так і в повсякденному житті.
Інформація стає реальною продуктивною силою, від її кількості та якості,
розуміння її властивостей, закономірностей розповсюдження, способу доступу
до неї та інформаційних ресурсів, залежить результат багатьох навчальноосвітніх процесів.
Інформаційні процеси. Інформаційні технології й інформаційна культура
є невід’ємною складовою процесу одержання, збереження та обробки
інформації,

які

відповідають

запитам

у

системі

підготовки

фахівця-

гуманітарія [9].
Науковець О. Романишина розглядає інформатизацію як фундаментальну
наукову проблему, яка обумовлена як використанням нових можливостей
засобів інформатики і інформаційних технологій для підвищення ефективності
системи освіти, так і формуванням нового змісту самого освітнього
процесу [12].
Невід’ємною складовою підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників,
які

працюватимуть

у

системі

зв’язку,

є

оволодіння

інформаційними

технологіями та використання комп’ютеризації як прикладного інструмента.
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Повсякденна діяльність вимагатиме від офіцерів-прикордонників ефективного
та раціонального підходу до бойового застосування системи зв’язку та
автоматизації прикордонних підрозділів; швидкого створення, правильності
оформлення даних та їх занесення до центральної бази; обслуговування і
підтримки працездатності роботи системи зв’язку в цілому. Тому майбутні
офіцери-прикордонники повинні мати глибокі теоретичні знання у зазначеній
галузі, оволодіти практичними уміннями та навичками роботи зі спеціальним
програмним забезпеченням, яке використовується в професійній діяльності для
системи зв’язку прикордонних підрозділів [1].
Р. Гуревич стверджує, що «використання інформаційних технологій під
час викладання різних дисциплін у професійних навчальних закладах України
порівняно з досвідом педагогів інших країн, і насамперед, високорозвинених,
свідчить про те, що проблеми використання інформаційно-комунікаційних
технологій у навчальному процесі розроблені недостатньо» [5].
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.
Таким чином, широка інформаційна діяльність зі збору, опрацювання,
використання, передачі інформації допомагає вирішити проблему формування
інформатичної

складової

професійної

підготовки

майбутніх

офіцерів-

прикордонників. Вищезазначені проблеми потребують суттєвих змін окремих
положень традиційної педагогіки щодо підготовки майбутніх офіцерівприкордонників у цьому напрямку.
Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку та впровадження
педагогічної

моделі

підготовки

майбутніх

офіцерів-прикордонників

до

виконання професійної діяльності з забезпечення зв’язку з прикордонного
підрозділами.
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Блажук А. А. Информатизация образования – одно из требований
современности
В статье рассматривается вопрос о роли информационных технологий
их значении в подготовке будущих специалистов. Рассмотрены особенности
информационных технологий и этапов их внедрения в вислих учебных
заведениях. Дана характеристика средств информационных технологий, их
значение и необходимость использования в подготовке будущих специалистов
разного профиля.
Рассмотрены
факторы,
которые
влияют
на
информационную среду: информатизация; информационные ресурсы;
информационные процессы.
Ключевые слова: будущие специалисты, информационные технологии,
средства
информационных
технологий,
информацийнная
среда,
информационная грамотность.
Blazhuk O. A. Implementation of it technologies in education is one of the
requirements today
The article covers IT technologies applied in the process of education as well
as significance of this problem for implementation of IT technologies. Applying IT
technologies includes a number of mutually connected administrative, legal, political
social economic, scientific and industrial processes designed to create the
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environment that can satisfy informational needs of the citizens and society thanks to
the development and implementation of IT systems, networks, resources and
technologies based on using the modern IT and communications equipment.
Applying IT technolgies for a number of education aspects is extremely
important important nowadays. Computers are used as an additional means to
increae the efficiency of the educational process. Computer also can be used to keep
the general structure, goals and tasks of the regular education without computers.
Applying computers in the process of education provides solutions for the variety
aspects of educational process different in shape and form and allows to provide
laboratory tests etc. Computer can be used to used to model the content of the objects
to be studied by means of their design.
Applying IT technologies in education implies a number of mutually connected
processes – administration, management, computer equipment and education
designed to create the environment that can satisfy the information needs of all the
participants of the educational process, develop their IQ level, self-realization and
self-improvement. It is also aimed at preparing for professional activity and life in the
IT society through creation, development and implementation of the modern IT
systems, networks, resources and technologies.
Applying IT technologies implies the possibility of creating an open system of
education, providing free choice of the education majors for everyone, the possibility
to obtain the most up-to-date information no matter how far far the source of the
information is located, individualization of the educational process, implementation
of cognitive methods such as modeling and forecasting. The means of IT technologies
include the following components – IT equipment, IT means of educational process
(methodology and educational materials), software and methodology items, IT
systems for processing the information that provide efficient utilization of IT methods
and equipment as well as methods of IT technologies.
Keywords: future professionals, IT technologies, means of IT technologies, IT
environment, IT literacy.
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кандидат педагогічних наук, професор кафедри кінології
Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ
ОФІЦЕРІВ-КІНОЛОГІВ
У статті розглянуто питання переваги інтерактивних технологій над
традиційною, визначено засоби таких технологій. Проведено теоретичний
аналіз проблеми інтерактивних технологій, охарактеризовано поняття
«інтеракція», «інтерактивні технології», «інтерактивні засоби». Значна увага
приділена педагогічним технологіям, їх особливостям і можливостям
використання. Визначено різні види класифікацій інтеракцій. Подано
характеристику чотирьох груп інтерактивних технологій: інтерактивні
технології кооперативного навчання; інтерактивні технології групового
навчання; технології ситуативного моделювання; технології опрацювання
дискусійних питань.
Ключові слова: майбутні офіцери-кінологи, інтеракція, інтерактивні
технології, інтерактивні засоби, педагогічна технологія, традиційна
технологія.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний етап розбудови
України

потребує

підвищення

рівня

готовності

кінологів

Державної

прикордонної служби України до майбутньої професійної діяльності. Серед
основних умінь офіцера-кінолога виділяють вміння здійснювати керівництво
кінологічною службою та правильно застосовувати службових собак під час
охорони державного кордону. Незважаючи на наявність різноманітної техніки,
інженерних споруд, службові собаки, як і раніше, є одним із ефективних засобів
охорони кордону і заміни їм поки що немає. Особливо актуальною є підготовка
офіцерів-кінологів нині, коли на сході України проходять бойові дії.
Неоціненою є допомога собак у розмінуванні об’єктів, які мінуються
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сепаратистами, пошук машин, які перевозять вибухові речовини і наркотики,
пошук людей під завалами та інше.
Аналіз останіх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Аналіз наукових
джерел дозволив визначити основні напрями, за якими здійснюються
дослідження з даної проблеми. Серед таких напрямів вивчаються: готовність до
різних видів педагогічної діяльності (А. Лисенко; О. Мороз; К. Платонов;
В. Сластьонін; В. Чайка та інш.); готовність майбутніх офіцерів до професійної
діяльності (С. Кубіцький та ін.); психологічна готовність фахівців (М. Дяченко,
В. Моляко, О. Іванова); морально-психологічна готовність (Л. Кондрашова
та ін.). Вагомими з проблем формування готовності до професійної діяльності,
її сутності, змісту, структури є доробки В. Руденка, А. Винограда, М. Дьяченка,
Л. Кандибовича. Водначас недостатньо розглянуто питання про використання
інтерактивних технологій у підготовці майбутніх офіцерів-кінологів.
Метою статті є визначення можливостей використання інтерактивних
технологій у підготовці майбутніх офіцерів-кінологів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Результати вивчення стану
готовності майбутніх офіцерів-кінологів до професійної діяльності свідчать, що
у теоретичному, і практичному аспекті існує потреба в обґрунтуванні та
використанні інтерактивних технологій, які будуть сприяти ефективності
навчального процесу.
Відбувається перехід від традиційної технології навчання, в основу якої
покладено репродуктивне засвоєння певної суми знань, до інноваційних
технологій підготовки майбутніх фахівців. Адже використання педагогічних
інновацій у навчальному процесі вищих навчальних закладів полягає у
вдосконаленні методики підготовки майбутніх фахівців із вищою освітою.
Дослідники розглядають педагогічні технології одним із компонентів
педагогічного процесу, як «сукупність способів педагогічної взаємодії,
послідовна реалізація яких гарантує вирішення педагогічних задач» [5, с. 8].
Тому, у вищих навчальних закладах, у тому числі й військових, застосовуються
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ті педагогічні технології, які дають змогу тим, хто навчаються, апробувати
професійні ролі та

функції під

час

навчання,

що сприяє

кращому

пристосуванню майбутніх фахівців до професійної діяльності.
Аналізуючи

наукову

літературу,

було

визначено,

що

сутність

інтерактивного навчання базується на понятті «інтеракція». Призначенням
інтеракцій є стимулювання природної активності майбутніх фахівців, а саме:
розумової

(інтенсивність

припущень,

мислення,

проектування,

генерування

моделювання,

ідей,

конструювання,

висловлювання
дослідження,

виявлення творчої уяви, зосередженості, уваги, спостережливості, здійснення
аналітико-синтетичних операцій); емоційної (емоційна напруга, переживання);
соціальної (імітація виконання соціальних ролей, обмін думками, особистісного
ставлення, судження тощо), що спонукають студентів до особистісного
розвитку, самовизначення, персоналізації, соціального ототожнення, інтеграції,
формування професійної ментальності [9]. При цьому активність розуміється як
енергійна, підсилена (інтенсивна) діяльність, діяльнісна участь, діяльнісний
стан. Близьким за значенням (синонімічним) поняттю «інтеракція» є поняття
«активний метод (форма)».
Інтерактивність є основною характеристикою інтерактивних технологій,
означає здатність до взаємодії, діалогу, полілогу, спільної діяльності між
учасниками освітнього процесу [9]. Ряд дослідників [4; 8; 12] проводили
порівняння інтерактивної та традиційної моделей навчання, здійснювали
диференціацію основних понять активних та інтерактивних методів та
обґрунтовували теорію і досвід упровадження інтерактивних технологій у
навчальний процес стосовно можливостей їх використання в навчальному
процесі. Ми погоджуємося з думкою С. Кашлєва [5], що інтерактивне навчання
потребує

теоретичного

обґрунтування

інноваційної

технології.

Низка

науковців [3; 10] приділяють достатньо уваги розробці форм і методів
інтерактивного навчання і питання впровадження інтерактивних методів
навчання дослідники розглядають як складову процесу трансформації освіти.
Нам імпонує думка Г. Андрєєвої, яка описує дуальність процесу спілкування, а
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саме: з одного боку, визначаючи його комунікативний аспект як обмін
інформацією, а з іншого – інтерактивний аспект як взаємодію [1].
На думку Г. Селевка [13] є чотири наукові позиції у визначенні цього
феномену, про які йшлося і в дисертаційному дослідженні І. Мельничук [11].
1.

Педагогічні

технології

розглядають

як

процес

застосування

організаційно-методичного інструментарію (набір форм, методів, способів,
прийомів навчання і виховання), апаратури (ТЗН), навчального обладнання
тощо (В. Бухвалов, Б. Лихачов, М. Мейєр, С. Смирнов).
2. Визначають педагогічну технологію, як процес комунікації (спосіб,
модель, техніку виконання навчальних задач), що ґрунтується на певному
алгоритмі, програмі, системі взаємодії учасників педагогічного процесу
(І. Зязюн, А. Кушнір, В. Монахов, В. Сластьонін).
3. На думку науковців (П. Підкасистий, В. Гузєєв, М. Ераутта ін.)
педагогічна технологія – це широка галузь знань, новий напрямок у педагогічні
науці, який потребує однозначної детермінації, гарантованих результатів і який
є системою, що включає в себе вихідні дані та заплановані результати, засоби
діагностики навченості учнів чи студентів, набір моделей навчання і критерії
відбору найбільш оптимальної з них для конкретних умов (В. Гузєєв) та
займається конструюванням оптимальних навчальних систем, проектуванням
навчальних процесів (П. Підкасистий).
4. Науковці М. Кларін, В. Давидов, Г. Селевко, П. Мітчел, К. Силбер,
Р. Томас,

пропонують

розглядати

педагогічні

(освітні)

технології

як

багатогранний процес:
системну сукупність і порядок функціонування всіх особистісних,
інструментальних і методологічних засобів, що використовуються для
досягнення педагогічних цілей (М. Кларін);
як комплексний, безупинний процес, що охоплює людей, ідеї, засоби і
способи організації діяльності з аналізу проблем і планування, сприяє
забезпеченню, здійсненню, вирішенню проблем, котрі відносяться до всіх
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аспектів засвоєння знань (визначення, прийняте Асоціацією з педагогічних
комунікацій і технологій (США) в 1979 році);
системний метод створення, застосування і визначення всього процесу
викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх
взаємодії, що ставить за мету оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО);
як систему функціонування всіх компонентів педагогічного процесу,
побудовану на науковій основі, запрограмовану в часі і в просторі – таку, що
приводить до намічених результатів (Г. Селевко).
Розглянемо, у чому полягає сутність складових інтерактивних технологій:
По-перше, за допомогою методів навчання досягається певний результат
оволодіння знаннями та навичками.
По-друге, форма навчання є цілеспрямованою, наповненою змістом і
методично оснащеною системою пізнавального і виховного спілкування,
взаємодії, відносин між учасниками навчального процесу [2, с. 420].
По-третє, засоби інтерактивних технологій.
У інтерактивних технологіях саме засоби відіграють ведучу роль. Перелік
основних засобів інтерактивних технологій за І. Мельничук враховано різні
тлумачення поняття «засоби навчання», застосування яких у професійній
підготовці

майбутніх

фахівців

формує

матеріальну,

інформаційну

та

організаційну складові навчального середовища [11, с. 218].
Застосування інноваційних методів, форм, засобів має системноалгоритмічний характер, тому інтерактивні форми і методи навчання можна
вважати складовими компонентами більш глобального поняття – інтерактивні
педагогічні технології [10, с. 16].
Важливе значення при інтерактивних технологіях має метод діалогу.
Діалогічна міжсуб’єктна взаємодія під час занять на рівні «викладач – студент»
і «студент – студент» передбачає участь студентів у діалогах, обговоренні
наукових і професійних проблем на семінарських заняттях або за умови
використання викладачем у традиційному навчанні таких активних методів, як
евристична бесіда, дискусії, полілоги, що є основою інтерактивних технологій.
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Це потребує попередньої посиленої діалогічної взаємодії на рівні «студент –
джерела науково-навчальної інформації», що спонукатиме студентів до більш
компетентного діалогу [11].
Таким чином, основою інтерактивного навчання є взаємодія учасників
освітнього процесу, що здійснюється за допомогою методів, які активізують
педагогічне спілкування, як рівноактивну міжсуб’єктну взаємодію.
Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив виділити різні підходи
до класифікації інтерактивних методів навчання. В основу класифікації
М. Кларіна покладено принцип активності – це методи фізичної, соціальної і
пізнавальної активності [6].
В. Мельник виділяє такі підходи до класифікації інтеракцій:
1) до інтерактивних методів автор відносить такі, що передбачають
діалогічну взаємодію між суб’єктами навчального процесу;
2) інтеракції визначаються як ділові (дидактичні) ігри;
3) інтеракції ототожнюються із заняттями так званої нестандартної форми
(диспути, соціодрами, інсценування тощо);
4) до інтеракцій відносяться не тільки заняття, дидактична мета яких
відповідає цілям програми викладання предмета, а й превентивні, тобто
інструктивно-консультативні, тренінгові;
5) інтеракції можна відрізняти за ознакою «імітація – не імітація» [10].
На основі таких підходів здійснюється класифікація інтерактивних
методів на три групи: превентивні інтеракції; імітаційні інтеракції; неімітаційні
інтеракції

[11].

Важливу

роль

у

використанні

цих

методів

відіграє

інформаційний обмін. У схемах інформаційного обміну за І. Мельничук
враховані всі три моделі інформаційного обміну (рисунок).
За

нашим

баченням,

інтерактивні

технології

у

підготовці

військовослужбовців – це така організація навчального процесу, за якої
можлива участь військовослужбовців у колективному взаємодоповнюючому,
заснованому на взаємодії всіх його учасників в процесі навчального пізнання,
при якому кожен має конкретне завдання, за яке він повинен публічно
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прозвітувати, коли від його діяльності залежить якість виконання поставленого
перед групою курсантів завдання.

Інші
джерела
інформації

Рисунок – Інноваційна модель інтерактивного інформаційного обміну (за І. Мельничук [11])

Кожну інтерактивну технологію характеризують два принципових
аспекти: гарантованість кінцевого результату і проектування майбутнього
навчального

процесу,

тоді

як

методика

розглядається

як

сукупність

рекомендацій щодо організації та перебігу навчального процесу .
Розглянувши праці науковців, ми дійшли висновку, що інтерактивні
технології можуть бути реалізовані у підготовці майбутніх офіцерів-кінологів.
Серед основних інтерактивних технологій ми обрали: рольові і ділові ігри,
«мікрофон», круглий стіл, імітаційні ігри, прес-конференція, «сократична
бесіда». В методику проведення занять з використанням інтеракцій потрібно
ввести елементи дресирування собак. Тобто, ця проблема вимагає додаткового
опрацювання саме практичного плану.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок у даному
напрямі. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури ми дійшли
висновку, що використання інтерактивних технологій підвищує ефективність
використання інтерактивних методів навчання. Наші подальші дослідження
будуть спрямовані на визначення особливостей використання інтерактивних
технологій у підготовці майбутніх офіцерів-кінологів, включаючи елементи
дресури собак.
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Богданюк
О. Д.
Возможности
применения
интерактивных
технологий в подготовке будущих офицеров-кинологов
В статье рассматриваеся вопрос о преимуществах интерактивных
технологий над традиционной, определены средства таких технологий.
Проведено теоретический анализ проблемы интерактивных технологий,
охарактеризовано понятия «интеракция», «интерактивные технологии»,
«интерактивные
средства».
Значительное
внимание
уделяется
педагогическим
технологиям,
их
особенностям
и
возможностям
использования. Определены разные виды классификаций интеракций. Подана
характеристика чотирех групп интерактивных технологий: интерактивные
технологии кооперативного обучения; интерактивные технологии группового
обучения; технологии ситуативного моделирования; технологии решения
дискуссионных вопросов.
Ключовые
слова:
будущие
офицеры-кинологи,
интеракция,
интерактивные технологии, интерактивные средства, педагогическая
технология, традиционная технология.
Bohdaniuk O. D. The possibility of using interactive technologies in the
training of future cynologists officers
The key question of this article is advantages of interactive Technologies above
traditional Technologies. Interactive technology is the organization of educational
process, which requires the participation of military personnel in the collective
complementarity, based on the interaction of all participants in the educational
process knowledge - or each has a specific task for which he has to report publicly,
or its activity depends on the quality of the task to a group of students. The basic of
interactive technologies are heuristic conversation, discussion and polylogue.
Activity is meant as an energetic, strengthen (intensive) activities, activity
participation, activity status. A theoretical analysis of the interactive technologies,
describes the concept of "interaction". The purpose of interactions is to stimulate the
natural activity of future specialists: mental (intensity of thinking, generate of ideas,
statement of assumptions, projection, modeling, designing, research, identify creative
imagination, concentration, attention, observation, making of analytic-synthetic
transactions); emotional (emotional stress, intension); social (simulation of the
performance of social roles, exchange ideas, personal attitudes, assertion etc.), what
motivate students to personal development, self-determination, personalization,
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social identification, integration, formation of professional mentality. Considerable
attention is given to educational technology. Teaching technology is considered as a
process of applying organizational and methodological tools (a set of forms,
methods, techniques, methods of training and education), equipment (ESRD),
training equipment and more. Had been determined different classifications types of
interactions. In the most common classification distinguishes different approach to
the classification of interactions: author refers to interactive methods which are
providing dialogical interaction among the educational process; interactions are
defined as business (didactic) games; interactions are identified with classes socalled substandard mode (debates, sociodrama, staging etc.); interactions include
not only knowledge, didactic intention that meets the objectives of the program
teaching the subject, but also prevention which means instructional and consultative,
training; interactions can be distinguished by "imitation - not imitation."
The characteristic four groups of interactive technologies: interactive
technologies cooperative learning; interactive technologies group learning;
technology of situational modeling; processing technology of discussions questions.
Keywords: future cynologists officers, interaction, interactive technologies,
interactive tools, educational technology, traditional technology.
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філології та методики викладання іноземних мов
Мукачівського державного університету

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНІКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ІНОЗЕМНИХ МОВ
У статті розглядаються питання щодо впровадження новітніх
технологій у процес підготовки майбутніх учителів іноземної мови.
Охарактеризовано поняття «інновація». Подано визначення «педагогічні
інновації» та «педагогічні технології». Подана класифікація інноваційних
педагогічних технологій: структурно-логічні; інтеграційні; тренінгові;
інформаційно-комп’ютерні, особистісно-орієнтовані технології.
Ключові слова: майбутні вчителі іноземної мови, педагогічні технології,
види технологій, інновації, особливості.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні в системі освіти
відбувається ряд перетворень, спрямованих на формування творчої особистості
педагога, готового до вдосконалення педагогічної діяльності, використання
нових

педагогічних

технологій.

Основним

змістом

діяльності

вищого

навчального закладу поступово стає комплексне вдосконалення професійної
майстерності педагогів через опанування інноваційними видами діяльності.
Інноваційна педагогічна діяльність пов’язана з відмовою від відомих
штампів, стереотипів у навчанні, вихованні та розвитку особистості учня,
створює нові нормативи особистісно-творчої, індивідуально спрямованої
діяльності педагога, розробляє педагогічні технології, що реалізуються в цій
діяльності. Особливо важливим це стає сьогодні, коли важливим пріоритетом
державної політики на ринку праці є оптимізація професійної підготовки
населення з акцентуванням не на оцінці процесу навчання, а на результаті, не
на тривалості навчання, а на його якості [8].
© Бопко І. З.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Процес реалізації
освітньої інновації в кожному елементі має свої особливості. Так, дослідники
О. Арламов,

М. Бургін,

В. Журавльов,

В. Загвязинський,

Н. Юсуфбекова,

А. Ніколс намагаються співвіднести поняття нового у педагогіці з такими
характеристиками, як корисне, прогресивне, позитивне, сучасне, передове.
Вивчення, систематизацію, аналіз та їх використання, теоретико-методологічні
аспекти, сутність, структура і критерії їх оцінки викладено в роботах
К. Ангеловски, Л. Буркової, Н. Буги, В. Кременя, Л. Штефан, Г. Сазоненко.
Проблемам організаційно-методичного забезпечення інноваційних процесів в
освіті

присвячено

дослідження

М. Аузіної,

І. Галиці,

Б. Гречаника,

І. Дичківської, Н. Буги, Д. Алфімова.
Окремі напрямки та елементи інновацій простежуються у досвіді таких
педагогів, як В. Шаталов, М. Гузик, Б. Дегтярьов, М. Палтишев, О. Захарченко,
де інноваційна діяльність учителя передбачає оновлення педагогічного
процесу, впровадження нововведень у традиційну систему навчання, виявлення
вчителем педагогічної творчості, яскравої індивідуальності, інноваційного
стилю діяльності. Та, незважаючи на значну кількість досліджень з проблем
педагогічних та освітніх інновацій, питання ролі інноваційних технологій у
формуванні педагогічної техніки майбутніх вчителів, та вчителів іноземних мов
зокрема, не вичерпали своєї актуальності та потребують подальшого вивчення.
Метою статті є дослідження питання щодо впровадження новітніх
технологій у процес підготовки майбутніх учителів іноземної мови.
Виклад основного результату дослідження. Перш ніж розглядати
докладніше вплив застосування інноваційних педагогічних технологій на
педагогічну майстерність вчителів, уточнимо ключові поняття «педагогічна
інновація», «інноваційна педагогічна технологія».
Дослідники по різному трактують поняття «педагогічна інновація». Серед
таких визначень ми можемо виокремити такі:
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– це процеси оновлення, вдосконалення теорії та практики освіти, що
оптимізують досягнення її мети;
– це результат творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень
різноманітних педагогічних проблем;
– це нові форми організації праці й управління, нові види технологій [7].
Педагогічну технологію розглядають як строго обґрунтовану систему
педагогічних засобів, форм і методів, їх етапність, націленість на вирішення
конкретних навчально-виховних завдань [2] або певний порядок, логічність і
послідовність відповідно до поставленої мети, як певною мірою алгоритмізації
спільної діяльності викладача та учнів у процесі навчання, узгодженість їхніх
дій та відносин [5].
Використовуючи

вказані визначення

«педагогічних інновацій» та

«педагогічних технологій», у своїх дослідженнях ми трактуємо інноваційні
педагогічні технології як такі педагогічні технології, що спрямовані на
задоволення актуальної потреби системи освіти, спираються на використання
нових знань, базуються на мотивації суб’єктів педагогічної діяльності, мають
на меті виведення закладу освіти на більш високий, конкурентноспроможний
рівень.
Відомі на даний час і такі, що найбільш часто використовуються на
практиці, інноваційні педагогічні технології можна класифікувати наступним
чином [9]:
структурно-логічні технології – поетапна організація системи навчання,
що забезпечує логічну послідовність постановки і розв’язання дидактичних
задач на основі відбору їх змісту, форм, методів і засобів навчання на кожному
етапі з урахуванням поетапної діагностики результатів;
інтеграційні

технології

–

дидактичні

системи,

що

забезпечують

інтеграцію міжпредметних знань і вмінь, різноманітних видів діяльності на
рівні інтегрованих курсів, навчальних тем, уроків, навчальних днів;
ігрові технології – дидактичні системи використання різноманітних ігор,
під час виконання яких формуються уміння розв’язувати завдання на основі
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компромісного вибору (театралізовані, ділові та ролеві ігри, імітаційні вправи,
індивідуальний тренінг; розв’язання практичних ситуацій і задач, комп’ютерні
програми тощо);
тренінгові технології – система діяльності для відпрацювання певних
алгоритмів розв’язання типових практичних завдань, за допомогою комп’ютера
(психологічні тренінги інтелектуального розвитку, спілкування, розв’язання
управлінських завдань);
інформаційно-комп’ютерні технології – технології, що реалізуються в
дидактичних системах комп’ютерного навчання на основі діалогу людинамашина за допомогою різноманітних навчальних програм (тренінгових,
контролюючих, інформаційних тощо);
діалогові технології: сукупність форм і методів навчання, заснованих на
діалоговому мисленні у взаємодіючих дидактичних системах суб’єктсуб’єктного рівня: учень-учитель, учень-автор, учитель-автор тощо. Діалогові
форми вважаються найбільш поширеними серед інших сучасних технологій.
Особливістю інноваційних педагогічних технологій є те, що на практиці
вони можуть активно і результативно поєднуватися.
Інноваційні педагогічні технології взаємопов’язані з професійною
майстерністю педагога, під якою розуміють сукупність засобів, необхідних для
виконання дії, що розвиває педагог; уміння використовувати прийоми і засоби
управління своїми вчинками і діями впродовж діяльності.
Педагогічна майстерність викладача має бути спрямована на реалізацію
одного з найважливіших принципів організації навчання – принципу
оптимізації, що потребує усвідомленого вибору такого варіанта навчального
процесу, який за даних умов забезпечить максимально можливу ефективність
розв’язання завдань освіти і розвитку студентів за раціональних затрат часу і
зусиль викладачів.
Професійна майстерність сучасного викладача має розвиватися не через
забезпечення його великою кількістю готових рецептурних посібників і широке
використання ним готових поурочних розробок, а, передусім, за допомогою
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фундаментальних знань з базового предмета, високої загальної культури і
ґрунтовної дидактичної компетентності [6].
Головним критерієм майстерності педагогічних працівників має бути
кінцевий результат, тобто приріст у професійних знаннях, уміннях і навичках
майбутніх робітників, у моральній готовності до вирішення нестандартних
завдань, що висуваються сучасними умовами ринкових відносин.
Процес формування у майбутніх вчителів елементів педагогічної
майстерності полягає в цілеспрямованій взаємодії, спільного для педагога і
студента процесу творчої діяльності в адекватних спеціально організованих
умовах із застосуванням необхідних інноваційних форм, методів і засобів
організації занять [4]. Форми і методи організації заняття використовуються в
комплексі і залежать від завдань конкретного етапу формування.
Цікавим, на нашу думку, є особистісно-креативний підхід І. КукуленкоЛук’янець [3], який забезпечує значно вищу результативність навчальнопізнавальної діяльності студентів на основі актуалізації особистісного
потенціалу. Власне, під ним автор розуміє певну сукупність концептуальних і
методичних засобів розвитку і реалізації творчого потенціалу особистості з
метою нейтралізації психологічних проблем суб’єкта, розблокування його
креативного потенціалу, покращення успішності його професійної підготовки .
Формування та розвиток необхідних професійних педагогічних вмінь
відбувається під час застосування різноманітних освітніх технологій, основу
яких складають інноваційні:
у навчальному процесі: проведення тренінгових занять; використання
рольових та ігрових методик, проблемних ситуацій при проведенні практичних
та

лабораторних

занять;

розробка

та

захист

проектів;

впровадження

інтерактивних методів навчання з використанням інформаційних технологій;
розробка

програмних

засобів

навчального

та

наукового

призначення,

електронних підручників, посібників та методичних матеріалів; залучення
студентів до виготовлення та створення дидактичного арсеналу засобів,
технологій, проектів на основі концепції колективних творчих справ тощо;
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 2

Педагогічні науки

у період проходження педагогічної практики: вивчення передового
педагогічного досвіду наставників; розробка кількох варіантів планівконспектів проведення нестандартних уроків з наступним їх колективним
обговоренням;
у позааудиторній роботі: участь у спільних міжнародних проектах,
науково-теоретичних

і

науково-практичних

конференціях,

олімпіадах

і

конкурсах на кращу наукову роботу; підготовка публікацій за наслідками
проведених досліджень та інше [1].
Все це формує ставлення майбутнього вчителя до навчального предмета і
педагогічного процесу як до засобу самореалізації, що створює сприятливе
підґрунтя для професійного саморозвитку студентів, розвитку креативності,
мовленневої культури, комунікативних прийомів, здатності передбачати
реакцію партнерів,

виробленню

та

розширенню стратегії педагогічної

поведінки, активізації особистої позиції студентів.
Таким чином, інноваційна освітня діяльність – складний процес, що
потребує умілого, гнучкого, конструктивного застосування. Реальне, не
декларативне впровадження інноваційних педагогічних технологій суттєво
змінює освітній процес, що дозволяє вирішувати проблеми розвивального,
особистісно-орієнтованого навчання, диференціації, гуманізації, формування
індивідуальної освітньої перспективи. При цьому спостерігається зростання
педагогічної майстерності та фахової компетентності студентів-майбутніх
вчителів, відслідковується формування сучасного стилю мислення з його
характерними ознаками (креативністю, системністю, гнучкістю, динамізмом,
перспективністю, об’єктивністю, концептуальністю) на рівні особистості
фахівця.
Використання інноваційних технологій сприятиме підвищенню якості
навчального процесу за таких умов: відповідний морально-психологічний
клімат; постійне вдосконалення матеріально-технічної бази і дидактичного
забезпечення навчального процесу; багаторівневість і гнучкість у питаннях
конструювання змісту, форм, методів і засобів навчання з урахуванням
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специфіки навчального закладу, професійних потреб та індивідуальних запитів
педагогічних працівників; випереджальний характер навчання; посилення
практичної спрямованості навчання. Реалізація цих умов сприятиме зростанню
педагогічної майстерності педагогічних працівників.
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Бопко И. З. Роль инновационных технологий в формировании
педагогической техники будущих учителей иностранных языков
В статье рассматриваются вопросы о внедрении новейших технологий в
процесс
подготовки
будущих
учителей
иностранного
языка.
Охарактеризованы понятие «инновация». Дано определение "педагогические
инновации" и "педагогические технологии". Представленная классификация
инновационных
педагогических
технологий:
структурно-логических;
интеграционных; тренинговых; информационно-компьютерных, личностноориентированных.
Ключевые слова: будущие учителя иностранного языка, педагогические
технологии, виды технологий, инновации, особенности.
Bopko I. Z. The role of innovative technologies in the formation of
educational technology of the future foreign language teachers
The article is devoted to the implementation of the latest technologies in the
process of future foreign language teachers training. The term “innovation” has
been characterized. The notion “pedagogical innovation” is interpreted differently
by scientists. The following interpretations are singled out among them: updating
processes, improvement of the theory and practice of education, optimizing the
achievement of its objectives; search result of original creative innovative solutions
of various educational problems; new forms of work organization and management,
new types of technologies.
Educational technology is considered as a strictly reasonable system of
pedagogical means, forms and methods, as well as their phasing and aiming to
address specific educational objectives or certain order, logic and sequence
according to the purpose, and, to some extent, as algorithms of teachers and
students’ mutual activity in the learning process, the concordance of their actions
and relationships.
The definition of "pedagogical innovations" and "educational technologies"
has been suggested. They are interpreted as follows: innovative educational
technologies - are educational technologies designed to meet the actual needs of the
education system, resting on the use of new knowledge, based on motivation of the
subjects of educational activities and aimed at raising the educational institution to a
higher competitive level.
The following classification of innovative pedagogical technologies has been
suggested: structural and logic technologies – gradual organization of the
educational system; integration technologies - a teaching system that provide
integration of interdisciplinary knowledge and skills, various activities at the level of
integrated courses; training techniques - a system for testing of certain algorithms
and activities for solving typical practical problems with the help of a computer;
information and computer technologies - are technologies implemented and fulfilled
in didactic computer training systems through dialogue.
Keywords: future foreign language teachers, pedagogical technologies, types
of technologies, innovations, peculiarities.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
ДО ФІЗИЧНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЯК
ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
У статті проаналізовано основні підходи до вирішення проблеми
підготовки
майбутніх
офіцерів-прикордонників
до
фізичного
самовдосконалення у педагогічних дослідженнях, розглянуто основні засади
національної системи фізичної підготовки та роботи, де досліджуються
проблеми подальшого вдосконалення спеціальної фізичної підготовки у
Збройних силах України та правоохоронних органах.
Ключові слова: фізична підготовка, фізичне самовдосконалення, офіцериприкордонники.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У наш час персонал
Державної прикордонної служби України (далі – НАДПСУ) повинен бути не
тільки компетентним у військовій справі, галузі охорони державного кордону,
мати сформовані професійно необхідні уміння та навички, але й бути готовим
до

постійного

саморозвитку,

самовиховання

та

самовдосконалення.

Забезпечення необхідного рівня фізичного розвитку є одним з найбільш
важливих

складових

компонентів

індивідуально-професійної

підготовки

персоналу ДПСУ, так як це сприяє вдосконаленню їхніх індивідуальних,
особистісних, професійних якостей, дозволяє зменшити вплив стресових
© Гнидюк О. П., Діденко О. В.
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чинників оперативно-службової діяльності. Вирішення цього завдання не
можливе без подальшого вдосконалення системи професійної підготовки
майбутніх офіцерів-прикордонників, без залучення їх до систематичних
самостійних занять з різних видів професійної підготовки, зокрема й фізичної.
Метою статті є розгляд проблеми підготовки майбутніх офіцерівприкордонників до фізичного самовдосконалення у сучасній педагогічній
науці.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема організації
військової фізичної підготовки та фізичного вдосконалення військових
формувань та представників правоохоронних органів є предметом уваги
українських педагогів протягом тривалого часу. Початковий етап вивчення
традицій військової фізичної підготовки припадає на початок ХІХ ст. У цей час
багато українських етнографів та фольклористів, зокрема В. Милорадович,
П. Іванов, Н. Заглада, П. Чубинський та ін., у своїх працях описали найбільш
розповсюджені рухливі ігри та фізичні вправи українського народу.
Засновником української педагогічної теорії фізичної підготовки та
виховання можна вважати К. Ушинського. Визначний педагог підкреслював,
що фізичний розвиток є складовою частиною гармонійного розвитку людини.
К. Ушинський вважав, що необхідно створити такі умови життя, праці й
навчання дітей, які сприяли б їх фізичному розвитку, починаючи з раннього
віку. Серед важливих чинників фізичного розвитку К. Ушинський називав
належне харчування, сон, відповідний режим удома і в школі; фізичну працю
на свіжому повітрі; медичний нагляд; гімнастичні вправи та ігри; створення
гігієнічних умов життя і праці; використання природних чинників (повітря,
води) тощо [6].
На важливість та необхідність організації фізичної підготовки звертав
увагу

М. Демков.

Він

підкреслював,

що

здоров’я,

сила,

спритність,

працездатність – це найцінніші блага для кожної людини, оскільки вони
«наділяють її багатьма радостями життя, а без них воно стає тяжким і
нецікавим»

[1].

Педагог

рекомендує

для

фізичного
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застосовувати такі засоби, як рухливі ігри, фізичні вправи, гімнастика,
загартування, прогулянки та екскурсії.
Далі спробу наукового аналізу зазначених компонентів системи фізичної
підготовки здійснили у своїх науково-методичних працях такі учені, як
С. Миропольський, О. Бутовський, І. Боберський, С. Гайдучок, Е. Жарський,
С. Левицький, В. Лаврівський, О. Тисовський, П. Франко, Т. Франко та ін.
Зокрема важливе значення мають більше півтори сотні праць методичного,
мемуарного, статистико-історичного змісту С. Гайдучка. Це насамперед
розвідки «Фізичне виховання українського народу», «Вплив фізичного
виховання на вдачу нашої молоді», «Півстоліття сокільських видань» та ін. Ці
праці є цінним джерелом про особливості українського сокільського галицького
тіловиховання і спорту міжвоєнного періоду.
Відомими діячами на ниві українського сокільства, пласту і спорту були
сини І. Франка Тарас і Петро. Саме Тарас і Петро Франко у своїх працях
«Розвій руханки серед українців», «Руханкова справа на Великій Україні»,
«Початки українського спорту у Львові», «Історія й теорія руханки», «Пластові
ігри та забави» здійснили першу в українській історіографії спробу історичного
екскурсу від античної гімнастики до сучасних систем фізичного виховання,
розкрили витоки спортивного, сокільського руху на українських землях,
проаналізували розвиток окремих видів спорту в Галичині як важливого
фактора формування активної національної особистості [4, с. 8–9].
Ґрунтовне дослідження історії гімнастично-спортивного руху здійснив
Е. Жарський, колишній чемпіон Львова і Галичини з легкої атлетики, провідний
футболіст

студентських

спортклубів.

Як

зазначає

І. Кізін,

науково-

просвітницька і педагогічна діяльність Е. Жарського охоплювали декілька
напрямів,

зокрема

просвітницько-виховний,

фізкультурно-виховний

та

спортивно-організаційний [2].
Окрему працю проблемам фізичної підготовки присвятив Г. Ващенко. Це
робота «Тіловиховання як засіб виховання волі і характеру» (Мюнхен, 1956 р.).
У ній дослідник прослідковує особливості систем фізичного виховання різних
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країн та різних епох та на цій основі формулює найважливіші засади
української системи фізичного виховання. На основі аналізу досвіду минулого,
що стосується фізичного виховання, вчений визначає, що тіловиховання – це не
окрема галузь формування людської особистості, а його органічна частина, яка
міцно поєднана з вихованням розумовим, моральним, естетичним.
Загалом можна стверджувати, що саме І. Боберський, Г. Ващенко,
С. Гайдучок, Е. Жарський, О. Тисовський та ін. стали визначними теоретиками
тіловиховання, праці яких сприяли виокремленню фізичного виховання в
окрему дисципліну. Ці учені розробили концептуальні засади національної
школи тіловиховання.
З вчених, які працювали в Радянській Україні, слід назвати насамперед
праці видатних українських педагогів А. Макаренка та В. Сухомлинського.
Зокрема А. Макаренко надавав великого значення формуванню фізично
сильної, вольової, дисциплінованої особистості. Хоча А. Макаренко не був
фахівцем з фізичної підготовки, але багато зробив для організації фізичної
підготовки молоді. На його думку, для зміцнення здоров’я вихованців важливе
значення мають заняття фізичними вправами на відкритому повітрі, протягом
усього року, прогулянки, екскурсії, походи, туризм [8].
Великий

внесок

у

розвиток

теорії

фізичної

підготовки

зробив

В. Сухомлинський. Він вважав, що «добре, міцне здоров’я, відчуття повноти,
невичерпності

фізичних

сил

–

дуже

важлива

умова

життєрадісного

світосприймання, оптимізму, готовності долати труднощі. Духовне життя
людини – її інтелектуальний розвиток, мислення, пам’ять, увага, уява, почуття,
воля – великою мірою залежить від «гри» її фізичних сил» [3, с. 192–193]. Для
забезпечення здоров’я, гармонійного розвитку молоді, на думку визначного
педагога, необхідно звертати увагу на правильну організацію трудової
діяльності та відпочинку молоді як вдома, так і в школі. В. Сухомлинський
вважав, що для досягнення фізичної досконалості молодь повинна займатися
гімнастикою і спортом. Вчений підкреслює, що учні повинні знати, що людина

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 2

Педагогічні науки

повинна займатися гімнастикою і спортом не для досягнення успіху в змаганні,
а для досягнення фізичної досконалості [3, с. 195].
Ґрунтовні дослідження з проблем організації фізичної підготовки
здійснено вже із здобуттям Україною незалежності. У цей період вивчено
історичні аспекти організації фізичної підготовки. Йдеться про праці О. Вацеби
(про історію спортивного руху в Західній Україні), Є. Приступи (про народну
фізичну культуру українців), А. Цьося (про фізичне виховання в календарній
обрядовості українців), А. Окопного (про фізичне виховання в спадщині
українських педагогів), Я. Тимчака (про військово-фізичну підготовку в Україні
у ІХ–ХVІІІ ст.), Б. Трофим’яка (про фізичне виховання і спортивний рух у
Західній Україні з початку 30-х рр. ХІХ ст. до 1939 р.) [4] та ін. У цих та інших
наукових працях охарактеризовано етапи, засоби та форми організації фізичної
підготовки в різні історичні періоди, осмислено різні аспекти означеної
проблеми.
Питання подальшого вдосконалення спеціальної фізичної підготовки у
Збройних силах України та правоохоронних органах розглядають у своїх
наукових

працях

В. Гаврилін,

І. Закорко,

О. Зарічанський,

Л. Ішичкіна,

А. Лущак, Ю. Сергієнко, О. Старчук, О. Шалепа, Г. Яворська та ін.
Дослідники розглядають фізичну підготовку особового складу як
важливий засіб розвитку і постійного вдосконалення фізичних якостей,
поліпшення фізичного розвитку, функціональних можливостей організму,
формування професійних умінь та навичок фахівців.
Загалом учені одностайні щодо того, що у зв’язку з тим, що у сучасних
умовах служба у Збройних силах та правоохоронних органах пов’язана з
великими фізичними та психоемоційними навантаженнями, особливої уваги
потребує належна організація фізичної підготовки майбутніх фахівців, пошук
сучасних ефективних шляхів та засобів організації навчального процесу у
навчальних закладах з метою формування готовності майбутніх офіцерів до
фізичного самовдосконалення.
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Про

важливість

фізичної

підготовки

безпосередньо

офіцерів-

прикордонників ведуть мову такі вчені, як В. Антонець, О. Балашов,
О. Горбачов,

О. Діденко,

Д. Іщенко,

І. Маріонда,

А. Неділько,

В. Райко,

О. Фігура та ін. Дослідники підкреслюють, що значення фізичної підготовки
полягає в тому, що вона є основою високої працездатності, підвищує стійкість
організму до впливу несприятливих факторів оперативно-службової діяльності,
дозволяє

знижувати

захворюваність,

сприяє

професійному

довголіттю

кадрового складу персоналу ДПСУ. Дослідники підкреслюють, що належна
фізична

підготовка

прикордонників,

їх

готовність

до

фізичного

самовдосконалення забезпечує суттєве підвищення ефективності виконання
завдань з охорони державного кордону.
Серед російських вчених великий внесок у розробку теорії й методики
фізичного навчання й виховання зробили О. Бутовський і П. Лесгафт. Так,
наприклад, О. Бутовський одним з перших почав вивчати проблеми фізичної
підготовки офіцерів російської армії. У свою чергу П. Лесгафт, який працював
при 2-й Петербурзькій військової гімназії, у своїх працях досліджував питання
становлення науки про фізичну культуру, розробив форми, методи й засобу
фізичної підготовки.
Серед робіт радянського періоду важливо згадати таких російських
авторів, як Е. Зеліксон, А. Братцев, А. Булатов, В. Видрін, Л. Безкровний,
П. Зайончковский та ін. Учені комплексно розглядали питання історії фізичної
підготовки, досліджували загальні етапи становлення та розвитку фізичної
культури

й

фізичної

підготовки

у

військово-навчальних

закладах

дореволюційної Росії.
Серед найважливіших прикладних досліджень у Російській Федерації
сьогодення слід назвати праці Ю. Волненка, І. Дерія, В. Золотенка, Д. Єфімова,
С. Краєв, Є. Матвєєва, В. Прокопенка, А. Саракула та ін. Учені проаналізували
діяльність державних інститутів Росії в сфері розвитку фізичної культури й
спорту, розкрили значення військової спрямованості в розвитку фізичної
культури й спорту, охарактеризували пріоритетні для держави напрямки
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фізичного виховання у військових навчальних закладах, виділили конкретні
періоди розвитку фізичної підготовки військ, фізичного виховання у військових
навчальних закладах.
Загалом дослідники одностайні в тому, що очевидним є зв’язок між
рівнем фізичної підготовки й ефективністю виконання офіцерами збройних сил
та правоохоронних органів завдань професійної діяльності. Учені розглядають
фізичну підготовку курсантів як важливий фактор їхнього особистіснопрофесійного становлення, що є не тільки природнім, але й соціально
обумовлений процесом розвитку основних і спеціальних фізичних якостей,
військово-прикладних навичок та забезпечує успішність виконання обов’язків
відповідно до професійного призначення.
Окремо слід звернути увагу на зарубіжний досвід організації фізичної
підготовки військовослужбовців збройних сил та фахівців правоохоронних
органів. Там фізичну підготовку та формування готовності персоналу до
фізичного

самовдосконалення

вважають

важливим

напрямом

роботи,

складовою належної підготовки до виконання завдань професійної діяльності.
Зокрема

у

Федеральному

центрі

підготовки

співробітників

правоохоронних органів LELI (Інститут керівників правоохоронних органів,
Штат Джорджія, США) при підготовці керівників, менеджерів і працівників
правоохоронних органів, насамперед Митно-прикордонної служби США та
Міжнародної правоохоронної академії, поряд з іншими видами професійної
підготовки звертається велика увага на фізичне вдосконалення персоналу. У
цьому випадку фізичну готовність, поряд з технічною та психічною,
розглядають важливою складовою професійної готовності.
Останнім часом там особливу увагу приділяють трьом основним
складовим фізичної підготовки: мускульній силі, мускульній і серцеводихальній витривалості. Для цього в змісті програм з фізпідготовки
передбачено збільшення військово-прикладних вправ: використання методів
підготовки в умовах ризику, розвиток витривалості (біг на 2, 3, 5 миль і марш
на 25–50 миль з повним екіпіруванням), щоденний біг на 2 милі до сніданку,
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швидкий біг із зміною напряму і вивертанням, силові курси, в т. ч. з ізометрією,
штиковий бій, прийоми нападу і захисту без зброї, а також східні єдиноборства.
Відповідно збільшили і час, що відводиться фізичним вправам.
Персонал готують і до дій в різних природних умовах. Так, наприклад,
передбачається, що в горах персонал повинен витримувати не тільки фізичні
навантаження і нервово-психічну напругу, але і нестачу кисню, вплив холоду і
вологи та інших чинників. Саме тому, крім оволодіння навичками подолання
гірських перешкод і розвитку загальної, швидкісної, силової витривалості;
сили, спритності, швидкості, приділяють особливу увагу виробленню у
персоналу

індивідуальної

витривалості

щодо

впливу

різних

чинників

середовища [7].
Досвід

західноєвропейських

країн

щодо

особливостей

організації

фізичної підготовки навчання прикордонників можна охарактеризувати на
прикладі

Європейського

агентства

з

питань

управління

оперативним

співробітництвом на зовнішніх кордонах держав-членів Європейського Союзу
(FRONTEX). В Уніфікованій програмі підготовки прикордонників країн
Європейського Союзу, розробленій агенцією FRONTEX в рамках співпраці
країн-членів Європейського Союзу та асоційованих членів Шенгенської зони,
визначено, що прикордонник повинен насамперед знати вимоги до фізичної
підготовки, які обумовлені потребами його повсякденної служби, і відповідати
цим вимогам. Великого значення надають усвідомленому ставленню персоналу
до роботи із фізичного самовдосконалення. Зокрема передбачено, що офіцери
повинні знати про вимоги до фізичної форми під час виконання службових
обов’язків і про необхідність підтримувати належну фізичну форму,
усвідомлювати й приймати важливість набуття / удосконалення / підтримки
фізичної форми, моторних функцій і здоров’я протягом усього терміну служби,
знати про зв’язок між регулярною фізичною підготовкою, фізичним і
емоційним здоров’ям та формуванням позитивного ставлення, звичок і способу
дії, про загрозу спортивних травм і ризики, пов’язані із заняттям спортом, про
небезпеку шкідливих звичок, таких як низька фізична активність, паління,
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зловживання алкоголем, уживання наркотиків, надлишкова вага та ін. [5].
Загалом у всіх цих випадках йдеться про вимоги до фізичної підготовки
прикордонників, насамперед щодо моторних функцій й сили, витривалості,
швидкості, фізичної координації, рівноваги, влучності, спорту та здоров’я,
підтримки фізичної форми протягом служби та різних інших видів фізичної
діяльності.
Серед зарубіжних досліджень слід назвати також праці вчених щодо
різних

аспектів

дослідження

удосконалення

А. Віла,

П. Дейла,

фізичної

підготовки.

Е. Хофе,

С. Мерфі,

Дж. Паркера, К. Тауела, Л. Рояла, Л. Шона та

ін.

Це

насамперед

Н.-Д.

Моррісона,

Учені досліджують

особливості фізичної підготовки військових фахівців, пропонують комплекс
рекомендацій для фізичного самовдосконалення військовослужбовців, подаючи
послідовність виконання фізичних вправ. Автори пропонують під час
тренування брати до уваги генетичні, фізіологічні, духовні й психологічні
особливості людини, звертати увагу на періодичність занять, дієту. Загалом у
їхніх працях представлено сучасні методи тренування в системі фізичної
підготовки офіцерів.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок у цьому
напрямку. Аналіз наукової літератури показав, що на сьогодні дослідження з
проблем фізичної підготовки та формування готовності до фізичного
самовдосконалення можна поділити на кілька груп. Насамперед це роботи, в
яких визначено основні засади національної системи фізичної підготовки
(Г. Ващенко, І. Боберський, Е. Жарський, В. Сухомлинський, О. Тисовський та
ін.). Важливе значення мають також праці, в яких досліджується історичний
аспект організації фізичної підготовки в Україні (О. Вацеба, А. Окопний,
Є. Приступа, Я. Тимчак, Б. Трофим’як, А. Цьось та ін.). Серед російський
вчених слід назвати П. Лесгафта, М. Драгомирова, Е. Зеліксона, А. Булатова,
В. Видріна, П. Зайончковского та ін. У наш час питання подальшого
вдосконалення спеціальної фізичної підготовки у Збройних силах України та
правоохоронних органах розглядають у своїх наукових працях І. Закорко,
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О. Зарічанський, Л. Ішичкіна, О. Старчук, О. Шелепа, Г. Яворська та ін., у
Російській Федерації – Ю. Волненко, Д. Єфімов, В. Собіна, Є. Матвєєв,
А. Саракул та ін. Про важливість фізичної підготовки безпосередньо офіцерівприкордонників ведуть мову такі вчені, як В. Антонець, О. Балашов,
О. Діденко,

Д. Іщенко,

незважаючи

на

це,

А. Неділько,

В. Райко,

спеціалізованих робіт

О. Фігура

та

ін.

Проте

щодо підготовки офіцерів-

прикордонників до фізичного самовдосконалення, умов належної організації
навчально-виховного процесу у вищих військових навчальних закладах у цьому
аспекті на сьогодні немає. З огляду на це перспективами подальших досліджень
є визначення сутності, особливостей змісту і структури готовності майбутніх
офіцерів-прикордонників до фізичного самовдосконалення, а також розробка
програми

та

педагогічних

умов

формування

у

майбутніх

офіцерів-

прикордонників готовності до фізичного самовдосконалення як важливої
складової їхньої підготовки до професійної діяльності з охорони державного
кордону.
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Гныдюк А. П., Диденко А. В. Подготовка будущих офицеровпограничников к физическому самосовершенствованию как педагогическая
проблема
В статье проанализированы основные подходы к решению проблемы
подготовки
будущих
офицеров-пограничников
к
физическому
самосовершенствованию в педагогических исследованиях, рассмотрены
основные принципы национальной системы физической подготовки и работы,
где исследуются проблемы дальнейшего усовершенствования специальной
физической подготовки в Вооруженных силах Украины и правоохранительных
органах.
Ключевые
слова:
физическая
подготовка,
физическое
самосовершенствование, офицеры-пограничники.
Gnydiuk O. P., Didenko O. V. The future border guard officers training for
the physical self-improvement as a pedagogical problem
The main approaches to the problem solution of training future border guard
officers for the physical self-improvement in the pedagogical researches have been
analyzed in the article.
The necessary level of physical development is one of the most important
components of personal and professional training for the personnel of the State
Border Guard Service of Ukraine. As it contributes to the improvement of their
individual, personal, professional qualities, it can reduce the impact of stress factors
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operational activity as well. It is impossible to solve the problem without further
future border guard officers professional training system improvement, without
bringing them to systematic self-employment with different types of training,
including physical one.
The researchers consider physical training of personnel to be an important
part of development and permanent perfection of physical qualities, improvement of
physical development, functional abilities of organism, professional abilities and
skills to form a specialist. On the whole the researchers suggest that the connection
between the level of physical training and implementation efficiency for the armed
forces officers and law enforcement authorities and their professional tasks
accomplishing is of high importance. Scientists regard physical training for cadets to
be an important factor of their personality-professional becoming that is not only
natural, but also socially stipulated by the process of basic and special physical
qualities development, military-applied skills and provides successfull duties
implementation in accordance with the professional designation.
K. Ushynskiy is considered to be the founder of the Ukrainian pedagogical
theory of physical training and education. An outstanding teacher emphasized that
the physical development is an integral part of the harmonious development of a
person. K.Ushynskiy believed that it is necessary to create favorable conditions for
life, work and classes for children and it would facilitate their physical development
since early age. Among the important factors of physical development K. Ushinskiy
called proper nutrition, sleep, the corresponding regime at home and at school;
physical work outdoors; proper medical supervision; sport and games; creation of
life and labor sanitary conditions using the natural factors (air, water).
The experience of Western European countries regarding the physical training
organization features for border guards could be described by the example of the
European agency of Operational Cooperation Management at the external borders of
the EU Members of the European Union (FRONTEX).
It has been defined in the unified training border guards program of the
European Union countries developed by the agency FRONTEX according to the
cooperation between countries of the European Union and associated members of the
Shengen zone that the border guards should meet the requirements of physical
training level, which are stipulated by the needs of their daily service. Great attention
should be focused on proper work with physical self-improvement by future
borderguard officers.
Keywords: physical training, physical self-improvement, border guard officers.
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кандидат політичних наук, доцент кафедри гуманітарних
дисциплін та соціальної роботи Львівського державного
університету безпеки життєдіяльності

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ДЛЯ РОБОТИ З НАРКОЗАЛЕЖНИМИ
У статті висвітлено особливості підготовки соціального працівника для
роботи зі споживачами наркотиків, проаналізовано теоретичні напрацювання
та практичний досвід роботи з цією категорією клієнтів в європейських
дослідників. Визначено, що найефективнішим методом у роботі з
наркозалежними є аутріч-робота, оскільки споживачі наркотиків це закриті
групи, які ведуть замкнутий спосіб життя. Охарактеризовано моделі аутрічроботи розроблені в США і Європі, обґрунтовано доцільність зосереджувати
виклад навчального матеріалу на вивчення саме цих моделей та
використовувати їх під час роботи з наркозалежними.
Ключові слова: соціальний працівник, аутріч-робота, наркозалежні,
споживачі ін’єкційних наркотиків (СІН), моделі аутріч-роботи, супервізія,
аутрічер.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Наркозалежні – це
невід’ємна частина нашого суспільства, і вони повинні користуватися тими ж
правами і можливостями, що і всі його члени, у тому числі отримувати всю
необхідну інформацію про наркотики, про ризик, пов’язаний з їх вживанням, і
основне про те, як і де отримати допомогу. Адже недарма кажуть, що
відсутність інформації породжує неуцтво, володіння інформацією формує
знання. Донести до споживача наркотиків інформацію та допомогти йому
прийняти вірне рішення в тій чи іншій ситуації і полягає головне завдання
соціального працівника. За статистичними даними, на кінець 2013 року в
Україні лише на офіційному обліку перебуває майже 92,5 тисячі споживачів
наркотиків, а серед них – майже 540 неповнолітніх. Реальні цифри
наркозалежних можуть бути у рази вищими, адже наркоманія це досить
© Грицанюк В. В.
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латентне явище [1]. Близько 60% наркозалежних, які стоять на обліку в Україні
це молодь до 35 років, 88% вживають наркотичні речовини або психотропні
засоби ін’єкційним способом (тобто йдеться про хронічну залежність).
Припускають, що кількість споживачів наркотичних речовин у 10–15 раз вища
ніж повідомляють офіційні дані. За узгодженими оцінними підрахунками
міжнародних та українських організацій в Україні налічується в середньому
310 тис. споживачів лише ін’єкційних наркотиків. До цієї цифри не належать
особи, які вживають наркотики неін’єкційним способом (курять, нюхають) [2].
Як бачимо дана проблема є надзвичайно актуальною в сучасному соціумі і
потребує пошуку шляхів її вирішення, а отже потрібно підготувати
кваліфікованих спеціалістів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Теоретичним
підґрунтям соціальної роботи з наркозалежними займалися багато вітчизняних
та

зарубіжних

І. Козубовська,

науковців,

зокрема:

В. Оржеховська,

О. Вакуленко,

І. Трубавіна,

І. Грига,

Ж. Шимкене,

І. Звєрєва,
Т. Семигіна.

Розробляли методики та технології превентивного виховання і корекції такої
поведінки наркозалежних та обґрунтовували доцільність їх використання у
своїх працях В. Беспалько, С. Бєлічева, С. Березін, С. Болтівець, М. Ковальчук,
Р. Ліщук,

К. Лисецький,

С. Толстоухова,

Н. Максимова,

Ю. Клейберг,

В. Оржеховська,

Ч. Левінталь,

Г. Фішер.

В. Потапова,
Досліджували

особливості вживання наркотичних речовин серед підлітків А. Пилипенко,
О. Яременко, Н. Максимова та С. Толстоухова, Н. Вайзман.
Питання щодо взаємозв'язку між профілактичною діяльністю та
формуванням здорового способу життя висвітлювали О. Гореленко, М. Жукова,
О. Клименко,

О. Карпенко,

І. Куліш,

Б. Лазаренко,

В. Оржеховська,

А. Павленко, І. Пінчук, О. Удалова, Е. Фролова, І. Шишова, Д. Вудевінд,
М. Галла, Т. Гарісон, Л. Додес, Д. Ван Дер Стел, Г. Фішер, Р. Хоут, Д. Ясперс.
Сьогодні великий досвід роботи з цією проблемою мають центри
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служби у справах неповнолітніх,
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 2

Педагогічні науки

спеціалізовані заклади, громадські організації, які працюють у сфері
профілактики наркоманії, оскільки Україна визнає соціально-педагогічну
роботу з сім’ями хворих на алкоголізм і наркоманію державною проблемою.
Проте питання пошуку оптимальних методів роботи з цією категорією клієнтів
є і надалі актуальним.
В середовищі наркозалежних ефективно застосувати такий метод як
аутріч робота. Адже ця група практично відділена від суспільства і віддалена
від соціального сервісу – від медичних, психологічних, юридичних та інших
послуг. Спільноти споживачів наркотиків – це закриті групи. Вони знаходяться
поза законом і часто конфліктують із законом, вони піддаються дискримінації і
осуду, тому змушені вести замкнутий спосіб життя, що робить споживачів
наркотиків важкодоступною групою. В умовах соціальної ізоляції спільноти
споживачів наркотиків, аутріч-робота, на нашу думку, є найбільш ефективним
методом досягнення даної цільової групи та її охоплення профілактичними
програмами. Це ми і прагнемо в першу чергу донести до майбутніх фахівців з
соціальної роботи. Зокрема в Україні поширюється модель інтегрованої
допомоги для наркозалежних вагітних з метою профілактики ВІЛ–інфекції. На
думку Галини Скіпальської, виконавчого директора МБФ «Українська
фундація громадського здоров’я» наркозалежна жінка може народити здорову
дитину, а вчасна й повноцінна медична допомога значно підвищує такий шанс.
Принциповим є також питання своєчасного тестування на ВІЛ та, в разі
виявлення, оперативне застосування заходів профілактики вертикальної
трансмісії, надання післяпологової допомоги дитині. Це фактично зводить до
нуля ймовірність передачі вірусу. Власне завданням соціального працівника є
вчасно виявити та поставити на облік вагітних жінок, які вживають наркотик та
здійснювати соціальний супровід до, під час та після пологів, що значною
мірою впливає на стан здоров’я як матері, так і дитини. [3]
Метою

статті

є

висвітлення

особливостей

аутріч-роботи

серед

наркозалежних, зокрема аналіз теоретичних напрацювань та практичного
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досвіду європейських дослідників, які виражені в моделях аутріч-роботи в
середовищі споживачів наркотиків.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перші програми, які
впроваджували аутріч-роботу серед СІН, стали виникати приблизно 15 – 20
років тому, і їх ініціаторами були самі споживачі. Вважається, що перший
аутріч-проект серед споживачів наркотиків виник в 1981 році в Голландії. Його
здійснювали члени голландського «Junkie Bond», які стали поширювати
стерильні шприци в Роттердамі у відповідь на відмову аптек продавати їх
наркоманам, незважаючи на епідемію гепатиту «В» в середовищі споживачів
ін'єкційних наркотиків. У 1984 році «Junkie Bond» розгорнув масштабну
діяльність з обміну шприців шляхом аутріч-роботи в середовищі СІН
Амстердама, Роттердама і Гааги. Можна сказати, що з цього періоду аутрічробота веде свій відлік як метод соціальної роботи в середовищі споживачів
ін'єкційних наркотиків.
При підготовці фахівців з соціальної роботи під час викладу теоретичного
матеріалу слід зосередити їх увагу на мету аутріч-роботи в середовищі
споживачів наркотиків, оскільки усвідомлення мети роботи значно підвищує її
результативність. Основною метою у нашому випадку є насамперед:
1) підвищення рівня знань: інформування з питань профілактики
ВІЛ/СНІДу, вірусних гепатитів, інфекцій, що передаються статевим шляхом
серед СІН та їх партнерів;
2) вплив на зміну ризикованої поведінки щодо наркотиків: поширення
інформації про ризики, пов’язані з вживанням наркотиків, та формування
навичок менш небезпечного прийому наркотиків;
3) вплив на зміну ризикованої сексуальної поведінки: поширення
інформації про ризики, пов’язані з небезпечною сексуальною поведінкою, і
формування навичок менш ризикованої статевої поведінки;
4) обмін шприців: забезпечення середовища СІН достатньою кількістю
стерильного одноразового ін’єкційного інструментарію поряд з вилученням з
обігу використаних голок і шприців;
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5) поширення

засобів

дезінфікуючі розчини,

ін’єкційної

безпеки:

спиртові

серветки,

перев’язувальний матеріал, кровоспинні джгути,

утилізатори;
6) поширення медикаментів першої необхідності: жарознижуючі засоби,
засоби для профілактики і купірування передозувань, вітаміни, антибіотики,
мазі для лікування абсцесів, засоби для лікування тромбофлебітів, зовнішні
антисептичні засоби, еластичні бинти і компресійні панчохи для лікування
ПТФС (посттромбофлебітичний синдром), протитуберкульозні препарати,
жовчогінні препарати, імуностимулятори;
7) забезпечення доступу до сервісу: організація контактів СІН з
медиками, психологами, юристами, працівниками соціальної сфери;
8) сприяння соціальній адаптації СІН: сприяння інтеграції СІН в
громадську і соціально–активне життя (зокрема, допомогу у створенні груп
самодопомоги, спільнот споживачів наркотиків, громадських організацій);
допомога у влаштуванні на роботу;
9) розвиток аутріч-роботи: залучення діючих СІН в аутріч-роботу зі
зменшення шкоди в якості волонтерів або оплачуваного персоналу;
10) надання

психологічної

допомоги:

аутріч-працівники

не

є

професійними психологами, але повинні вислухати свого клієнта і надати йому
допомогу в рамках емпатії (співчуття), а також надати інформацію про те, де
можна отримати професійну психологічну допомогу;
11) проведення досліджень: соціальних, епідеміологічних, поведінкових
і етнографічних досліджень в середовищі споживачів наркотиків;
12) прибирання території від брудних шприців. Такий захід не тільки
підвищує значимість і корисність аутріч-роботи, але й ефективний PR хід, що
привертає увагу громадськості до цієї важливої суспільної проблеми.
Реалізацію

усіх вищеперерахованих пунктів соціальні працівники

здійснюють через відповідні моделі аутріч-роботи з цією особливою групою
клієнтів, теоретичне підґрунтя моделей студент має засвоїти під час навчання і
закріпити на практиці. Зараз у всьому світі існують безліч програм аутріч© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015
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роботи, і у кожної з них свої особливості: аутріч видозмінюється в залежності
від політики держави по відношенню до проблеми наркотиків, від економіки і
місцевих

умов.

Аутріч-працівники

називаються

по-різному:

вуличні

працівники, працівники за охопленням, наставники, наставники-однолітки,
інструктори і т.д. Розглянуті нами у даній статті моделі аутріч-роботи
розроблені в США і Європі. Під час навчального процесу, розглядаючи методи
роботи з наркозалежними саме на вивчення цих моделей і зосереджується
виклад навчального матеріалу. Адже дослідниками вивчено їх позитивний
вплив на зміну поведінки СІН, а отже вони ефективні в роботі з цією групою
клієнтів. Націлені ці моделі на створення ефекту «снігової кулі» [4]. Розглянемо
їх детальніше.
Модель досягнення лідерів із середовища СІН (автор – Wayne Wiebel,
розроблена

в

університеті

Чикаго,

штат

Іллінойс).

У

даній

моделі

використовуються лідери для встановлення контактів з СІН в їх групах. ЛідерСІН – авторитетна людина, яка служить прикладом для наслідування; поради
лідера можуть виявитися найбільш переконливими для інших ПІН. Лідери
впливають на формування думки всередині групи.
Компоненти моделі:
відвідування місць збору СІН, спостереження за тим як люди спілкуються
та виявлення можливого лідера.
встановлення безпосереднього контакту з лідерами, самостійно або
знайомство через посередника (друзі, родичі, знайомі, лікарі, поліція).
проведення індивідуальної оцінки ризикованої поведінки лідера.
надання базової інформації лідеру.
лідери проводять профілактичну роботу всередині груп СІН.
Модель мережі наставників-однолітків (автор – Carl Latkin, розроблено в
університеті Джона Хопкінса, Балтімор, штат Меріленд). Модель припускає
наявність мереж СІН по виду вживаного наркотику. Мережа споживачів
героїну, мережа споживачів опіатів і т.д.
Компоненти моделі:
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встановлення контактів з СІН в кожній мережі.
вивчення структури і характеристики мереж СІН.
відбір СІН, які можуть бути наставниками-однолітками.
підготовка наставників-однолітків за тренінговою програмою (до 10–ти
тематичних занять).
оцінка знань, отриманих наставниками-однолітками.
наставники-однолітки проводять аутріч-роботу серед членів мережі.
періодично

наставники-однолітки

призводять

членів

мережі

на

консультації до фахівців.
Модель наставників-однолітків (модель рекрутування) (автори – Robert
Broadhead і Douglas

Heckathorn, розроблено на факультеті соціології

університету в Коннектикуті). Кожному СІН надається можливість боротися з
поширенням ВІЛ–інфекції в своєму співтоваристві (незалежно від виду
вживаного наркотику), залучаючи для участі в проекті своїх однолітків. Спосіб:
залучення клієнтів в проект – винагородна система рекрутування і навчання за
принципом «наставник-одноліток».
Компоненти моделі:
встановлення контактів і залучення в програму одного або двох СІН.
проведення масштабного соціологічного інтерв’ю з кожним залученим
СІН (СІН отримують винагороду за участь в інтерв'ю).
підготовка залучених СІН за тренінговою програмою.
наставники–СІН приводять на інтерв’ю в програму інших СІН
наставники–СІН

проводять

профілактичну

роботу

серед

СІН

(наставники–СІН отримують по 3 купона для поширення в своєму середовищі).
наставники–СІН отримують винагороду за кожного СІН, який звернувся в
програму.
кожні 3 місяці СІН–учасники програми проходять повторне соціологічне
інтерв’ю.
Модель:

супервизор,

лідер

групи,

аутріч-працівники,

наставники-

однолітки (peer-educators). Дана модель виникла в 80–х роках, коли в
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Нідерландах стали активно працювати самоорганізації споживачів наркотиків.
Так в 1981 році самоорганізація СІН "Junkien bond" почала аутріч-роботу з
поширення шприців з метою профілактики гепатиту серед СІН. Надалі в
розвитку цієї моделі брали участь професіонали, які цікавлися проблемою
споживання наркотиків, діючі та колишні споживачі наркотиків. Модель
широко поширена в країнах Європейського Союзу.
Компоненти моделі:
1. Підбір супервізорів. Супервізор – це компетентний консультант, який
володіє навичками спілкування і знаннями, необхідними для ефективного
проведення аутріч-роботи.
2. Супервізор:
здійснює набір аутріч-працівників;
проводить тренінгову підготовку;
визначає лідерів з числа навчених аутріч-працівників;
спільно з лідерами формує групи з числа аутріч-працівників.
3. Навчання груп аутріч-працівників за спеціальною тренінговою
програмою. Тренінги проводять: супервізор, лідери груп аутріч-працівників,
залучені тренери. Аутріч-працівники проходять тестування з визначення рівня
знань до і після проходження тренінгу.
4. Організація і проведення аутріч-роботи. Розробка внутрішньої
документації:
реєстраційні документи (журнали, відомості);
правила роботи групи і аутріч-роботи;
посадові обов'язки;
визначається вид, періодичність аутріч-роботи.
5. Тренінгова підготовка СІН в якості наставників-однолітків. Тренінги
проводять лідери груп аутріч-працівників та безпосередньо самі аутрічери.
6. Проведення робочих зустрічей аутріч-працівників (не рідше 1-го разу
на тиждень). Робочі зустрічі, які проводять лідери груп, призначені для обміну
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інформацією

між

аутріч-працівниками,

аналізу

проблем,

розробки

інформаційних матеріалів.
7. Проведення індивідуальної та групової супервізії (не рідше 1-го разу на
місяць). Супервізія призначена для аналізу аутріч-роботи, підвищення
ефективності консультативних навичок аутріч-працівників, профілактики
ефекту вигорання. Супервізор допомагає аутріч-працівникові навіть помилки
перетворити

на

джерело

цінного

досвіду.

Проведення

періодичних

поведінкових досліджень серед СІН.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок у цьому
напрямку.

Проаналізувавши

особливості

вуличного

консультування

в

середовищі споживачів наркотиків ми переконалися, що реалії роботи ставлять
перед

вуличним

соціальним

працівником

високі

вимоги

щодо

його

професіоналізму. Кожен cоціальний працівник повинен завжди мати добру
теоретичну основу, свіжі регіональні статистичні дані по ВІЛ/СНІДу та
наркоманії для того щоб знайти підхід до цієї складної групи клієнтів та
донести їм інформацію. Тим самим попередивши велике соціальне зло. Знання
основних аспектів ВІЛ/СНІДу, включаючи статистичні дані потрібні аутрічеру
не тільки для консультування, але й для проведення занять з профілактики
ВІЛ/СНІДу і наркозалежності у навчальних закладах, молодіжних клубах і
колективах, виступаючи як громадські лектори і тренери. В процесі навчання
разом з отриманням необхідних професійних знань, потрібно допомогти
усвідомити майбутнім соціальним працівникам соціальну значимість їхньої
роботи.
Перспективою подальших досліджень у даному напрямі вважаємо
вивчення особливостей роботи соціальних працівників з наркозалежними в
Україні та розробка адаптованих до українських реалій нових моделей аутрічроботи.
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Грицанюк В. В. Особенности подготовки социальных работников для
работы с наркозависими
В статье освещены особенности подготовки социального работника для
работы с потребителями наркотиков, проанализировано теоретические
наработки и практический опыт работы с этой категорией клиентов в
европейских исследователей. Определено, что наиболее эффективным
методом в работе с наркозависимыми является аутрич-работа, поскольку
потребители наркотиков это закрытые группы, которые ведут замкнутый
образ жизни. Охарактеризованы модели аутрич-работы разработаны в США
и Европе, обоснована целесообразность сосредоточивать изложение учебного
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материала на изучение именно этих моделей и использовать их при работе с
наркозависимыми.
Ключевые
слова:
социальный
работник,
аутрич-работа,
наркозависимые, потребители инъекционных наркотиков (ПИН), модели
аутрич-работы, супервизия, аутричер.
Hrytsanyuk V. V. Aspects of social workers’ training for work with drug
addicts
Social work with drug addicts is extremely important in modern society and
needs to find effective methods of working with them. According to statistics
approximately 60% of drug addicts who are registered in Ukraine are persons at the
age of 35 years old. The main task of the social worker is to inform the drug user and
help him or her to make the right decision in a common situation. This group is
virtually separated from society and removed from such the social services as
medical, psychological, legal and other services. The community of drug users is a
tight group. The work in the streets is the most effective method for achieving this
focus group and using the preventive activity.
The purpose of this article is to highlight the features of social work among
drug users, to analyze the theoretical developments and practical experience with
them in European research.
The article emphasizes that now there are many programs outreach work, and
each of them has its own peculiarities: outreach is modifying due to the state policy
in relation to the drug problem, the economy and local conditions. The models of
outreach work, which are characterized in the article, were developed in the USA
and Europe and they are more effective in a positive impact on the behavior of
addicts. Their aim is to create the effect of “snowball”: 1. Model achievements of
leaders from among IDU, 2. Model-to-peer network of mentors, 3. Model mentors,
peers, 4. Model: supervyzor, group leader, outreach workers, peers.
To sum up, each social worker should learn good theoretical material during
the training, consolidate their knowledge during the internship and know new
regional statistics on HIV / AIDS and drug abuse in order to find an approach to this
complex group of clients.
Keywords: social worker, outreach work, injecting drug users (IDU),
supervyzor, drug addicts, peer-educators.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ
УНІВЕРСИТЕТІВ
У статті визначено й обґрунтовано педагогічні умови формування
риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів
(спрямованість процесу формування риторичної культури магістрантів на
майбутню науково-педагогічну діяльність; застосування інтерактивної
педагогічної технології формування риторичної культури магістрантів в
межах навчального курсу риторики; упровадження дистанційного навчання
риторики; інтеграція змісту гуманітарних дисциплін і позанавчальних заходів
у технічному університеті з метою створення навчального риторичного
середовища).
Ключові слова: педагогічні умови, формування, риторична культура
викладача технічного університету, інтеграція навчання, дистанційне
навчання, навчальне риторичне середовище.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Важливими завданнями
вищої освіти є формування в учасників навчального процесу професійної,
соціальної,

комунікативної

компетентностей,

утвердження

моральних

цінностей, громадянської активності та відповідальності. Це висуває до
викладача вищої школи вимогу володіти переконливим мислемовленням,
педагогічною майстерністю в організації навчання на засадах гуманізму,
діалогу, співробітництва. Відтак невід’ємною ознакою професіоналізму
педагога є його риторична культура (далі – РК). Особливо гостро постає
© Залюбівська О. Б., Діденко О. В.
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питання розвитку РК викладачів технічних університетів. У системі їх
підготовки риторика набуває визначального значення. Окрім формування
навичок

живого

переконливого

мовлення,

ефективного

спілкування,

текстотворення, вона покликана вирішити специфічне завдання – замістити в
структурі особистості магістранта техноцентричну спрямованість інженера
людиноцентричною

спрямованістю

педагога,

сформувати

гуманітарно-

інженерне мислення, пріоритетами якого є гуманістична цінність інновацій
технічного прогресу, цінність людської особистості, цінність діалогу.
Але при всій очевидності педагогічного значення РК, впровадження
риторики в систему підготовки майбутніх викладачів технічних університетів (і
не лише технічних) відбувається повільно й несистемно. Відтак у вітчизняній
риториці донині відсутня цілісна концепція формування РК майбутніх фахівців;
уваги потребує дослідження педагогічних умов формування риторичної
культури майбутніх викладачів технічних ВНЗ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення цієї проблеми та на які спираються автори. РК педагога
розглядається

Н. Безменовою,

Н. Голуб,

Т. Донською,

І. Зязюном,

Н. Іпполітовою, Л. Мацько, А. Михальською, Г. Сагач, Н. Тарасевич та ін.
Обґрунтування педагогічних умов формування РК майбутніх педагогів
знаходимо в дисертаційних дослідженнях Л. Аксьонової, Л. Анісарової,
Я. Білоусової,

Т. Габдурахімової,

Н. Голуб , Л. Горобець; А. Первушиної,

В. Тарасової, Л. Ткаченко та ін. Дослідники виділяють як спільні, так і відмінні
педагогічні умови цього процесу. Відмінності пов’язані з особливостями
майбутньої професії студентів (учитель, соціальний педагог, викладач вищої
школи та ін.), з баченням педагогічного процесу, сутності та змісту риторики,
РК та іншими чинниками. Аналіз вказаних праць дозволяє узагальнити
пропоновані науковцями педагогічні умови формування РК за трьома
напрямами.
спрямованість

Концептуально-змістові
навчання

(Л. Аксьонова,

умови:

професійно-педагогічна

Л. Горобець,

А. Первушина),

забезпечення пріоритету індивідуальності, самоцінності, самобутності студента
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(Н. Голуб),

спрямованість

Т. Габдурахімова),

на

формування

риторичне
потреби

самовдосконалення
у

вільному

(Н. Голуб,

володінні

мовою

(Л. Горобець) тощо. Методичні умови: поетапна технологія навчання риторики
(Л. Анісарова, Л. Горобець, В. Тарасова, Л. Ткаченко); активізація навчальної
діяльності студенів (Я. Білоусова, А. Первушина, Л. Ткаченко), застосування
інтерактивних методів і форм навчання риторики (Н. Голуб); ігрове та
тренінгове навчання риторики (Л. Ткаченко) тощо. Організаційні умови:
застосування кредитно-модульної технології (Голуб), організація самостійної
роботи

студента

з

риторики

(Н. Голуб,

Т. Габдурахімова)

інтеграція

гуманітарних дисциплін і курсу риторики у формуванні РК (Я. Білоусова) тощо.
У формуванні РК студентів технічних ВНЗ Л. Анісарова робить акцент на
специфічній технологічності риторики, оскільки опановувати технологічні
процеси для майбутніх інженерів, на її думку, – звична справа [1].
Т. Габдурахімова обґрунтовує ефективність самовиховання у формуванні
риторичних умінь майбутніх інженерів [2].
Також у визначенні й обґрунтуванні педагогічних умов формування РК
майбутніх викладачів технічних університетів були враховані положення
сучасної дидактики (В. Безпалько, І. Бех, М. Кларин, О. Пєхота, В. Сластенин
та ін.); застосування інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного
навчання (Є. Полат, С. Сисоєва, А. Хуторськой та ін.); інтеграції навчання
(І. Козловська, А. Коломієць та ін. ); особливості підготовки фахівців у вищій
технічній школі (О. Коваленко, В. Петрук, О. Романовський, В. Шубін та ін.),
магістерської підготовки (С. Вітвицька, О. Гура, Г. Козлакова та ін.).
Щодо самого поняття «педагогічні умови», то тут спираємося на
визначення

В. Андрєєва

(це

результат

цілеспрямованого

відбору,

конструювання та застосування елементів змісту, методів, організаційних форм
навчання для досягнення поставленої мети [3]) та положення Н. Яковлевої
(педагогічні умови є саме комплексом, тоді як випадкові, розрізнені умови не
здатні розв’язувати педагогічні завдання [4].
Метою статті є визначення та наукове обґрунтування педагогічних умов
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формування РК майбутніх викладачів технічних університетів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Отже педагогічні умови, що
сприяють ефективному формуванню РК майбутніх викладачів технічних
університетів в умовах магістерської підготовки, визначимо комплексом
взаємодоповнюваних, взаємопов’язаних і взаємообумовлених заходів, що
охоплюють 1) концепцію й зміст; 2) методичне забезпечення та 3) організацію
цього процесу.
Педагогічний досвід традиційного викладання риторики, педагогічні
спостереження, бесіди, анкетування магістрантів технічного університету
дозволили виявити такі проблеми у формуванні їхньої РК. 1. У мотивації
навчання риторики переважають зовнішні мотиви, спрямовані на отримання
оцінки; провідні мотиви риторичної педагогічної діяльності формуються
частково. 2. Обсяг годин, що виділяється на дисципліну, не достатній для
впровадження методів навчання на формування кожного окремого компоненту
РК, для вправляння в написанні та виголошенні багатьох видів, жанрів
риторичних текстів, для діалогічної та полілогічної мисленнєво-мовленнєвої
практики. 3. Особливість розподілу навчальних годин дисциплін магістерської
підготовки (2/3 складає самосійна робота магістрантів) не є позитивним
чинником формування РК, оскільки «аудиторність» є іманентною ознакою
риторичної діяльності. Відтак постає потреба у зміні традиційних підходів до
організації самостійної роботи студентів. 4. Помітні проблеми у формуванні
особистісно-виконавського компоненту РК. Тут також «спрацьовує» брак
аудиторного часу, а також специфіка навчання в технічному університеті. Тому
сама лише спеціальна дисципліна не розв’язує проблему.
Отож, ураховуючи результати аналізу наукових праць, положення
сучасної дидактики вищої школи, власний педагогічний досвід викладання
риторики, сутність та зміст РК майбутніх викладачів технічних університетів,
припускаємо, що її формування в процесі магістерської підготовки буде
відбуватись більш результативно за таких педагогічних умов.
1. Спрямованість процесу формування РК магістрантів на майбутню
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науково-педагогічну діяльність. Актуальною вимогою, що висуваються до
вищої школи, є посилення й поліпшення професійної спрямованості навчання.
До запровадження ступеневої системи вищої освіти в Україні, науковопедагогічні кадри традиційно виховувалися

в аспірантурі,

де

процес

педагогічної підготовки поступався за важливістю науково-дослідницькій
діяльності аспірантів. В результаті непедагогічні ВНЗ отримували науковців,
далеких від педагогіки й педагогічної майстерності. Магістратура покликана
виправити існуючу суперечність. Так, у Положенні про порядок підготовки
магістрів у ВНТУ (одному з перших університетів України, де з 1991 року була
запроваджена на засадах експерименту рівнева система підготовки студентів)
зазначено, що метою підготовки магістрів є, зокрема, забезпечення потреб
ВНТУ в науково-педагогічних кадрах. Це нині зафіксовано в законодавчих
документах. Отож, саме в магістратурі технічних університетів, де є широка
психолого-педагогічна, гуманітарна, в тому числі риторична підготовка, має
відбуватись становлення науково-педагогічної технічної еліти.
Висуваючи вказану педагогічну умову, ми керувалися положенням,
доведеним В. Сластьоніним та ін. про те, що не можна професійно зорієнтувати
майбутнього педагога лише на заняттях з педагогічних дисциплін, в той час як
інші дисципліни викладаються студентам без урахування специфіки їхньої
майбутньої професійно-педагогічної діяльності [5, с. 140-141]. Ефективність же
риторики у формуванні педагогічної свідомості, цінностей, ідеалів полягає в
тому, що саме в процесі їх артикуляції, дискусійного обговорення, захисту (що
є сутністю риторичної діяльності) відбувається як емоційне, так і свідоме їх
прийняття й перетворення в стійкі переконання. Тобто риторику можна
визначити технологією формування гуманістичної педагогічної спрямованості
магістрантів.
Педагогічна умова передбачає: 1) змістовий та організаційно-методичний
зв’язок риторики з психолого-педагогічними дисциплінами магістерської
підготовки, педагогічною практикою, конкурсом педагогічної майстерності;
2) використання на заняттях з риторики дидактичного матеріалу, що сприяє
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формуванню педагогічних цінностей, «гармонії знань і моральності» інженера,
педагога,

громадянина;

3) використання

педагогічно

значущих

методів

навчання риторики (дискусія, гра, мікровикладання тощо).
Зважаючи на можливі педагогічні вади викладання технічних дисциплін
(технократизм, раціоналізація, авторитаризм, брак діалогу, знеособленість,
емоційна знебарвленість), вважаємо найважливішою ознакою РК викладача
технічного університету його здатність до риторизації викладання технічних
дисциплін. Риторизацію навчального процесу розглядають (Л. Аксьонова [6],
С. Мінєєва [7] та ін.) як 1) моделювання навчальних предметів у відповідності
до алгоритму риторичної діяльності; 2) процес пізнання й виховання через
спілкування з текстами й конкретними особистостями, прилучення до
цінностей культури; 3) діалогізм, дискурсоцентризм, співробітництво, суб’єктсуб’єктну взаємодію. В аспекті проблеми дослідження визначальним є
висновок С. Мінєєвої про риторизацію як процес подолання авторитарності й
технократизму, як гуманітаризацію освіти [7]. В ситуації скорочення
гуманітарних дисциплін у технічних ВНЗ функцію гуманітаризації повинні
виконувати великою мірою спеціальні дисципліни. Тому, окрім названих
концептів риторизації навчального процесу, виділимо ще один: реалізація в
риторичній педагогічній діяльності триєдності етосу-пафосу-логосу. Саме тут
бачимо ключову проблему викладання технічних дисциплін, яка може бути
розв’язана в царині риторики: домінування логосу (раціонально-логічна,
інтелектуальна, знанієва складова педагогічного мовлення), брак чи мінімізація
етосу (етична, світоглядна, гуманістична, ціннісна складова), пафосу (емоційна,
почуттєва, духовна складова). У світлі пропонованої педагогічної умови у
формуванні

РК

майбутніх

викладачів

технічних

університетів

має

з

необхідністю простежуватись обґрунтований В. Сухомлинським шлях до
гармонії знань і моральності: від культури слова до емоційної культури, від
емоційної культури до культури моральних відносин [8, с. 507].
2. Застосування інтерактивної педагогічної технології формування
риторичної культури магістрантів в межах навчального курсу риторики.
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Формування

риторичної

культури

майбутніх

викладачів

технічних

університетів є ефективним за наявності спеціального курсу риторики, що
передбачає засвоєння риторичної історії й теорії, формування риторичних
умінь текстотворення, взаємодії зі слухачами, рефлексії, техніки мовлення
тощо; в якому реалізовано інтерактивну технологію навчання, що містить
традиційні, активні й інтерактивні методи навчання з відчутним переважанням
останніх.

Застосування

інтерактивних

методів

навчання

риторики

обґрунтовуємо їхнім системним впливом на формування всіх компонентів
риторичної культури магістрантів. Їх використання також затребуване
«гнучкою педагогікою» підготовки інженерів (термін В. Шубіна [9]), що
актуалізує формування особистісно, професійно, соціально значущих якостей,
ціннісно орієнтовного інженерно-гуманітарного мислення студентів, їхню
здатність до взаємодії, навчання впродовж життя. Ефективність інтерактивної
педагогічної технології формування риторичної культури майбутніх викладачів
технічних університетів доводиться в працях [10; 11].
3. Упровадження дистанційного навчання риторики. Науково-теоретичне
обґрунтування цієї педагогічної умови здійснено у статті [12]. Тут зазначимо
лише, що доцільність дистанційного навчання у формуванні РК визначено 3
чинниками: 1) професійною спрямованістю магістрантів, для багатьох з яких
комп’ютер та інформаційно-комунікаційні системи є головним інструментом і
об’єктом реалізації науково-інженерної діяльності, тому віртуальне навчальне
середовище для них є близьким і звичним; 2) обмеженим обсягом аудиторного
навчання та значним обсягом самостійної роботи магістрантів; 3) вимогами
гуманізації освіти (магістранти – це дипломовані бакалаври, чимало з яких
працює паралельно з навчанням; це дорослі люди, багато з яких уже створили
сім’ї; це молоді науковці, які активно беруть участь у наукових конференціях –
тому дистанційне навчання дозволяє їм не «відставати» за необхідності
пропускати аудиторні заняття, це створює комфортні умови навчання).
Досвід застосування дистанційного навчання дає можливість зробити
висновки: ефективність аудиторно-дистанційного навчання з переважанням
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активних та інтерактивних методів є вищою від аудиторного навчання;
використання дистанційних методів значно збільшує обсяг мисленнєвомовленнєвої діяльності магістрантів і її якість (авторську самостійність текстів
та відповідальність за них); у дистанційному форматі риторика так само
реалізує свою основну виховну функцію – формувати здатність особистості
існувати в діалозі.
4. Інтеграція змісту гуманітарних дисциплін і позанавчальних заходів у
технічному університеті з метою створення навчального риторичного
середовища. Міжпредметну інтеграцію в сучасній системі освіти визначено
принципом виховного та розвивального навчання [13]. В умовах збільшення й
пришвидшення сучасного інформаційного потоку вона спрямована на
формування цілісної системи знань та вмінь студентів, розвитку латерального,
продуктивного мислення, творчих здібностей.
Найвищим

рівнем

і результатом

інтеграції науковці визначають

формування нової навчальної дисципліни інтеграційного характеру. Але
зазначимо, що інтеграція змісту гуманітарних дисциплін і позанавчальних
заходів у технічному університеті з метою створення навчального риторичного
середовища має відмінні ознаки. Якщо метою інтеграції навчального процесу є
поява нового інтегрованого знання, нової дисципліни, то риторика вже є цим
«кінцевим» результатом. Інтегрованість знання – це одночасно перевага та
небезпека риторики. Її історія свідчить, що періоди занепаду риторики
пов’язані саме з розпадом синкретичності цього масиву знань. Так відбувалося
в 19 ст., коли «уламки» риторики розчинилася в інших суміжних галузях знань:
філософії, лінгвістиці, теорії літератури, стилістиці, психології, акторській
майстерності тощо. Тому затребуваність інтеграції навчання в досліджуваному
процесі пов’язуємо не лише зі зрослими й новими вимогами до якості й
характеру освіти, а й масштабністю завдання риторики – навчити ефективної
мисленнєво-мовленнєвої діяльності від народження ідеї до її реалізації в тексті
та виголошення. Таке завдання потребує підтримки риторики іншими
дисциплінами та позанавчальними заходами, що передбачають активне
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мислемовлення студентів.
Навчальне

риторичне

середовище

створюється

змістовими

й

організаційно-методичними зв’язками між дисциплінами гуманітарного циклу
для реалізації мети формування риторичної культури студентів та організацією
їхньої позанавчальної риторичної діяльності за допомогою 1) міжпредметних
зв’язків

(виявлення

риторичного

компоненту

в

інших

гуманітарних

дисциплінах); 2) єдності підходів у викладанні (гуманістичного, аксіологічного,
комунікативного та ін.); 3) партнерства як особливої форми комунікативної
взаємодії викладачів зі студентами; 4) застосуванням інтерактивних методів
навчання, що стимулюють мовленнєтворчу активність студентів; 5) єдністю
риторичних вимог викладачів до оцінки творчих письмових робіт та усних
відповідей студентів. У межах дисциплін навчального риторичного середовища
формується мотивація до риторичної діяльності, інженерно-гуманітарне
ціннісне мислення, збільшується обсяг мисленнєво-мовленнєвої практики,
прилюдних виступів.
Позанавчальна

риторична

діяльність

студентів

(у

ВНТУ

це

–

літературний клуб: конкурс декламаторів поезій Т. Шевченка; інтелектуальний
клуб «Баюн»: дебати, гра «Що? Де? Коли?»; «Служба психологічної
підтримки»: тренінг продуктивного мислення; науково-технічна конференція
ВНТУ тощо) ініціюється й організовується в межах відповідних навчальних
дисциплін. Це визначає сталість риторичного середовища. Найбільш значним
проектом навчального риторичного середовища є конкурс педагогічної
майстерності магістрантів, який суттєво впливає на риторично-педагогічну
спрямованість майбутніх викладачів.
Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
Визначені й обґрунтовані на основі аналізу наукових досліджень та досвіду
викладання риторики педагогічні умови вважаємо обов’язковими й достатніми
для ефективного формування риторичної культури майбутніх викладачів
технічних університетів в умовах магістерської підготовки.
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Актуальним вважаємо подальше вивчення й визначення доцільності
використання світового педагогічного досвіду у викладанні риторики;
проблеми

риторизації

навчального-виховного

процесу

в

технічному

університеті; розв’язання проблеми більш глибокої інтеграції навчальновиховного процесу в межах риторичного навчального середовища.
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Диденко
А. В.
Педагогические
условия
формирования
риторической
культуры
будущих
преподавателей
технических университетов
В статье определены и обоснованы педагогические условия
формирования риторической культуры будущих преподавателей технических
университетов (направленность процесса формирования риторической
культуры магистрантов на будущую научно-педагогическую деятельность,
применение интерактивной педагогической технологии формирования
риторической культуры магистрантов в рамках учебного курса риторики;
внедрение дистанционного обучения риторики; интеграция содержания
гуманитарных дисциплин и внеучебных мероприятий в техническом
университете с целью создания учебной риторической среды).
Ключевые слова: педагогические условия, формирование, риторическая
культура преподавателя технического университета, интеграция обучения,
дистанционное обучение, учебная риторическая среда.
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Zalyubivska O. В., Didenko O. V. Pedagogical conditions of formation
rhetorical culture of future teacher’s of technical universities
In the article the were defined 4 pedagogical conditions forming rhetorical
culture of future teacher’s of technical universities: direction of formation process
rhetoric culture of undergraduates for future scientific and pedagogical activities;
the use of interactive teaching technology of forming of rhetoric culture of
undergraduates within the course of rhetoric; introduction of distance learning of
rhetoric; integration of humanitarian disciplines and extra-curricular activities at
technical university in order to create an educational rhetorical environment.
The first educational condition involves: 1) informative and methodological
connection between rhetoric and psycho-pedagogical disciplines of Master training,
teaching practice; 2) the use of didactic material that promotes educational values
"harmony of knowledge and morality" engineer, teacher, citizen; 3) the use of
pedagogically meaningful methods of teaching of rhetoric (debate, game, microteaching etc.).
The use of interactive teaching methods of rhetoric proved that this
systemically affects on formation of all components of rhetorical culture of students.
Also this concerns the requirement for "flexible pedagogy" training of engineers,
which forms personally, professionally, socially relevant qualities of future
specialists, their ability to interact and the ability to learn throughout life.
The experience of distance learning makes it possible to draw conclusions:
efficiency of combining of classroom and distance learning with the use of active and
interactive methods are higher than the classroom learning; using remote methods
increases the amount and quality of speech activity students (authorial independence
of texts and responsibility for them); in distance format, rhetoric realizes its basic
educational function - shape the ability of the personality to exist in dialogue.
Educational rhetorical environment is created using: 1) interdisciplinary
connections; 2) unity of approaches to teaching (humanistic, axiological,
communication and others.); 3) partnerships as a special form of communication
between teachers and students; 4) the use of interactive teaching methods that
stimulate for speech creative activity of students; 5) unity rhetorical demands
teachers to assess creative written work and oral answers students. This contributes
to the formation of motivation to rhetorical activities, increases the amount of
mental-verbal practice, to the formation engineering-humanitarian valuable thinking.
Keywords: pedagogical conditions, formation, rhetorical culture of technical
university teacher, integrating learning, distance learning, educational rhetorical
environment.
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ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ
ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ УМІНЬ І ПРИЙОМІВ
САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті обґрунтовано роль професійної спрямованості навчального
процесу як однієї із умов формування у майбутніх офіцерів-прикордонників
умінь і прийомів самоосвітньої діяльності при викладанні навчальних дисциплін
гуманітарного блоку. Аргументовано необхідність використання зазначеної
умови у навчально-виховному процесі для становлення майбутнього фахівця та
орієнтацію курсантів на підготовку до самоосвітньої діяльності.
Акцентується увага на змісті та вимогах до завдань для самостійної
підготовки, що дозволять сформувати уміння та прийоми самоосвітньої
діяльності.
Ключові слова: практична підготовка, професійна спрямованість,
самоосвітня діяльність, майбутні офіцери-прикордонники.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасні умови, в яких
здійснюється розбудова Збройних сил і правоохоронних органів України,
ставлять перед педагогікою та психологією вищої школи нові складні завдання.
Вони визначені керівними документами: Законами України «Про освіту», «Про
вищу освіту», Державною національною програмою «Освіта: Україна ХХІ
століття», Національною доктриною розвитку освіти України та ін. Вища освіта
сьогодні

спрямована

на

забезпечення

фундаментальної

наукової,

загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, які мають визначити
темпи, рівень науково-технічного, економічного та соціально-культурного
прогресу, на формування інтелектуального потенціалу української нації та
всебічний розвиток особистості, як найвищої цінності суспільства. У таких
© Івашкова Т. О.
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умовах актуалізується, зокрема, проблема пошуку принципово нових підходів
до професійної підготовки офіцера-прикордонника.
Одним із пріоритетних завдань системи вищої освіти є підготовка
правоохоронців, які мають глибокі загальнонаукові та професійні знання, стійкі
навички та вміння, здатні творчо, нестандартно мислити, швидко орієнтуватися
у значній кількості професійної інформації, самостійно поповнювати свої
знання шляхом реалізації власних творчих можливостей. Проблема культури
самоосвіти є особливо актуальною у зв’язку з необхідністю оволодіння
майбутніми фахівцями професійними знаннями та пошуковими навичками з
метою досягнення високого рівня професійної компетентності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Психологопедагогічному аналізу різних аспектів формування самоосвіти присвячені праці
М. Бондаренка,

О. Бодальова

В. Буряка,

О. Горохівського,

А. Громцевої,

А. Ковальова, М. Солдатенка, Н. Трофімової, Т. Цехмістрової, Г. Яворської та
інших науковців. У цих роботах окреслено окремі напрями удосконалення
навчально-виховного

процесу,

фахової

підготовки

майбутніх

фахівців,

формування у них професійних знань, умінь, навичок, професійних якостей,
досліджуються різні аспекти пізнавальної діяльності особистості, організація
самостійної роботи.
Метою статті є узагальнення педагогічного досвіду формування у
курсантів умінь і прийомів самоосвітньої діяльності при викладанні навчальних
дисциплін гуманітарного блоку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Результати аналізу наукової
літератури дозволили дійти висновку, що для формування культури самоосвіти
у майбутніх офіцерів у ВНЗ правоохоронних органів необхідно створити умови
для забезпечення професійної спрямованості навчального процесу. Зазначена
умова, на думку Г. Яворської, висуває до навчання такі вимоги:
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прагнути, щоб усі курсанти розуміли і засвоювали сутність, характер і
особливості професії, навчалися відповідно до вимог державного освітнього
стандарту;
навчати курсантів не лише професійного володіння спеціальністю, а й
умілого

використання

засобів

управління,

застосування

електронно-

обчислювальної техніки, максимально наближати навчальну обстановку до
реальної, навчати, не допускаючи спрощень і послаблень;
точно дотримуватися дисципліни навчального процесу; порядку добору
змісту навчання і послідовності вивчення тем навчальних дисциплін; технології
опанування знань, умінь та навичок; об’єктивних критеріїв оцінювання рівня
підготовленості кожного фахівця і колективу в цілому;
гнучко поєднувати теоретичні та практичні форми і методи навчання,
обираючи в кожному конкретному випадку найефективніші, і домагатися, щоб
кожний курсант професійно оволодівав своєю спеціальністю [1, с. 66].
У зв’язку із потребою реформування правоохоронних органів України та,
зокрема, Державної прикордонної служби, умова професійної спрямованості
навчання, на нашу думку, визначає зміст навчання та умови спеціальної і
загально-професійної підготовки персоналу Державної прикордонної служби
України.

Завдяки

прикордонників,

практичній,

відбувається

професійній

орієнтація

спрямованості

курсантів

на

навчання

підготовку

до

самоосвітньої діяльності. Адже дотримання цієї важливої умови потребує:
глибоких знань особливостей охорони державного кордону, здійснення
оперативно-службової діяльності в сучасних умовах, дотримання вимог Законів
«Про державний кордон України», «Про Державну прикордонну службу
України», положень статутів, інструкцій, директив, неухильного їх виконання;
майстерного володіння сучасною бойовою та спеціальною технікою,
зброєю;
високої

службової,

польової

і

оперативно-тактичної

навченості

персоналу;
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вивчення історичного досвіду охорони державного кордону, діяльності
прикордонних військ у роки Другої світової війни;
вивчення ймовірного противника, способів і тактики дій порушників
кордону;
врахування специфіки Державної прикордонної служби України, її
діяльності з охорони державного кордону і виконання спеціальних завдань;
недопущення

поблажливості

та

спрощень

у

процесі

навчання,

насамперед, приділення уваги прикордонній службі, максимальне наближення
умов навчання до реальної оперативно-службової діяльності на кордоні,
проведення комплексних занять з особовим складом;
удосконалення професійної підготовки, психологічної компетентності,
організаторських та комунікативних навичок керівного складу органів та
підрозділів, якості його управлінської діяльності [2].
Ми переконані, що виконання вимог про професійну спрямованість
навчання, дасть змогу офіцеру-правнику:
досконало знати вимоги керівних документів, статутів, постанов,
інструкцій;
у відповідності до вимог цих документів планувати, організовувати,
матеріально та технічно забезпечувати оперативно-службову діяльність на
дорученій йому ділянці роботи;
приймати оптимальні рішення у будь-яких ситуаціях;
самостійно управляти процесом становлення як фахівця.
Виконання умови професійної спрямованості навчання, забезпечує
ефективне формування культури самоосвіти у курсантів-правоохоронців, що, в
свою чергу, впливає на формування високої професійної виучки кожного
курсанта, особливо у використанні на практиці норм права, порядку
оформлення службових документів, порядку використання зброї, техніки,
спецзасобів, та у підсумку впливає також на забезпечення якісного виконання
службових обов’язків.
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Для забезпечення умови професійного спрямування навчального процесу
майбутніх офіцерів-правоохоронців з метою формування у них культури
самоосвіти ми пропонуємо забезпечити професійну спрямованість завдань. При
обранні форми та змісту завдань слід врахувати необхідність досягнення таких
цілей:
1) формування професійного обов’язку і відповідальності;
2) оволодіння професійними знаннями, вміннями та навичками, які
розкривають специфіку діяльності офіцера правоохоронних органів, способи
професійних дій і вирішення професійних завдань;
3) вироблення

соціально-значущих

професійних

навичок

і

норм

поведінки, основою яких є професійна етика офіцера;
4) формування активного професійного мислення;
5) тренування психічної врівноваженості, зокрема керування своїми
думками, почуттями, діями, умінням витримувати великі навантаження;
6) розвиток високого ступеня регуляції і саморегуляції поведінки
майбутнього офіцера;
7) розвиток вольової сфери, що забезпечує високу працездатність
майбутніх офіцерів правоохоронних органів;
8) удосконалення

організаторських

здібностей

і

вміння

керувати

підлеглими;
9) забезпечення потреби в самореалізації та саморозвитку.
На наше переконання слід використовувати такі ситуації, розв’язання
яких забезпечить курсантам можливість обмінюватися своїми думками і
спостереженнями, співвідносити свої погляди й оцінні судження відповідно до
професійних вимог з точкою зору інших курсантів.
Важливо, щоб завдання для самопідготовки були побудовані на кількох
рівнях:
а) репродуктивному (передбачає повторення, закріплення, відтворення,
порівняння, перенесення способів діяльності);
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б) дослідницькому

(передбачає

активізацію

творчого

начала

та

самостійності курсантів при виконанні завдань);
в) моделювання професійних ситуацій (вони потребують активних дій
курсантів в обстановці професійного вибору та нестандартного вирішення
запропонованих завдань) [3, с. 23].
Організовуючи самостійну роботу, ми пропонуємо використовувати
завдання, які спонукають курсантів до дій у ситуаціях професійного вибору. Це
ситуації «офіцер – колега», «офіцер – підлеглий», «офіцер – начальник»,
«офіцер – громадянин», «офіцер – порушник громадського порядку». Кожне із
таких завдань містить типову для майбутньої професійної діяльності ситуацію,
відповідно до якої потрібно не тільки визначити своє до неї ставлення, а й
встановити її професійну значущість, обрати оптимальні засоби і методи
мотивованого її виконання.
Результати аналізу наукової літератури дали змогу нам дійти висновку,
що для розвитку культури самоосвіти майбутніх офіцерів правоохоронних
органів важливе значення має використання завдань творчого характеру
відповідної якості та кількості. На думку С. Смирнова, це можуть бути
«завдання відкритого типу, коли немає одного правильного рішення, його треба
тільки найти або вгадати» [4, с. 155]. Там, де перебіг подій зіштовхує курсантів
з проблемами, які вони не можуть вирішити індивідуально, вони будуть
допомагати один одному і, створивши ситуацію співпраці та співтворчості,
вирішуватимуть проблему спільно. Як зазначає О. Шупта [5], творчі завдання
повинні відповідати таким вимогам:
завдання повинні бути комплексними, з достатнім обсягом, що виключає
ймовірність несамостійного виконання;
завдання для групової роботи потрібно поєднувати на основі вихідної
проблематики й тільки потім поділяти на індивідуальні;
завдання повинні викликати інтерес, пошукову активність і в той же час
відповідальність за якість їхнього виконання;
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завдання повинні охоплювати максимальну кількість тем навчальної
дисципліни.
При складанні системи завдань необхідно забезпечити безперервність
творчого процесу (кожне наступне завдання повинно передбачати більш
високий рівень творчості):
включати елементи наукового дослідження;
комплексні завдання будувати за рівнем когнітивної складності, що дає
змогу індивідуально підійти до процесу їх виконання;
у завданнях поєднувати різноманітні види інформації (знакова, вербальна,
образна).
пов’язувати зміст завдань з практичною реалізацією творчих ідей
(графічною, схематичною фіксацією результатів тощо).
передбачати багатоваріантність рішень, самостійне складання курсантами
алгоритмів вирішення проблемних завдань.
Важливим засобом освоєння особливостей самоосвітньої діяльності
можуть бути також розроблені самими курсантами сценарії навчальних
ситуацій, ситуацій з професійної діяльності, а також письмові відповіді на них
(письмові відповіді курсантів на практичних заняттях щодо вирішення різних
ситуацій професійної діяльності). Письмові відповіді слід використовувати як
особливий засіб творчого процесу актуалізації неусвідомлених переживань, дій,
установок, як спосіб універсалізації індивідуальної свідомості та досвіду
курсантів [6, с. 195].
Конкретизуючи зміст і характер завдань, потрібно враховувати, що,
виконуючи їх, курсанти повинні мати можливість для творчого пошуку шляхів
їхнього вирішення. Самостійність, активізація розумової діяльності студентів
розвивають різноманітні психічні процеси, а зусилля, що проявляються при
цьому,

закріплюють

позитивне

ставлення

до

професії

офіцера

правоохоронних органів і формують необхідні професійно-етичні якості
правоохоронця [7, с. 24]. За таких умов професійно спрямовані завдання стають
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дієвим засобом формування культури самоосвіти курсантів та їх професійного
розвитку.
Необхідність посилення професійної складової в процесі фахової
підготовки знайшли підтвердження в концептуальних ідеях, виражених
С. Занюком [8], тому можна стверджувати, що професійна спрямованість
навчання детермінує мотивацію до оволодіння професійними уміннями та
навичками та регулює поведінку й діяльність курсантів, сприяє досягненню
внутрішньої узгодженості їх особистості, задає напрям розвитку мислення,
спонукає до пошуку необхідних якостей особистості, знань і умінь для
досягнення ідеалу, а також механізмів, можливостей заповнення прогалин у
структурі мислення.
Для забезпечення умови професійної спрямованості навчання та розвитку
мотивації майбутніх офіцерів-правоохоронців до самоосвітньої діяльності,
важливого значення набуває розвиток їх професійних інтересів.
Для

розвитку

професійного

інтересу

ми

пропонуємо

курсантам

виконувати певні завдання. При їх розробці моделюються ситуації навчальнопрофесійної роботи курсантів, що потребує їхньої продуктивності, грамотності,
самостійності, творчості в прийнятті рішень. Результатом їх виконання є
формування культури самоосвіти.
Як показали наші дослідження, індивідуалізовані самостійні завдання
повинні відповідати таким педагогічним вимогам:
1. Навчально-професійні

завдання

повинні

бути

методологічно

правильними.
2. Складність навчально-професійних завдань повинна відповідати
можливостям курсантів.
3. Навчально-професійні завдання потрібно впроваджувати послідовно з
урахуванням логіки навчальних дисциплін.
4. Зміст навчально-професійних завдань для самостійної роботи повинен
відповідати індивідуальним навчально-психологічним можливостям курсантів.
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5. Навчально-професійні

завдання

повинні

бути

особистісно-

орієнтованими й включати елементи творчо-пошукового характеру.
Навчально-професійні завдання, складені з урахуванням цих положень,
сприяють формуванню

в курсантів

відповідно

освітньо-кваліфікаційної

до

вимог

культури самоосвітньої діяльності
характеристики

фахівця

правоохоронного органу. Їх використання зробить процес формування
культури індивідуалізованої самостійної роботи більш продуктивним.
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Таким чином, для формування культури самоосвіти майбутніх офіцерів в
умовах навчання у ВНЗ правоохоронних органів необхідно забезпечити
практичне та професійне спрямування навчального процесу. З цією метою
необхідно використовувати завдання, які б спонукали курсантів до дій у
ситуаціях професійного вибору, враховуючи можливість для творчого пошуку
шляхів їх вирішення. Перспективи подальших наукових досліджень пов’язані із
пошуком шляхів підвищення мотивації до формування культури самоосвіти та
організації самоосвітньої діяльності.
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Ивашкова Т. А. Профессиональная направленность учебного процесса
как условие формирования у будущих офицеров-пограничников умений и
приемов самообразовательной деятельности
В статье обоснована роль профессиональной направленности учебного
процесса как одного из условий формирования у будущих офицеровпограничников умений и приемов самообразовательной деятельности при
преподавании учебных дисциплин гуманитарного блока. Аргументирована
необходимость использования указанного условия в учебно-воспитательном
процессе для становления будущего специалиста и ориентацию курсантов на
подготовку к самообразовательной деятельности. Акцентируется внимание
на содержании и требованиях к заданиям для самостоятельной подготовки,
которые позволят сформировать умения и приемы самообразовательной
деятельности.
Ключевые слова: практическая подготовка, профессиональная
направленность, самообразовательная деятельность, будущие офицерыпограничники.
Ivashkova T. O. Professional orientation of the educational process as a
condition for the formation of skills and techniques of self-education of future
officers-border guards
In the article the author justifies the role of professional orientation of the
educational process as one of the conditions for the formation of skills and
techniques of self-education of future officers-border guards in teaching of
humanitarian disciplines.
The author indicates that one of the most priority task of higher education is
training of law enforcement officers who have profound general scientific and
professional knowledge, stable skills and abilities, are able to think creatively and
non-standard, to orientate quickly in a large number of professional information, to
increase their own knowledge by implementing their own creative possibilities. The
problem of culture of self-education is particularly relevant because future specialist
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should master their professional knowledge and search skills with the aim to achieve
a high level of professional competence.
Performance of the requirements of professional orientation of training will
enable law enforcement officers: to know perfectly the requirements of the
regulations, statutes, instructions; to plan, to organize, to provide financially and
technically the operational activity in their assigned area; to make the best decisions
in any situation; to manage the process of becoming a specialist in accordance with
these documents.
Performance of condition of professional orientation training provides
effective creating of culture of self-education of law enforcement cadets, which in
turn affects the formation of high professional skills of each cadet, especially in use
in practice the rule of law, the order of design of service documents, the use of
weapons, technique, special equipment, and eventually also affects the provision of
high-quality performance of service duties.
It is argued about the necessity to use mentioned condition in the educational
process for the formation of future professional and orientation of cadets for training
for self-education activity.
The author is focused attention on the content and requirements for selftraining tasks that will form the skills and techniques of self-education activity.
Educational and professional objectives are based on the proposed regulations and
contribute to the formation of culture of self-education of cadets according to
requirements of educational qualification characteristics of law enforcement agency
professional. Their use will make the process of creating a culture of individualized
self-preparation work more productive.
Keywords: practical training, professional orientation, self-education activity,
future officers-border guards.
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ
АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ В
ГАЛУЗІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Автори статті акцентують увагу на відсутності системності в
проведенні атестації робочих місць. Вони удосконалюють методичні
рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці у галузі
лісового господарства.
Ключові слова: умови праці, робоче місце, атестація, лісове
господарство, методичні рекомендації, небезпечні чинники.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Праця людини в
сучасному автоматизованому і механізованому виробництві є процесом
взаємодії людини, виробничого середовища (довкілля) і машини. Під машиною
розуміється сукупність технічних засобів, що використовуються людиною в
процесі виробничої діяльності. У системі «людина – середовище проживання –
машина» відбувається мобілізація психологічних і фізіологічних функцій
людини. Велика швидкість протікання технологічних процесів, потреба у
швидкій реакції людини-оператора до зовнішніх подразників залежно від
одержуваної інформації,

вимагають

від

людини виняткової уваги до

одержуваних сигналів. Людина повинна швидко орієнтуватися у складній
виробничій обстановці, забезпечувати постійний контроль і самоконтроль за
діями системи. Все це вимагає підвищеної уваги до безпеки людини у
© Катковський А. В., Полінкевич В. А.
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виробничих умовах. Безпека людини визначається відсутністю виробничих і
невиробничих аварій, стихійних і інших природних лих, небезпечних факторів,
що викликають травми або різке погіршення здоров’я, шкідливих чинників, що
викликають захворювання людини і знижують його працездатність. На роботах
із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на роботах, що
виконуються

в

особливих

температурних

умовах

або

пов’язаних

із

забрудненням, працівники перебувають під впливом шкідливих і небезпечних
виробничих факторів, тому робоче місце вимагає особливого контролю.
Атестація

робочих

місць

за

умовами

праці,

яка

встановлена

нормативними актами, є основним засобом для отримання об’єктивної оцінки
стану умов праці працівників, зайнятих на роботах з небезпечними і
шкідливими умовами праці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Якщо говорити про
небезпеки, які витікають від лісу, як чинника, в якому нормально протікають
природні процеси і про дії стихійних природних явищ, то це питання у кінці
минулого

століття

висвітлювалося

І. Головихіним,

В. Бражніком

і

Ю. Страхатовим [1], Правилами охорони праці в лісовій, деревообробній
промисловості і в лісовому господарстві [2], Правилами безпеки при
геологорозвідувальних роботах [3] і в меншій мірі в інших нормативних
документах і методичній літературі.
Викладені в літературі рекомендації і вимоги нормативних документів
недостатньо враховують природно-виробничі умови України, небезпеки, що
додатково виникають при інтенсивній господарській діяльності в українських
лісах.
Мета статті – оприлюднення методичних рекомендацій щодо оцінки
робочих місць працівників лісового господарства Агропромислового комплексу
України з метою реалізації визначених організаційних умов спрямованих на
підвищення ефективності або удосконалення цього процесу.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Атестація робочих місць за
умовами праці (далі – атестація) проводиться

в лісових господарствах

Агропромислового комплексу України (далі – господарствах), де технологічний
процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними
джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть
несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на нащадків як
тепер, так і в майбутньому.
Атестація робочих місць передбачає:
установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці;
санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища,
важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;
комплексну оцінку факторів виробничого середовища й характеру праці
на відповідальність їхніх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним
та санітарним нормам і правилам;
установлення ступеня їх шкідливості й небезпечності праці та її
характеру за гігієнічною класифікацією;
обґрунтування віднесення робочого місця до категорії зі шкідливими
(особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці;
визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне
забезпечення за роботу в несприятливих умовах;
складання переліку робочих місць, виробництв, професій і посад із
пільговим пенсійним забезпеченням працівників;
аналіз реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих на
оптимізацію рівня гігієни, характеру й безпеки праці.
Відомості про результати атестації робочих місць заносяться до карти
умов праці, форма якої затверджується Мінпраці разом із МОЗ.
Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад із пільговим
пенсійним забезпеченням працівників після погодження із профспілковим
комітетом затверджується наказом по господарству та зберігається протягом 50
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років. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії та
посади яких внесено до переліку.
Існують загальні методичні рекомендації для проведення атестації
робочих місць за умовами праці [4]:
Організація роботи з атестації. Для організації та проведення атестації
керівник господарства видає наказ, у якому:
визначає основу й завдання атестації;
затверджує склад, голову й секретаря постійно діючої атестаційної
комісії, визначає її повноваження, у разі потреби – склад структурних
атестаційних комісій;
установлює

терміни й графіки проведення підготовчих робіт

у

структурних підрозділах підприємства;
визначає

взаємодію

із

зацікавленими

державними

органами

й

громадськими організаціями;
визначає проектні, науково-дослідні установи для науково-технічної
оцінки умов праці й участі в розробленні заходів щодо усунення шкідливих
виробничих факторів.
Атестаційна комісія: здійснює організаційне, методичне керівництво й
контроль за проведенням роботи на всіх етапах; формує потрібну правову та
нормативно-довідкову базу й організує її вивчення; визначає й залучає у
встановленому порядку потрібні організації до виконання спеціальних робіт;
організує

виготовлення

планів

розташування

обладнання

по

кожному

підрозділу з урахуванням його експлікації, визначає межу робочих місць
(робочих зон) та надає їм відповідний номер; складає перелік робочих місць,
що підлягають атестації; порівнює застосовуваний технологічний процес, склад
обладнання, використовувану сировину та матеріали з передбаченими в
проектах; визначає обсяг досліджень шкідливих і небезпечних факторів
виробничого середовища та організує ці дослідження; прогнозує та виявляє
утворення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях; установлює на
основі

Єдиного

тарифно-кваліфікаційного

довідника
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відповідність найменування професій і посад, зайнятих на цих робочих місцях,
характеру фактично виконуваних робіт. У разі відхилень назва професії
(посади) приводиться у відповідність до ЄТКД по фактично виконуваній
роботі; складає «Карту умов праці» (далі – Карта) на кожне враховане робоче
місце або групу аналогічних місць [5]; проводить атестацію та складає перелік
робочих місць, виробництв, професій і посад із несприятливими умовами праці;
уточнює діючі та вносить пропозиції на встановлення пільг і компенсацій
залежно від умов праці, визначає витрати надані цілі; розробляє заходи до
поліпшення умов праці й оздоровлення працівників; виконує свої функції щодо
призначення нового складу комісії при позачерговій атестації.
Вивчення факторів виробничого середовища та трудового процесу.
Під час вивчення треба визначити: характерні для конкретного робочого місця
виробничі фактори, які підлягають лабораторним дослідженням; нормативне та
фактичне значення факторів виробничого середовища та трудового процесу
шляхом лабораторних досліджень або розрахунків.
Лабораторні й інструментальні дослідження проводяться відповідно до
положень

ГОСТ

1.25-76

«ГСС

Метрологічне

забезпечення.

Основні

положення», ГОСТ 12.0.005-84 «ССБП Метрологічне забезпечення в галузі
безпеки

праці.

Основні

положення»,

стандартів

Державної

системи

забезпечення єдності вимірів (далі – ДСВ), системи стандартів безпеки праці
(далі – ССБП), методичних указівок, затверджених Міністерством охорони
здоров’я.
Лабораторно-інструментальні

дослідження

фізичних,

хімічних,

біологічних, визначення психофізіологічних факторів проводяться в процесі
роботи в характерних (типових) виробничих умовах, при справних і ефективно
діючих засобах колективного й індивідуального захисту.
Гігієнічна
досліджень,

оцінка

умов

праці.

Оцінка

результатів

лабораторних

інструментальних вимірів проводиться шляхом порівняння

фактично визначеного значення з нормативним (регламентованим). При цьому
шум і вібрація оцінюються за еквівалентним рівнем.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 2

Педагогічні науки

Ступінь шкідливості й небезпечності кожного фактора виробничого
середовища та трудового процесу тільки ІІІ класу визначається за критеріями,
установленими гігієнічною класифікацією праці № 4137-86. При наявності в
повітрі робочої зони двох і більше шкідливих речовин різноспрямованої дії
кожну з них ураховувати самостійним фактором, що підлягає кількісній оцінці.
За наявності в повітрі робочої зони двох і більше шкідливих речовин
односпрямованої дії відношення фактичних концентрацій кожної з них до
встановлених для них підсумовуються. Якщо сума відношень перевищує
одиницю, то ступінь шкідливості даної групи речовин визначається, виходячи з
величини

цього

перевищення

з

урахуванням

класу

небезпечності

найтоксичнішої речовини групи, а вся група оцінюється як одна речовина.
Концентрація шкідливих речовин односпрямованої дії визначається за
ГОСТ 12.1.005-88. Оцінка умов праці за наявності двох і більше шкідливих і
небезпечних виробничих факторів здійснюється за найвищим класом і
ступенем.
Оцінка технічного й організаційного рівня робочого місця. Оцінка
технічного рівня робочого місця проводиться шляхом аналізу:
відповідності технологічного процесу, будівель і споруд – проектам,
обладнання – нормативно-технічній документації, а також характеру й обсягу
виконаних робіт, оптимальності технологічних режимів;
технологічної оснащеності робочого місця;
відповідності

технологічного

процесу,

обладнання,

оснащення

інструментом і засобами контролю вимогам стандартів безпеки та нормам
охорони праці;
впливу технологічного процесу, що відбувається на інших робочих
місцях.
При оцінці організаційного рівня робочого місця аналізується:
раціональність планування, а також відповідність його стандартам
безпеки, санітарним нормам та правилам;
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забезпеченість

працівників

спецодягом

і

спецвзуттям,

засобами

індивідуального та колективного захисту та відповідність їх стандартам
безпеки праці та встановленим нормам;
організація роботи захисних споруд, пристроїв, контрольних приладів.
Атестація робочих місць. Робоче місце за умовами праці оцінюється з
урахуванням впливу на працівників усіх факторів виробничого середовища й
трудового процесу, передбачених гігієнічною класифікацією праці (розділ І
Карти), сукупних факторів технічного й організаційного рівня умов праці
(розділ II Карти), ступеня ризику пошкодження здоров’я.
На основі комплексної оцінки робочі місця відносять до одного з видів
умов праці:
з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці;
шкідливими й важкими умовами праці;
шкідливими умовами праці та заносяться до розділу ІІІ Карти.
За оцінку умов праці керівників та спеціалістів береться оцінка умов
праці керованих ними працівників, якщо вони зайняті виконанням робіт в
умовах, передбачених у списках №1 і 2 для їхніх підлеглих протягом повного
робочого дня [6; 7].
Під повним робочим днем слід розуміти виконання робіт, передбачених
списками, протягом не менше 80% робочого часу, що має підтверджуватись
відповідними документами.
За

результатами

атестації

визначаються

невідкладні

заходи

на

поліпшення умов і безпеки праці, для розроблення та впровадження яких не
треба залучати сторонні організації і фахівців (розділ IV Карти).
З результатами атестації ознайомлюють працівників, зайнятих на робочих
місцях, які атестуються. Карту підписують голова та члени комісії.
За результатами атестації складається перелік:
робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких
підтверджене право на пільги й компенсації, передбачені законодавством;
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робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких
пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства
згідно зі статтею 26 Закону України «Про підприємства» (887-12), і статтею 13
Закону України «Про пенсійне забезпечення» (1788-12) [8];
робочих місць із несприятливими умовами праці, на яких необхідно
здійснити першочергові заходи щодо їх поліпшення.
Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам
яких підтверджене право на пільги і компенсації, зокрема на пільгове пенсійне
забезпечення, передбачене законодавством, підписує голова

комісії за

погодженням із профспілковим комітетом. Він затверджується наказом по
господарству. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників,
професії і посади яких внесено до переліку.
Висновок та напрями подальших наукових досліджень. Отже,
атестація робочих місць за умовами праці є основним засобом для отримання
об’єктивної оцінки стану умов праці працівників, зайнятих на роботах з
небезпечними і шкідливими умовами праці у галузі лісового господарства
Агроекологічного комплексу України. Відсутність системності в проведенні
атестації, про що свідчать непоодинокі приписи контролюючих органів про
відсутність (терміни атестації прострочені) атестації деяких робочих місць,
потребує подальшого удосконалення методики проведення атестації робочих
місць за умови праці конкретно у галузі лісового господарства.
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Катковский А. В., Полинкевич В. А. Методические рекомендации по
проведению аттестации рабочих мест по условиям труда в области
лесного хозяйства агропромышленного комплекса Украины
Авторы статьи акцентируют внимание на отсутствии системности в
проведении аттестации рабочих мест. Они совершенствуют методические
рекомендации для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в
области лесного хозяйства.
Ключевые слова: условия труда, рабочее место, аттестация, лесное
хозяйство, методические рекомендации, опасные факторы.
Katkovskyi А. V., Polinkevich V. A. Guidelines for conducting job evaluation
of working conditions in the forestry sector of agriculture of Ukraine
Certification of working conditions at work is the main tool for the objective
assessment of the working conditions of workers employed in jobs with dangerous
conditions in the forestry sector agro-ecological complex of Ukraine.
In the paper the main dangers facing forest workers are given. Among the
natural hazards which normally occurr are the following: the action of natural
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calamities, the presence of forest wildlife and activities of other people involved in
the processes of forest cultivation and harvesting of raw wood.
Following the completion of scientific, legal literature and personal experience
as evidence outlined in the literature guidelines and the requirements of regulations
are not taken into account the natural production conditions Ukraine, the dangers
arising from the additional intensive economic activity in the Ukrainian forests. The
necessity of job evaluation forest workers concerns working conditions.
The authors emphasize the lack of consistency while evaluation of job
conditions, as evidenced by numerous regulations controlling bodies of absence (date
of certification expired, etc. ) of certification of some jobs. They improve guidelines
for evaluation of working conditions in the forestry sector.
Keywords: working conditions, job, certification, forestry, guidance,
dangerous factors.
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Мирослава Ігорівна Кусій,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної
математики і механіки Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ СЛУЖБИ ПОРЯТУНКУ
В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
У статті висвітлено проблему формування інтелектуальної культури
майбутніх офіцерів служби порятунку в процесі вивчення математичних
дисциплін. Виявлено значущість інтелектуальної культури у їх професійній
підготовці та роль математичних дисциплін у формуванні інтелектуальної
культури, висвітлено особливості математики як науки та навчального
предмета. Встановлено, що специфіка загальної математичної підготовки
майбутніх офіцерів служби порятунку зумовлює потребу виявлення її
специфіки, першочергово в аспекті формування інтелектуальної культури
курсантів та слухачів. Обґрунтовано принципи формування інтелектуальної
культури майбутніх офіцерів служби порятунку засобами вивчення
математичних дисциплін (культурологічності; варіативності змісту;
системності
та
міждисциплінарності
математичної
підготовки;
прогнозування, естетизму тощо).
Ключові слова: принципи формування, інтелектуальна культура,
майбутні офіцери служби порятунку, математичні дисципліни.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасній психологопедагогічній науці проблеми формування інтелектуальної культури тісно
пов’язані з питаннями інтелектуального розвитку здібностей особистості.
Сучасний

етап

розвитку

“значно

загострив

проблему

формування

інтелектуальної культури, яка посідає значне місце в структурі духовної
культури особистості. Інтелектуальна культура є результатом інтелектуального
виховання та розвитку особистості, вона органічно пов’язана з професійною
компетентністю, яка є необхідною передумовою економічного, політичного і
соціального розвитку будь-якого цивілізованого суспільства” [4, с. 3].
© Кусій М. І.
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Нові історичні умови вимагають зміни культури майбутніх офіцерів
служби порятунку на якісно новій основі: “кваліфікований військовий повинен
мати високий рівень професійної культури – це забезпечить його повноцінну
фахову діяльність в умовах сучасного суспільства” [11, с. 19]. Важлива роль у
формуванні професійної культури належить освітньому середовищу. Водночас
існує гостра необхідність повернути виховання й освіту в контекст культури,
яка є середовищем, що вирощує і духовно збагачує особистість [7].
Ефективним засобом формування інтелектуальної культури є математика,
як навчальний предмет, яка сприяє розвитку у курсантів абстрактного і
логічного мислення, інтелектуальних якостей особистості, аргументації доказу
суджень, гнучкості розумових здібностей тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Зарубіжні та
вітчизняні вчені в галузі педагогіки та психології досліджували проблему
інтелектуального розвитку та інтелектуальної культури особистості (Ж. Піаже,
Б. Скіннер, Д. Брунер, Л. Виготський, Л. Занков, Г. Костюк, С. Рубінштейн,
В. Паламарчук, О. Савченко та ін.). Значна увага приділялась і вивченню
математики (А. Колмогоров, Л. Кудрявцев, А. Постников, О. Хінчин, М. Шкіль,
М. Бурда, В. Бевз та ін.).
Водночас, незважаючи на значний теоретичний доробок та інноваційні
розробки викладачів-практиків, проблема теоретичного обґрунтування та
реалізації формування інтелектуальної культури майбутніх офіцерів служби
порятунку в процесі вивчення математичних дисциплін не була предметом
спеціального дослідження.
Метою статті є визначення педагогічних принципів формування
інтелектуальної культури майбутніх офіцерів служби порятунку в процесі
вивчення математичних дисциплін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний етап розвитку
системи освіти в Україні визначається тенденціями до інтеграції у світову
систему освіти, до збереження та зміцнення інтелектуального потенціалу
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країни, підвищення рівня конкуренції інтелектуальної продукції. Це зумовлює
подальшу демократизацію системи освіти, її гуманізацію і гуманітаризацію,
диференціацію і орієнтацію на всебічний розвиток особистості.
Поняття “культура” є складним феноменом людського буття. Воно
належить до суспільних, соціальних психологічних явищ, і впливає на працю,
побут, дозвілля, менталітет, спосіб життя усього суспільства. Прогрес людства
тісно пов’язаний з розвитком культури. Культура є визначальним чинником
сьогодення і майбутнього не лише окремої особистості, а й усього людства.
Тому наше майбутнє значною мірою залежить від напрямів подальшого
розвитку культури, а вони, в свою чергу, тісно пов'язані з напрямами
політичного розвитку світу, вирішенням глобальних проблем людства [2]. Усі
сфери життєдіяльності людини тісно взаємопов'язані між собою і не можуть
розглядатися окремо одна від другої.
Вважається, що виховання i розвиток будуються на досвiдi народу,
спираються на рiзнi форми культури, на досягненнях наук тощо. Проте в ycix
цих чинниках завжди визначальне мicце займають втiленi в них цiнностi. Саме
вони “через культуру, через традицiї, фiлософiю, релiгiю тощо вказують на
вектор виховних зусиль, формують виховний iдеал, дають вiдповiдi на
фундаментальнi запитання: на що орiєнтується молодь: на добро чи на зло; на
вipy в духовнi чи в матерiальнi блага; на культ сили чи на культ духа.
Дисбаланс у бiк форсованого розвитку нервової системи спричиняється у наш
час телебаченням та мережею Iнтернет, деякими видами маскультури,
алкоголем, штучними розвагами, а вiдтак i дещо невинною гонитвою за
“великими знаннями”, без яких не бачимо життєвого успiху” [1, с. 143]. Все це
призводить до однобічності психiчного розвитку, до дисгармонiї, коли
порiвняно великi нервові можливості переважають силу волі і поклик
свідомості.
Культурологічна підготовка примушує фахівця не тупо виконувати свої
обов’язки та бути спрямованим лише на заробляння хліба насущного, але й
думати про способи і результат досягнення професійних цілей. Вона слугує
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альтернативою, гальмом розгнузданих і аморальних поглядів сучасного (та й
минулого) світу бізнесу і вигоди [5]. Творчість у професійній діяльності тісно
пов’язана з рівнем культурологічної підготовки фахівця. Практично неможливо
уявити безкультурну творчу особистість: культурологічна підготовка сприяє
творчому розвитку. Її ефективність посилюється, якщо формується на базі
рідної, національної культури. Тому проблема якості виконаної праці є не лише
предметом її оцінки з точки зору професійних обов’язків, але й професійної
культури. Причиною низки труднощів і проблем є бездумне (а тому й
безкультурне відношення) до окремих аспектів професійної діяльності. Поняття
культури праці є містком від професійної компетентності до культурологічної
підготовки.

Воно

забезпечує

логіку

переходу

від

професійного

до

культурологічного аспекту.
Теоретичне дослідження розумової культури дозволяє уточнити її
визначення як соціально зумовленого способу, а також рівня розвитку
продуктивної розумової діяльності [9]. Актуальність проблеми забезпечення
належного рівня математичної освіти обумовлена найширшими можливостями
розвитку логічного мислення, уявлення, уяви, алгоритмічної культури,
культури обґрунтування тверджень, моделювання різноманітних процесів тощо
при навчанні математики [8].
Математичні дисципліни суттєво розширюють кругозір студентів,
знайомлять їх з такими видами розумової діяльності, як індукція та дедукція,
узагальнення та конкретизація, аналіз і синтез, класифікація й систематизація,
абстрагування й аналогія. Провідними напрямами формування інтелектуальної
культури засобами математики є розвиток логічного мислення, опора на закони
і правила логіки, реалізація ідеї дедуктивної побудови математичних знань
тощо.
Для успішного формування інтелектуальної культури майбутніх офіцерів
служби порятунку доцільно представити структуру поняття “інтелектуальна
культура”. Інтелектуальну культуру особистості розглядають як таку, що
виступає як рівень розвитку інтелектуальної діяльності. Відповідно з теорією
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діяльності, виділяють окремі елементи її структури (мотиви, планування,
включаючи вибір цілі та прийняття рішення; реалізація планів; зворотній
зв’язок та контроль результатів). Очевидно, всі ці процеси представлені в
структурі інтелектуальної діяльності та відповідно у структурі інтелектуальної
культури, котра виражає рівень розвитку цієї діяльності [4].
Перший блок діяльності характеризує процеси спонукання, їх називають
мотивами, і в цій ролі можуть виступати потреби, інтереси, життєві плани,
усвідомлення відповідальності. Перший компонент інтелектуальної культури
повинен включати мотиви інтелектуальної діяльності. До них належать:
інтелектуальні інтереси, цілі, інтерес до придбання знань, потреба в освоєнні
навичок інтелектуальної діяльності.
Планування

діяльності

припускає

вибір

мети,

засобів,

пошук

оптимальних рішень. Ці процеси базуються на використанні досвіду минулого
(процеси пам’яті) та всебічному аналізі сьогоденного за ради передбачення та
досягнення майбутнього (процеси мислення). Відповідно до цієї діяльності
виділяємо ще два компонента інтелектуальної культури: інтелектуальні знання
та інтелектуальне мислення.
Інтелектуальне мислення складається з ряду вмінь: уважно сприймати
інформацію; мотивувати свою діяльність; раціонально запам’ятовувати; логічно
осмислювати навчальний матеріал, визначати в ньому головне; вирішувати
проблемні

пізнавальні

задачі;

працювати

самостійно;

здійснювати

самоконтроль у навчально-пізнавальній діяльності. Ступінь сформованості
вмінь визначає окремі риси особистості та стан її інтелектуальної культури.
Ще один компонент інтелектуальної культури – активність особистості.
Без неї неможливо виконання наступного блоку діяльності – реалізація планів,
виконання прийнятих рішень. Питання про пізнавальну активність у процесі
навчання є однією з головних проблем навчання.
Останній блок діяльності – блок самоконтролю. Відповідно у структурі
інтелектуальної

культури

виділяється

компонент

інтелектуального

самоконтролю. Мається на увазі співвідношення та аналіз особою відповідності
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власного образу життя, власних інтелектуальних орієнтацій і цінностей
інтелектуальним

цінностям

суспільства.

Мета

інтелектуального

самоконтролю – подальший інтелектуальний зріст особистості, активізація її
життєвої позиції.
Математика посідає особливе місце серед інших наук, оскільки,
досліджуючи форми і відношення в природі, суспільстві та мисленні, вона
абстрагується від їх змісту та виключає з аргументів спостереження і
експеримент. З появою і розвитком таких розділів математики, предметом
вивчення яких є не тільки кількісні відношення, уявлення про предмет
математики дещо змінилося: основний предмет математики становлять не
тільки кількісні і просторові відношення і форми, а й інші відношення і форми,
зокрема форми логічного висновку, n-вимірні простори, які не є просторовими
формами у звичайному значенні слова [3]. Загалом у предмет математики
можуть входити будь-які форми і відношення дійсності, які об’єктивно мають
таку міру незалежності від змісту, що можуть бути від нього повністю відірвані
і відображені в поняттях з такою точністю, щоб дати підставу для суто
логічного розвитку теорії. Окрім того, у математиці розглядаються не тільки
форми і відношення, безпосередньо абстраговані з дійсності, а й логічно
можливі, що визначаються на основі вже відомих форм і відношень.
Поняття методу математики має широкий діапазон значень і залежно від
того, яке з них буде взято, розуміння математизації буде змінюватися. Якщо
розуміти кількісні відношення в ширшому сенсі, тобто розширити поняття
кількості в математиці, то математику можна визначити як науку про кількісні
відношення реального світу. Такий підхід до визначення математики добре
ув’язується з історією розвитку всієї математики і характерними особливостями
нинішнього етапу її розвитку. І філософська категорія, і математичне поняття
кількості є віддзеркаленням певної сторони об’єктивної реальності, але
віддзеркаленням у різних поняттєвих системах (філософії і математики) з
різним ступенем глибини і конкретності. Для розуміння природи кількості в
математиці

філософська

категорія

кількості

служить
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методологічною основою, виходячи з якої визначаються її найбільш важливі
ознаки.
Специфічною особливістю розвитку особистості курсанта в процесі
математичної підготовки є оволодіння на її основі систематизованими
математичними науковими знаннями і способами реалізації математичних
методів. Такий підхід до визначення процесуального компонента математичної
підготовки фахівця дозволяє продуктивно використовувати теорії освітнього
процесу і розвивального навчання. Мінімальний рівень компетентності фахівця
регламентовано Державними освітніми стандартами, в яких формулюється
соціальне замовлення суспільства і держави в конкретних умовах. Ці стандарти
містять вимоги до оволодіння системою знань і способів діяльності, а цілі
розвитку, формування особистості курсантів практично не конкретизовані.
Можливості математики необмежені. Головне завдання викладача
математики – створити умови, щоб кожен курсант (студент) включався в різні
види діяльності, насамперед мисленнєву, виступаючи суб'єктом пізнання.
Слова С. Джонсона пояснюють чому студенти незадоволені традиційним
навчанням: думка повинна працювати, якщо ж вона не працює, ми стаємо
невдоволені. Відповідно, коли студенти вчаться мислити, висловлювати свою
думку,

вони

реалізують

свої

природні

потреби

в

спілкуванні,

в

самоствердженні, в самореалізації.
Саме на заняттях математики курсанти і студенти вчаться чітко
формулювати свою думку, будувати доведення. На традиційних заняттях
математики доведення теорем та новий матеріал подає сам викладач, студенти
ж залишаються пасивними слухачами. Водночас, коли вони осмислено
виконують математичні дії, в них формується власний спосіб мислення, тобто
мисленнєва культура. Ясність у мовленні говорить про глибину думки: по тому,
як говорить студент, викладач може зрозуміти, як він мислить, тож завдання
викладача математики – включити студентів у процес пошуку істини,
пам'ятаючи про те, що в математиці немає авторитетів [6]. Єдиний аргумент
істинності – доведення.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 2

Педагогічні науки

Специфіка загальної математичної підготовки майбутніх офіцерів служби
порятунку зумовлює потребу її виявлення специфіки, першочергово в аспекті
формування інтелектуальної культури курсантів та студентів.
На нашу думку, принципи формування інтелектуальної культури
майбутніх офіцерів служби порятунку засобами вивчення математичних
дисциплін, виходячи з особливостей їх професійної діяльності, доцільно
визначити такі:
Принцип культурологічності. Процеси, які відбуваються в культурі
проходять через усі сфери і трансформуючись, утверджують нові культурні
цінності, ціннісні орієнтації. Особлива роль духовної культури полягає в тому,
що вона пробуджує в людині особистість. До структурних елементів духовної
культури належать інтелектуальні (наука, освіта); естетичні (мистецтво і
література); етичні (мораль); соціальні (мова, побут, звичаї, право, політика);
релігійні.
Інтелектуальна культура, котра значною мірою формується у процесі
вивчення математичних дисциплін є важливим компонентом професіоналізму
фахівця служби порятунку, незалежно від його рівня освіти та спеціалізації.
Очевидно, що глибина та обсяг знань не однакові, що зумовило вибір
наступного принципу.
Принцип варіативності змісту математичної підготовки залежно від
рівня та роду майбутньої професійної діяльності, що передбачає наявність
варіативних курсів математичних дисциплін. Базовий, інваріантний курс, так
званий “функціонально повний мінімум” є обов’язковим для усіх курсантів,
однак далі необхідна диференціація.
Не варто перевантажувати математичним матеріалом тих фахівців, котрі
за видом майбутньої діяльності будуть пов’язані більше з фізичною діяльністю:
у цьому випадку доцільно звернути увагу власне на розвиток мислення,
прийняття рішень, орієнтації у незнайомій ситуації. Іншими словами,
математика відіграє для них дуже важливу, але опосередковану роль. Інша
справа, наприклад, офіцер-інженер, який матиме справу з проектуванням
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протипожежних споруд. Тут необхідно передбачити можливість опанування
поглибленими математичними знаннями та уміннями.
Принцип

системності

та

міждисциплінарності

математичної

підготовки. Очевидно, що вимога системності стосується усіх рівнів та
спеціалізацій майбутніх офіцерів служби порятунку, а системотвірний чинник
визначає

структурування

змісту

навчання

математичних

дисциплін.

Розташування елементів у системі та встановлення зв’язків між ними
визначається властивостями, заданими системотвірним чинником, зокрема
узгодженості умов діяльності студента і викладача на усіх етапах, а наступним
кроком у процесі формування системи є просторове розташування кожного із
відібраних елементів один стосовно іншого шляхом встановлення зв’язків між
ними. Це передбачає орієнтацію на інтегрований підхід та наступність до
навчання математичних дисциплін у взаємозв’язку з усіма іншими предметами.
Принцип креативності. Саме творча діяльність, яка активізує розвиток
творчих здібностей особистості, виступає гарантом формування потреби в
постійному пошуку, накопиченні знань, розумінні їх смислу та значення,
самостійному

використанню,

що

необхідно

для

постійного

зростання

особистості з урахуванням вимог сучасності. Власне креативність, яка
формується

у

процесі

вивчення

математичних

дисциплін,

дозволяє

удосконалювати професійну діяльність та прогнозувати її, що зумовило вибір
наступного принципу.
Принцип прогнозування. В загальну структуру прогнозування входить
цілеполягання (встановлення ідеально передбаченого результату діяльності),
планування (проекція в майбутнє людської діяльності для досягнення
поставленої мети при певних коштах, перетворення інформації про майбутнє в
директиви для цілеспрямованої діяльності), програмування (встановлення
основних положень, які потім розгортаються в планування, або послідовності
конкретних

заходів

щодо

реалізації

планів),

проектування

(створення

конкретних образів майбутнього, конкретних деталей розроблених програм).
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Власне математична підготовка на рівні логічного мислення, зокрема
індукції та дедукції, дозволяє фахівцю служби порятунку удосконалювати свій
професійний рівень, оскільки ці якості спрямовані на прогнозування результату
його діяльності. Водночас, математичні побудови та доведення володіють
значним естетичним компонентом, що зумовило вибір наступного принципу.
Принцип естетизму. Математика не вивчає духовного стану людини.
Естетика ж крізь призму духовно-практичних потреб особистості дає якісну
оцінку явищам природи, суспільства, мистецтва. Свідомість “переробляє
інформацію, що поступає ззовні, відповідно до її значення і цінності для
окремій особі. Але ні чуттєвого, ні раціонального сприйняття в чистому виді не
існує. Емоційні переживання, фантазія, уява – необхідні умови людської
діяльності взагалі і творчій діяльності зокрема [10, с. 12]. Немає сумніву, що у
всіх формах професійної діяльності естетичне повинне займати належне місце.
Навчальний процес має бути буквально просочений почуттям прекрасного,
відчуттям

гармонії світу,

яку викладач показує

в

процесі навчання

математичних дисциплін.
Насамкінець, важливим є принцип доступності математичних знань та
розробка оптимальних методик формування математичних умінь у контексті
перспективного розвитку можливостей майбутнього фахівця рятувальної
служби. Цей процес обов’язково повинен супроводжуватися розробкою
відповідного науково-методичного та навчально-методичного забезпечення,
координацією діяльності викладачів математики та інших дисциплін тощо.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок у даному
напрямку. Таким чином, специфіка загальної математичної підготовки
майбутніх офіцерів служби порятунку зумовлює потребу виявлення її
специфіки, яка відображена у відповідних принципах культурологічності;
варіативності змісту; системності та міждисциплінарності математичної
підготовки; прогнозування, естетизму та доступності. До подальших напрямів
дослідження проблеми відносимо розробку методик культурологічного підходу
до математичної підготовки майбутніх офіцерів служби порятунку.
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Кусий М. И. Принципы формирования интеллектуальной культуры
будущих офицеров службы спасения в процессе изучения математических
дисциплин
В статье освещена проблема формирования интеллектуальной культуры
будущих офицеров службы спасения в процессе изучения математических
дисциплин. Выявлено значимость интеллектуальной культуры в их
профессиональной подготовке и роль математических дисциплин в
формировании
интеллектуальной
культуры,
освещены
особенности
математики как науки и учебного предмета. Установлено, что специфика
общей математической подготовки будущих офицеров службы спасения
обусловливает необходимость выявления ее специфики, в первую очередь в
аспекте формирования интеллектуальной культуры курсантов и слушателей.
Обоснованы принципы формирования интеллектуальной культуры будущих
офицеров службы спасения средствами изучения математических дисциплин
(культурологичности;
вариативности
содержания;
системности
и
междисциплинарности математической подготовки; прогнозирования,
эстетизма и тому подобное.)
Ключевые слова: принципы формирования, интеллектуальная культура,
будущие офицеры службы спасения, математические дисциплины.
Kusiy М.I. Principles of Forming the Intellectual Culture of Rescue Service
Future Officers in the Process of Studying Mathematical Disciplines
The article highlights the problem of forming the intellectual culture of rescue
service future officers in the process of studying mathematical disciplines. The
importance of intellectual culture in their professional training and the role of
mathematical disciplines in forming intellectual culture are found out. The concept of
culture and intellectual culture in the context of training of rescue service future
officers is analyzed and the functions of their culturological training are detected.
The specific features of mathematics as the science and an educational object are
highlighted. It is shown that mathematical disciplines substantially broaden the
students’ mind, develop logical thinking, etc. The structure of the concept of
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intellectual culture is presented as a development level of intellectual activities with
their structural elements (motives, planning, including the choice of purpose and
decision-making; implementation of plans; feedback and result control). It is found
out that the specificity of general mathematical training of rescue service future
officers determines the necessity of discovering its specificity, primarily in the aspect
of forming the intellectual culture of military school students and trainees.
The principles of forming the intellectual culture of rescue service future
officers are grounded by the means of studying mathematical disciplines: of
culturologicism (intellectual culture, which is largely formed in the process of
studying mathematical disciplines, is an important component of the professionalism
of a rescue service specialist, regardless of his education and specialization level); of
the variability of mathematical training content depending on the level and kind of
future professional activities (invariant fully functional minimum is obligatory for all
military school students, however, in the future differentiation is necessary); of the
systemacy and interdisciplinary concept of mathematical training (the systemacy
requirement concerns all levels and specializations of rescue service future officers,
and a system-forming factor determines structuring of the concept of teaching
mathematical disciplines, which supposes the orientation towards an integrated
approach and succession to teaching mathematical disciplines in correlation with all
other objects); of creativeness (development activation of creative talents of a
personality serves as a guarantor of forming a necessity for permanent search,
knowledge accumulation, understanding of its sense and importance, independent
usage what is necessary for permanent growth of a personality taking into account
the requirements of modernity); prognostication (mathematical training at the level
of logical thinking in particular induction and deduction allows a rescue service
specialist to perfect his professional level, as these qualities are aimed at result
prognostication of his activities; of aestheticism (in all forms of professional
activities the aesthetic must occupy the proper place).
Keywords: principles forming, intellectual culture, rescue service future
officers, mathematical disciplines.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ
ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У ВИЩОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Розкрито зміст методологічних засад методики загальновійськової
підготовки курсантів під час навчання у вищому військовому навчальному
закладі прикордонного відомства. Визначено предмет, завдання методики,
фактори, що впливають на розвиток методики викладання загальновійськових
дисциплін.
Ключові слова: загальновійськові дисципліни, методика, офіцерприкордонник.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблеми методики в
системі підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників завжди привертали
увагу вчених-педагогів, які досліджували військову освіту. На сучасному етапі
розвитку прикордонного відомства України для підготовки курсантів до
майбутньої оперативно-службової, оперативно-бойової та бойової діяльності
залишаються

актуальними

наукові

розробки

військових

педагогів

О. Барабанщикова [1], С. Дякова [2], О. Керницький [3], С. Кубіцький [4],
М. Нещадим [5], А. Челпанова [6], В. Ягупова [7-9], які стали методологічною
основою для нашого дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення

даної

проблеми

та

на

які

опирається

автор.

Із

загальнотеоретичних позицій для вивчення методики загальновійськової
підготовки найбільш вагомими, на наш погляд, є наукові праці з військової
психології та педагогіки А. Галімова [10], М. Голика [11], О. Діденка [12], М.
© Полюк В. С.
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Недбая [13], П. Орлова [14], В. Ракочого [15], О. Торічного [16], О. Удовиці
[17], в яких досліджувались проблеми й особливості підготовки до професійної
діяльності майбутніх офіцерів і прикордонників зокрема, процес становлення
вищої військової освіти в Україні та розвиток національної системи підготовки
офіцерських кадрів з огляду на світовий досвід.
Разом з тим, висвітлені вище результати наукових досліджень лише
епізодично вирішують питання вдосконалення методики за конкретними
напрямами

підготовки

загальновійськової

майбутніх

підготовки

з

офіцерів.

А

урахуванням

питанням

методики

специфіки

діяльності

прикордонного відомства увага взагалі не приділялася. Крім того, наукові праці
не враховують сучасних умов підготовки майбутніх офіцерів у ВВНЗ з
урахуванням специфіки загальної діяльності прикордонного відомства і
відповідно особливостей формування загальновійськових компетенцій.
Метою статті є розкриття змісту методологічних засад методики
загальновійськової підготовки

курсантів

під

час

навчання

у вищому

військовому навчальному закладі прикордонного відомства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Під час аналізу даних
джерел було з’ясовано, що особливості методики загальновійськової підготовки
майбутніх

офіцерів

обумовлені

багатьма

чинниками,

об’єктивний і суб’єктивний, внутрішній та
довготривалий

вплив

на

формування

що

здійснюють

зовнішній, ситуативний

професійно

і

готовності фахівців.

Характеристика цього процесу включає: зміст, організацію та науковометодичне забезпечення загальновійськової підготовки майбутніх офіцерівприкордонників в сучасних умовах діяльності прикордонного відомства. Для їх
визначення необхідно розглянути систему понять, пов’язаних з компонентами
методики загальновійськової підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників.
У науково-педагогічних джерелах [7; 8; 18, 19] зустрічаються тлумачення
термінів: “метод”, “прийом”, “методика”. Визначимось з їх трактуванням.
Науковці В. Вихрущ, А. Базанов, В. Ягупов ці терміни трактують так:
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метод (грец. metodos – шлях дослідження або пізнання, теорія
навчання) – це сукупність відносно однорідних прийомів, операцій, практичних
або теоретичних способів, за допомогою яких здійснюється педагогічна
діяльність викладача щодо подання слухачам знань, їх засвоєння та формування
у них спеціальних умінь і навичок, спрямованих на їх подальшу професійну
діяльність;
прийом

–

складова

частина

методу.

Сукупність

прийомів

які

використовує викладач, характеризує його метод;
методика – сукупність систематизованих, взаємопов’язаних способів,
прийомів та засобів навчальної діяльності, а також правил і технологій їх
застосування у педагогічному процесі. Вчення про методи викладання певної
науки, предмета.
Значення

понять

“метод”, “прийом”,

“методика”

не

викликають

суперечностей. У цілому вони взаємопов’язані і створюють теоретичне
підґрунтя для вирішення часткового завдання нашого дослідження – розробки
комплексної методики загальновійськової підготовки майбутніх офіцерівприкордонників,

фундаментом

якої

виступає

завдання

прикордонного

відомства.
Аналіз наукових праць, опитування офіцерів зі значним досвідом служби
у лавах прикордонного відомства, щодо підвищення рівня ефективності
підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до службової діяльності, на
нашу думку, ефективним буде застосування інтегрованого підходу до методики
загальновійськової підготовки.
Методика загальновійськової підготовки як галузь військово-спеціальних
знань базується на системі суперечностей, які на сучасному етапі розвитку
професійної підготовки вищої військової школи і сучасних політичних подій не
розв’язані на належній науковій основі. Проведення наукових розвідок у
напрямках пов’язаних з підвищенням ефективності формування професійної
готовності створюють передумови для розв’язання цих суперечностей. Разом з
тим, вже на сьогодні слід чітко окреслити межи таких досліджень, визначивши
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предмет

і

завдання,

основні

внутрішні

проблеми

забезпечення

загальновійськової підготовки майбутнього офіцера-прикордонника і тенденції
її розвитку. Саме на цих об’єктивних поняттях ґрунтується розробка змісту,
методів, форм методики загальновійськової підготовки як системи специфічних
військово-спеціальних знань та підходів до організації підготовки майбутнього
фахівця.
Предметом

методики

загальновійськової

підготовки

є

процес

викладання загальновійськових та військово-спеціальних дисциплін у вищому
військовому

навчальному

закладі,

а

саме

його

внутрішня

(закони,

закономірності і принципи) та зовнішня (зміст, методи та форми) складові,
організація контролю й моніторингу його результативності, та шляхи науковопошукової діяльності у сфері методики загальновійськової підготовки
майбутнього фахівця. У центрі уваги методики загальновійськової підготовки є
навчально-виховний процес у ВВНЗ, який враховує специфіку навчального
закладу різного рівня акредитації, а також способи досягнення найвищого рівня
загальновійськової та військово-спеціальних компетенцій майбутнього фахівця,
що забезпечує ефективну професіоналізацію курсанта та успішне становлення
його у статусі офіцера-прикордонника у майбутньому. а спрямованість
методики загальновійськової підготовки, на нашу думку, повинна виступати у
ролі науково-методичної системи, яка інтегрує у собі загальновійськові та
спеціальні знання, уміння та практичні навики.
Як

свідчить

практика,

методика

загальновійськової

підготовки

розвивається під впливом низки факторів, а саме:
рівень розвиненості практики викладання у вищій військовій школі;
рівень розвиненості педагогіки вищої військової школи і інших дотичних
спеціальних дисциплін;
вимог суспільства щодо забезпечення адекватного рівня розвитку його
механізму, змісту та організації навчально-виховного процесу у вищому
військовому навчальному закладі.
Аналіз існуючої організації загальновійськової підготовки на сучасному
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етапі дозволяє виокремити деякі методичні засади, на які науково-педагогічний
склад спирається під час викладання дисциплін загальновійськової підготовки:
по-перше, це узагальнення та активне впровадження передового
педагогічного досвіду у галузі організації навчально-виховного процесу вищої
військової школи;
по-друге, використання досягнень загальновійськової підготовки для
формування спеціальних компетенцій, які є головною метою навчальновиховного процесу навчального закладу з урахуванням специфіки майбутньої
оперативно-службової, оперативно-бойової та бойової діяльності у сфері
охорони та захисту кордонів держави, що, у свою чергу, забезпечує підвищення
пізнавальної активності,

ефективності професіоналізації та

формування

професійної готовності майбутнього офіцера-прикордонника у цілому;
по-третє, загальновійськова підготовка повинна відповідати вимогам
суспільства та сьогодення щодо формування особистості майбутнього офіцераприкордонника, яка віддзеркалюється у професіограмі фахівця відповідного
напряму підготовки, а також стандартам вищої освіти та інших нормативноправових документах щодо вищої освіти;
по-четверте, врахування поточної політичної ситуації та тенденцій
політичних процесів, а також реальної обстановки на кордоні.
Методологія

методики

загальновійськових

дисциплін

розкриває

об’єктивні основи загальновійськової підготовки фахівців прикордонного
відомства і є базисом загальновійськових та спеціальних дисциплін (цикл
професійної та практичної підготовки), розкриває їх механізм, нормує ці
дисципліни і дозволяє добирати відповідний інструментарій для оцінки її
результативності.

Вона

включає

комплекс

структурних

компонентів

філософських основ організації навчально-виховного процесу у вищій
військовій школі, а саме::
основні закони, закономірності та механізм організації навчальнопізнавальної діяльності у ВВНЗ;
теорію пізнання (гносеологію) та її основні положення про діалектичний
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 2

Педагогічні науки

метод як основний метод процесу пізнання;
нескінченність процесу пізнання;
практику як критерій істинності знань;
рушійні сили процесу пізнання (внутрішні суперечності);
основні ідеї щодо закономірностей формування військового фахівця як
соціального феномену;
взаємозв’язок

та

взаємообумовленість

становлення

особистості

і

колективу;
роль соціального та фізіологічного чинників у формуванні особистості;
процес соціалізації особистості та його закономірності;
основні ідеї та положення щодо особливостей забезпечення навчальновиховного впливу на курсантів;
сучасні ідеї та положення про організацію навчально-виховного процесу.
Завданнями методики загальновійськової підготовки ми визначаємо такі
як:
виявлення закономірностей у забезпеченні загальновійськової підготовки
фахівця і науково-методична розробка шляхів їх реалізації у практиці
викладання загальновійськових дисциплін у вищому військовому навчальному
закладі;
врахування закономірностей процесу пізнання у вищій військовій школі
та оптимального механізму підготовки майбутнього фахівця;
розробка

шляхів

забезпечення

ефективності

загальновійськової

підготовки майбутнього офіцера-прикордонника;
формування

зразку

доцільного

навчально-виховного

впливу

на

особистість курсанта та внутрішньої позитивної мотивації до майбутньої
оперативно-службової, оперативно-бойової та бойової діяльності як складової
професійної підготовки майбутнього офіцера-прикордонника;
забезпечення взаємозв’язку між теоретичною та практичною підготовкою
майбутнього офіцера-прикордонника;
формування систему мобільних теоретичних знань та вміння адаптувати
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їх до змін процесі виконання службових завдань;
формування методичних умінь з проблеми організації професійної
підготовки і загальновійськової зокрема.
В умовах сьогодення ці завдання об’єктивно відображають спрямованість
загальновійськової підготовки майбутнього офіцера-прикордонника під час
навчання

у

вищому

військовому

навчальному

закладі

прикордонного

відомства. Разом з тим мінливість соціально-економічних умов у нашій
державі, орієнтація на більш ґрунтовне врахування досвіду зарубіжної школи в
системі підготовки прикордонників, акумулювання та узагальнення власного
досвіду на науковій основі, спричиняють появу у методиці загальновійськової
підготовки нових проблем, які створюють умови для її удосконалення.
Так, з урахуванням військових подій на кордонах України, перед
методикою загальновійськової підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників
виникають нові завдання, а саме:
конкретизація завдань щодо загальновійськової підготовки, її місце і роль
в системі навчально-виховного процесу ВВНЗ;
обґрунтування наукових позицій змісту навчальних програм спеціальних
дисциплін, визначення послідовність проведення занять із загальновійськових
дисциплін в комплексі з навчальними заняттями спеціальних дисциплін (цикл
практичної та професійної підготовки);
визначення шляхів реалізації принципів навчання, обґрунтування форм і
методів відповідно до мети та змісту загальновійськової підготовки;
формулювання вимог до навчально-матеріальної бази та визначення
напрямків її вдосконалення;
відпрацювання шляхів вдосконалення методичної підготовки науковопедагогічного складу та курсових офіцерів, які залучаються до проведення
занять з загальновійськової підготовки [20];
посилення військової складової в системі підготовки майбутнього
офіцера-прикордонника.
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З метою реалізації цих завдань та забезпечення підвищення ефективності
загальновійськової підготовки, на кафедрах вищого навчального закладу
прикордонного

відомства

організовано активний пошук перспективних

методик навчання майбутніх офіцерів-прикордонників. На нашу думку,
вирішити ці завдання можливо шляхом інтегрованого підходу до планування й
організації загальновійськової підготовки, шляхом комплексування практичних
занять з навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки:
«Основи охорони державного кордону», «Охорона державного кордону
прикордонним підрозділом», «Охорона державного кордону в різних умовах»,
«Служба прикордонних нарядів у пунктах пропуску через державний кордон»,
«Експлуатація

технічних

засобів

охорони

кордону»

тощо

з

загальновійськовими дисциплінами.

ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Статути Збройних Сил України
та їх практичне застосування
Загальна
тактика

Стройова
підготовка

Вогнева
підготовка

Особиста безпека
та застосування сили
Топографія
Екологічна безпека
Державного кордону
ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРАКТИЧНОЇ
ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Рисунок – Комплексування загальновійськових дисциплін з дисциплінами циклу практичної
та професійної підготовки
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Враховуючи сучасні варіанти та специфіку діяльності органів та
підрозділів охорони кордону та на підставі власних досліджень [20], комплексну
методику загальновійськової підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників –
це система взаємопов’язаних концептуальною ідеєю цілей, принципів, форм,
методів, прийомів, способів і засобів формування їхньої професійної
готовності, які спрямовані на набуття теоретичних знань, спеціальних умінь та
практичних навиків, а також формування особистості військовослужбовця, що
забезпечить ефективне виконання майбутніми офіцерами-прикордонниками
оперативно-службових, оперативно-бойових та бойових завдань з охорони та
захисти державного кордону. Комплексність методики ґрунтується на
інтегрованому підході до організації навчально-виховного процесу.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок у цьому
напрямку. Таким чином, проведене дослідження методологічних основ
загальновійськової підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників у вищому
військовому
розробити

навчальному
структури

та

закладі

прикордонного

змістовні

компоненти

відомства,
комплексної

дозволяє
методики

загальновійськової підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників. Саме це є
напрямами подальших розвідок.

Список використаної літератури
1. Барабанщиков, А. В. Советская военная педагогика и психология в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. : учеб.-метод. пособ. / Н. И. Киряшов,
Н. Ф. Феденко. – М. : ВПА, 1987. – С. 357.
2. Дяков, С. І. Методичні засади тактико-спеціальної підготовки майбутніх
офіцерів інженерних військ: дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Дяков Святослав
Іванович. – Хмельницький : 2010. – 336 с.
3. Керницький ,О. М.

Методика

формування

психологічної

готовності

курсантів-льотчиків до льотної діяльності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 /
Керницький Олександр Михайлович. – Харків : 2004. – 225 с.
4. Кубіцький, С. О. Система оцінювання готовності майбутніх офіцерів до
професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук :

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 2

Педагогічні науки

спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Кубіцький С. О. – Київ,
2002. – 20 с.
5. Нещадим, М. І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія,
практика : монографія / М. І. Нещадим. – К. : Київський університет, 2003. – 852 с.
6. Челпанов А. С. Контекстный подход к подготовке офицерских кадров в
высших военно-учебных заведениях : учебно-метод. пособие / А. С. Челпанов. –
Харьков : ВИРТА ПВО, 1992. – 78 с.
7. Ягупов, В. В. Педагогіка : навч. посібник / В. В. Ягупов. – К. : Либідь,
2003. – 560 с.
8. Ягупов, В. В. Військова дидактика : навч. посіб. / В. В. Ягупов. – К. :
Київський університет, 2000. – 400 с.
9. Ягупов, В. В. Загальнодидактичні основи навчання військовослужбовців
строкової служби Збройних Сил України : дис... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Ягупов
Василь Васильович ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН
України. – К., 2002. – 644 с.
10. Галімов, А. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх офіцерівприкордонників до виховної роботи з особовим складом : дис. … д-ра. пед. наук :
13.00.04 / Галімов Анатолій Володимирович. – Хмельницкий, 2005. – 456 с.
11. Голик, М. І.

Формування

вищої

військової

освіти

в

Україні

(1992-1998 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец.
20.02.22 «Військова історія» / Голик М. І. – Львів, 2000. – 18 с.
12. Діденко, О. В. Формування професійної творчості в майбутніх офіцерів
Державної

прикордонної

служби

України

:

монографія

/

Діденко О. В.

–

Хмельницький : Вид-во Нац. академії Державної прикордонної служби України ім.
Б. Хмельницького, 2009. – 407 с.
13. Недбай, М. П. Формування професійної готовності майбутніх офіцерівприкордонників до застосування технічних засобів у службовій діяльності : дис. …
пед. наук : 13.00.04 / Недбай Микола Павлович. – Хмельницький : Вид-во Нац.
академії Держ прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького, 2008. – 300 с.
14. Орлов, П. І. Сучасні тенденції в галузі освіти та проблема навчання
конкретним формам діяльності / П. І. Орлов // Становлення, розвиток відомчої освіти

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 2

Педагогічні науки

та науки, основні напрямки удосконалення підготовки кадрів : матер. наук.-практ.
конф. (м. Харків, 18 січня 2000 р.) / ОВС України. – Харків, 2000.– С. 43–56.
15. Ракочий, В. А. Интенсификация учебного процесса в военно-учебных
заведениях

:

учебно-методическое

преподавательского

состава

пособие

института,

для

командного,

офицеров

профессорско-

учебного

и

научно-

исследовательского отделов / В. А. Ракочий. – Хмельницкий : Изд-во Института ПВУ,
1995. – 108 с.
16. Торічний

О В.

Теорія

і

практикаформування

військово-спеціальної

компетентностімайбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання : монографія /
О В. Торічний. – Хмельницький : Вид-во Нац. академії Держ прикордон. служби
України ім. Б. Хмельницького, 2012. – 536 с.
17. Удовиця, О. Ф. Педагогічні основи прогнозування підготовки військових
фахівців в умовах вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Терія та методика професійної освіти» /
Удовиця О. Ф. ; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – К.,
2001. – 20 с.
18. Вихрущ, В. О. Методика педагогіки.Навчальний посібник / В. О. Вихрущ. –
Тернопіль: Крок, 2011. – 442 с.
19. Базанов, А. Г. Педагогика. Очерки по теории обучения и воспитания
советских воинов / А. Г. Базанов. – М. : Воениздат, 1961. – 216 с.
20. Полюк, В. С.

Комплексна

методика

тактико-спеціальної

підготовки

майбутніх офіцерів інженерних військ в умовах інноваційних технологій /
В. С. Полюк, С. І. Дяков // Збірник наукових праць № 53. Серія: Педагогічні та
психологічні науки / гол. ред. Романишина Л. М. – Хмельницький : Вид-во Нац.
академії Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького, 2010. – С. 80–83.

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор Романишина Л. М.
Стаття надійшла до редакції 1.04.2015

Полюк В. С. Методологические основы методики общевойсковой
подготовки будущих офицеров-пограничников в высшем учебном заведении
Раскрыто
содержание
методологических
основ
методики
общевойсковой подготовки курсантов во время обучения в высшем военном
учебном заведении пограничного ведомства. Определены предмет, задачи
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методики, факторы, влияющие на развитие методики преподавания
общевойсковых дисциплин.
Ключевые слова: общевойсковые дисциплины, методика, офицерпограничник.
Poliuk V. S. Methodological principles Methodology combined training of
future officers-border guards in higher education
The contents of methodological bases combined methods of preparation of
students while studying in higher military educational institution border agency.
Defined object, tasks methods, factors influencing the development of teaching
methods combined disciplines. Combined methods outlined subject training which is
in the process of teaching combined military and special disciplines in higher
military educational institution, namely its internal (laws, regularities and principles)
and external (content, methods and forms) components, organization of control and
monitoring of its effectiveness, and ways of scientific research activities in the field of
Combined methods of preparation of future specialists. Analysis of educational
activities allowed us to determine that the method combined training develops under
the influence of a number of factors, namely:
level of development of practice teaching in higher military school;
level of development of pedagogy of higher military schools and other relevant
special subjects;
society needs to ensure an adequate level of its mechanism, the content and
organization of educational process in higher military educational institution.
Combined analysis of the existing organization of training at this stage allows
to distinguish some methodological principles that are scientific and pedagogical
staff based in teaching disciplines combined training:
firstly, this is a generalization and active implementation of advanced
pedagogical experience in the field of the educational process of higher military
schools;
secondly, the achievements of combined preparation for the formation of
special competencies that the main purpose of the educational process of the
institution-specific future operational performance, operational and combat and
combat activities in the field of protection of state borders and that, in turn, ,
enhances cognitive activity, efficiency and professionalization formation of
professional readiness of the future officers-border guards in general;
thirdly, the Combined training must meet the requirements of today's society
and for the formation of future officers, border guards, which is reflected in the
relevant field professiogram professional training and standards of higher education
and other legal documents on higher education;
fourthly, taking into account the current political situation and tendencies of
political processes and the real situation on the border.
Methodology the methodology combined disciplines reveals the objective basis
combined training specialists border agency and is combined base and special
disciplines (cycle professional and practical training), revealing their mechanism
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normalize these disciplines and allows tailoring the appropriate tools to assess its
effectiveness.
Keywords: combined discipline, methodology, border guard officer.
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УДК 37.035.91: 355:23
Борис Ярославович Ратич,
старший викладач кафедри педагогіки та психології Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького,
м. Хмельницький

СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ЛІДЕРСТВА
У статті проаналізовано сутність та зміст готовності майбутніх
офіцерів-прикордонників до лідерства, охарактеризовано основні компоненти
цієї професійно важливої властивості, зокрема мотиваційно-особистісний,
когнітивно-професійний, процесуально-діяльнісний та емоційно-вольовий.
Ключові слова: готовність до лідерства, мотиваційно-особистісний,
когнітивно-професійний, процесуально-діяльнісний та емоційно-вольовий
компоненти.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Лідерство стосується
неформального керівництва підлеглими, уміння впливати на них своїм
прикладом, особистісними якостями. У наш час для виконання завдань з
охорони кордону офіцери-прикордонники повинні знати суть лідерства,
основні засоби налагодження ефективної взаємодії у прикордонному підрозділі.
Це допоможе їм ефективно будувати свої горизонтальні й вертикальні
неформальні взаємини в рамках прикордонного підрозділу. Саме тому
сформованість у майбутніх офіцерів-прикордонників готовості до лідерства
слід розглядати як важливу складову їх професіоналізму, передумовою
успішного виконання завдань з охорони державного кордону.
Аналіз останіх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Аналіз психологопедагогічної літератури показав, що проблема формування готовності до
лідерства є важливим напрямком наукових досліджень. Класичними на
сьогодні є теорії лідерства, розроблені такими дослідниками, як Р. Бейлз,
Р. Стогділл, Ф. Фідлер, Г. Хомманс, а також напрацювання з проблем лідерства
© Ратич Б. Я.
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та керівництва (І. Волков, Н. Жеребова, Р. Кричевський, Б. Паригін та ін.). У
роботах Г. Альтманна, Дж. Бойетта та Дж. Бойетта, А. Зуба, Р. Кричевського,
О. Пономарьова, О. Романовського, А. Сироснятнікова, В. Циби приділено
велику увагу методологічним питанням щодо визначення понять «лідер»,
«лідерство», досліджено різні аспекти розвитку особистих властивостей і
лідерських якостей в єдності з професійними навичками і уміннями.
Сьогодні

проводиться

також

багато

досліджень

щодо

вивчення

особливостей формування лідерських якостей у представників різних професій.
Зокрема динаміку неформального лідерства в навчальній групі досліджувала
О. Василькова, психологічні особливості мотивації лідерства у підлітків –
С. Походенко,

формування

лідерських

якостей

майбутніх

учителів

у

позааудиторній діяльності – Н. Семченко, формування лідерських якостей
старшокласників

в

особистісно

орієнтованому

виховному

процесі

загальноосвітньої школи – В. Ягоднікова.
Проблема формування готовності до лідерства майбутніх фахівців в
системі їхньої професійної підготовки є актуальною для педагогіки та
психології військової школи. Окремі аспекти навчання і виховання майбутніх
офіцерів як лідерів розглядали у своїх роботах О. Барабанщиков, П. Городов,
Д. Іщенко, О. Маклаков, В. Райко, В. Ягупов та ін. Зазначені дослідники
поглибили розуміння сутності лідерства та його значення у життєдіяльності
прикордонного підрозділу, проте безпосередньо не розглядали проблему
формування готовності до лідерства майбутніх офіцерів-прикордонників у
процесі їхньої фахової підготовки.
Метою статті є розкриття сутності та особливостей змісту готовності до
лідерства у майбутніх офіцерів-прикордонників.
Виклад основного матеріалу дослідження. У психолого-педагогічній
літературі поняття «готовність до діяльності» використовують насамперед для
опису й прогнозування стану підготовленості людини до трудової діяльності.
Проте щодо сутності поняття готовності вчені не мають одностайності. Загалом
на сьогодні можна вести мову про кілька підходів до визначення поняття
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«готовність», зокрема про особистісний, функціональний та особистіснодіяльнісний.
Дослідники К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, Л. Виготський, І. Кон,
О. Леонтьєв, С. Максименко, В. Мерлін, С. Рубінштейн та ін. розглядають
феномен

готовності на

особистісному рівні,

визначаючи

її як

вияв

індивідуально-особистісних якостей, обумовлених характером майбутньої
діяльності. Так, наприклад, на думку А. Пуні, проблема готовності є психологопедагогічною (психологічною – за предметом дослідження і педагогічною – за
засобами формування) [9, с. 38]. У структурі готовності автор виділяє такі
складові:

вольові

якості,

спрямованість

інтелектуальних

процесів,

спеціалізована спостережливість, творча уява, оптимальний рівень стенічних
емоцій, гнучка увага, здатність до саморегуляції. А. Пуні розглядає готовність
як

вияв

індивідуально-особистісних

якостей,

обумовлений

характером

майбутньої діяльності.
У свою чергу Є. Ільїн, М. Левітов, Л. Нерсесян, Д. Узнадзе та ін.,
використовуючи

функціональний

підхід,

пов’язують

готовність

з

працездатністю, передстартовою активізацією психічних функцій, умінням
людини мобілізувати необхідні фізичні й психічні ресурси в діяльності.
Зокрема М. Левітов розглядає її як тимчасову готовність і працездатність. Саму
проблему готовності вчений пов’язує з більш широким особистісним
контекстом та розглядає три чинники індивідуальної готовності до професійної
діяльності: два психологічних (ставлення людини до цієї роботи, її трудова
спрямованість у цій сфері та здібності до професії) і педагогічний (оволодіння
знаннями, уміннями й навичками, необхідними для певної професії) [3].
Учені

А. Деркач,

М. Дьяченко,

Л. Кандибович,

Л. Орбан-Лембрик,

В. Сластьонін та ін. на основі особистісно-діяльнісного підходу визначають
готовність як цілісний вияв усіх сторін особистості, що дає їй можливість
ефективно виконувати свої функції. На думку А. Деркача і Н. Кузьміної,
готовність є цілісним виявом усіх сторін особистості, сукупністю пізнавальних,
емоційних та мотиваційних компонентів. Учені М. Дьяченко й Л. Кандибович
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трактують готовність як цілеспрямоване вираження особистості, стверджуючи,
що вона формується під час професійної підготовки і є результатом усебічного
розвитку особистості на основі вимог професійної діяльності [2, с. 38].
Загалом

дослідники

визначають

готовність

як

складне,

цілісне

особистісне утворення, як активний стан особистості, як професійнопедагогічну спрямованість особистості, а також як інтегративну професійну
якість. Це пов’язано з тим, що сам феномен готовності до лідерства
відрізняється складністю, обумовленою, з одного боку, багатогранністю цього
психічного утворення, з другого боку – розмаїтістю чинників, що впливають на
процес її формування та вияву.
Саме тому готовність ми розглядаємо як поліструктурне утворення, що
складається з багатьох структур, кожна з яких, у свою чергу, містить багато
окремих складників, що перебувають в ієрархічних відношеннях один з одним.
Структура є однією з істотних характеристик об’єкта, а пізнання структури
об’єкта дозволяє розкрити його сутність. На основі цього готовність до
лідерства ми розглядаємо як підсистему в структурі готовності курсантів до
професійної діяльності та як соціально-психологічний феномен взаємодії
особистості з об’єктивною реальністю.
Для нашого дослідження важливими є також погляди на структуру
особистості К. Платонова. Дослідник виділяв у структурі особистості чотири
підструктури: соціально зумовлену підструктуру спрямованості особистості,
підструктуру досвіду, підструктуру психічних процесів та підструктуру
біопсихічних властивостей особистості. Крім того, вчений розглядав і другий
ряд – підструктури здібностей і характеру [6]. Відповідно до такого підходу,
при визначенні сутності готовності офіцера-прикордонника до лідерства, як
бачимо, важливо враховувати функціональні механізми психіки, типологічні
властивості, відповідні здібності, її соціально-конкретні особливості їх
вияву та ін.
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У розробку поняття «готовність» зробили свій внесок і військові педагоги
й психологи, зокрема, на думку В. Уліча, готовність до професійної діяльності
як цілісний вияв особистості складається з п’яти компонентів:
психологічної готовності (спрямованість на професійну діяльність,
установка на роботу);
науково-теоретичної

готовності

(необхідний

обсяг

психолого-

педагогічних і спеціальних знань);
практичної готовності (професійно-педагогічні уміння і навички);
психофізіологічної готовності (відповідні передумови для оволодіння
професійною

діяльністю,

сформованість

професійно

значущих

якостей

особистості);
фізичної готовності (відповідність стану здоров’я та фізичного розвитку
вимогам професійної діяльності, професійна працездатність) [9, с. 42–43].
У свою чергу наприклад, А. Видай, визначаючи готовність як інтегральне
особистісне утворення, зазначає, що вона охоплює адекватні знання, уміння,
навички, а також комплекс індивідуально-психологічних особливостей, які
обумовлюють ефективність лідерської діяльності [1, с. 47].
Учений М. Маслянов у готовності курсантів до лідерства як цілісній
властивості особистості виокремлює систему психологічних знань про
специфіку управлінської діяльності, лідерської поведінки, систему професійних
знань, що забезпечують творчу професійну діяльність, і систему ціннісноемоційних відносин в індивідуально значимих ситуаціях з індивідуально
значимим соціальним оточенням [5, с. 9–10].
Дослідники М. Дьяченко й Л. Кандибович до структури психологічної
готовності включають позитивне ставлення до діяльності, професії; адекватні
вимогам діяльності риси характеру, здібності, темперамент, мотивацію;
необхідні знання, навички, уміння; стійкість професійно важливих сприйняття,
уваги, мислення, емоційних і вольових процесів [2, с. 175].
Загалом в структурі готовності до лідерства вчені виокремлюють
мотиваційний компонент (спрямованість особистості), особистісний (здібності
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та лідерські якості), когнітивний (психологічні й професійні знання),
діяльнісний (система вмінь і навичок лідерської поведінки) та емоційновольовий (система ціннісно-емоційних відносин).
У всіх цих випадках, як бачимо, склад готовності до майбутньої
діяльності учені пов’язують з характером й змістом самої діяльності. З огляду
на це психологічну й професійну готовність курсантів до лідерства можна
визначити як систему компонентів, якостей особистості майбутнього фахівцяпрофесіонала,

що

забезпечують

виконання

ним

функцій

лідера

у

прикордонному підрозділі.
Далі для уточнення компонентів готовності майбутнього офіцераприкордонника до лідерства важливо брати до уваги і специфіку його
професійної діяльності. Ураховуючи психологічні погляди на структуру
особистості,

методологічні

трактування

категорії

готовності,

виділені

дослідниками якості особистості фахівця, складовими структури готовності до
лідерства ми виокремлюємо ті, що стосуються кількох сфер особистості,
зокрема мотиваційної сфери, сфери знань і досвіду, а також сфери емоцій та
вольової регуляції.
Зокрема за К. Платоновим, В. М’ясищевим і В. Мерліним, у цьому
випадку насамперед важливо враховувати спрямованість особистості, систему
ставлень особистості, що визначають зв’язки офіцера-прикордонника з різними
сторонами об’єктивної дійсності та виражають, з одного боку, його внутрішній
досвід, а з іншого боку – спрямовують його дії й переживання. Це означає, що
офіцер у своїй діяльності й особливо в міжособистісному регулюванні діє
вибірково на основі особистісних установок і необхідності підтримувати
зв’язки з макро й мікросередовищем. У цьому випадку спрямованість офіцера
визначає і весь характер його діяльності. Окрім цього, має значення і мета
досягнення

офіцером

становища

лідера

в

колективі.

Це

положення

підтверджується й у твердженнях учених, які звертають увагу на те, що лідер
може з’явитися тільки тоді, коли особистість сама захоче зайняти це становище
в колективі. Зокрема С. Самигін і Л. Столяренко в «Психології управління»
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пишуть: «Лідер не тільки спрямовує й веде своїх послідовників, але й хоче
вести їх за собою» [8, с. 166].
Саме тому першим компонентом «готовності до лідерства» ми виділяємо
мотиваційно-особистісний, розглядаючи його як системотвірний, що визначає
мету і характер діяльності офіцера-прикордонника. Мотиваційно-особистісний
компонент передбачає глибоке розуміння й усвідомлення державного значення
й важливості завдань ДПСУ, позитивне ставлення до професії, свідоме
прагнення зайняти становище лідера у прикордонному колективі для
забезпечення високої ефективності вирішення оперативно-службових завдань з
охорони кордону. Цей компонент стосується розуміння майбутніми офіцерамиприкордонниками необхідності оволодіння знаннями про управління та
лідерство, про вияв себе в професійній діяльності як лідера. Він також охоплює
інтерес до питань управлінської діяльності та лідерства як необхідної умови
ефективного виконання завдань з охорони кордону, прагнення до набуття знань
про управлінську діяльність із метою підготовки до неї, про теорію й практику
управління з метою вироблення власного стилю, а також позитивне емоційне
налаштування до лідерства, прагнення бути першим у навчанні з метою зайняти
більш високий ранг у групі за підсумками навчання та ін.
До цього компонента ми також зараховуємо функціональні механізми
психіки, які є початковою ланкою в системі готовності до лідерства,
фундаментом формування відповідних психічних якостей і станів людини.
Насамперед

серед

функціональних

механізмів

психіки

в

офіцера-

прикордонника слід виокремити адекватне сприйняття обстановки, розвинуте
мислення, багате професійне мовлення, пам’ять, а також вищий рівень
саморегуляції («Я»).
У свою чергу когнітивно-професійний компонент у нашому випадку
стосується сформованості відповідного уявлення про вимоги майбутньої
оперативно-службової діяльності, уміння мобілізовувати свої знання й уміння
для згуртування прикордонного колективу і вирішення завдань з охорони
кордону. Зазначений компонент охоплює загальні уявлення курсантів про
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теорію й практику управління, про управлінську діяльність офіцераприкордонника. Він стосується також знань щодо сутності лідерства як
феномену суспільного життя, його значення при організації завдань з охорони
кордону та вплив на морально-психологічний клімат у прикордонному
підрозділі, знання засобів впливу на підлеглих у різних умовах оперативнослужбової діяльності та розуміння можливостей офіційного керівництва й
неофіційного лідерства у встановленні відповідних службово-ділових відносин.
Наступний компонент – процесуально-діяльнісний – стосується сфери
досвіду особистості. Філософ М. Каган визначає досвід особистості з
урахуванням таких його базових компонентів, які в педагогіці розглядають як
основні сторони виховання (у вузькому сенсі): морального, розумового,
трудового, комунікативного, естетичного й фізичного. На думку В. Ледньова,
досвід особистості складається з кількох підсистем і компонентів: по-перше,
якості

особистості,

що

інваріантні

предметній

специфіці

діяльності

(пізнавальні, комунікативні, трудові якості), по-друге, досвід особистості, що
диференціюється за психологічною ознакою (знання, уміння, навички), потретє, досвід особистості, що диференціюється за ступенем спільності її видів
(загальна

чи

спеціальна

освіта),

по-четверте,

досвід

особистості,

що

диференціюється за ознакою творчості (репродуктивна, творча діяльність) [4].
Відповідно до цього до зазначеного компонента готовності до лідерства
ми насамперед зарахуємо професійні уміння офіцера-прикордонника, зокрема
теоретичну і практичну підготовленість, професіоналізм, системне бачення
діяльності

з

охорони

державного

кордону,

а

також

адаптивність,

прогностичність, володіння методами керівництва колективом. Важливе
значення має також уміння офіцера-прикордонника правильно організовувати
діяльність прикордонного колективу при вирішенні оперативно-службових
завдань, уміння розуміти, оцінювати й позитивно змінювати мотивацію
підлеглих. Сюди також слід зараховувати уміння, пов’язані з організацією
відповідної взаємодії та використання відповідних засобів пливу на інших
людей.

Це

насамперед

уміння

встановлювати

товариські
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товаришами й службово-ділові відносини з командирами, уміння відстоювати
особисту позицію й позиції групи в міжгрупових відносинах; використання
методів впливу на інших на основі особистісного авторитету, уміння
переконувати для підтримки свого авторитету, уміння коригувати свою
поведінку й оцінку дій групи у внутрішньогрупових відносинах і у відносинах з
керівництвом, а також уміння вирішувати міжособистісні конфлікти.
Окрім цього, до процесуально-діяльнісного компонента, за М. Каганом і
В. Ледньовим, ми зараховуємо і лідерські якості. Опираючись на думку
Л. Уманського, ми вважаємо, що для офіцера-прикордонника важливими є такі
загальні особистісні якості особистості, як практичність, глибина розуму,
товариськість,
працездатність,

активність,

ініціативність,

спостережливість,

наполегливість,

організованість,

витримка,

дисциплінованість,

хоробрість, відповідальність, вимогливість та критичність, а також здібність до
організаторської діяльності [1, с. 15–16].
При визначенні наступного компонента готовності майбутніх офіцерівприкордонників до лідерства ми враховували те, що лідерство залежить не
тільки від особистісного потенціалу особистості, але й і від індивідуально
значимого соціального оточення. Це пов’язано з тим, що процес лідерства й сам
статус лідера за своєю суттю можливий тільки в результаті взаємодії офіцераприкордонника зі своїми підлеглими (послідовниками). Рівень цієї взаємодії
залежить від продуктивності ціннісного обміну між ними, від того, наскільки
офіцер зможе переконати підлеглих у важливості тих чи інших цінностей,
наскільки персонал зможе прийняти і визначити ці цінності.
У цьому випадку визначальним є вплив специфіки професійної
діяльності. Відповідно до керівних документів [7], діяльність з охорони
державного кордону – це безперервні, активні, погоджені й взаємозалежні щодо
місця й часу дії на державному кордоні, у прикордонних районах, зонах
відповідальності й у пунктах перепуску через кордон. Це узгоджені щодо мети,
місця й часу дії, оперативні та режимні заходи, проведені з метою своєчасного
виявлення й припинення порушень державного кордону і його режиму, а також
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прикордонного режиму й режиму в пунктах перепуску через державний
кордон. За всіх зазначених умов випадках офіцер-прикордонник повинен
організовувати роботу підпорядкованого підрозділу через налагодження
міжособистісної взаємодії.
Очевидним є те, що усі завдання оперативно-службової діяльності
офіцер-прикордонник може успішно виконати за умови не тільки прийняття їх
як індивідуально значимих, але й постійної роботи із закріплення такого
розуміння у всього персоналу прикордонних підрозділів. Тільки у такому
випадку офіцера може бути справжнім лідером прикордонного колективу.
При цьому необхідно зазначити, що офіцер як керівник не вибирає своїх
підлеглих, не вибирає військового колективу, проте для виконання оперативнослужбових завдань він повинен сформувати колектив однодумців, визнати за
ними право бути значимими в конкретній справі із захисту кордону
Батьківщини. Оскільки ця мета діяльності важлива й для самого офіцера, то
можна стверджувати, що формування індивідуально значимого соціального
оточення, визнання за членами прикордонного колективу їх значимості, є
важливою основою для заняття офіцером становища лідера в колективі.
В усіх цих випадках має значення здатність офіцера-прикордонника
налагоджувати продуктивні міжособистісні взаємини, уміння організовувати та
стимулювати діяльність підлеглих, враховувати їх індивідуальні особливості,
вимогливість, гнучкість у стосунках з людьми, толерантність, здатність
викликати повагу і довіру. З огляду на це можна стверджувати, що емоційновольовий компонент стосується умінь офіцера-прикордонника налагоджувати
міжособистісну взаємодію з підлеглими, уміло регулюючи при цьому свій
емоційний стан.
Висновки та перспективами подальших наукових досліджень у
даному напрямку. З урахуванням психологічних поглядів на структуру
особистості, методологічних трактувань категорії готовності, основними
компонентами готовності до лідерства майбутніх офіцерів-прикордонників
можна

назвати

мотиваційно-особистісний,

когнітивно-професійний,
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процесуально-діяльнісний та емоційно-вольовий, а готовність майбутніх
офіцерів-прикордонників до лідерства трактувати як професійно важливу
особистісну властивість, що забезпечує здійснення владних повноважень,
організацію спільної діяльності й регуляцію відносин у прикордонному
підрозділі на основі особистісного впливу й ціннісного обміну та складається з
мотиваційно-особистісного,

когнітивно-професійного,

процесуально-

діяльнісного й емоційно-вольового компонентів. Перспективами подальших
досліджень є визначення діагностичного інструментарію для з’ясування стану
сформованості готовності до лідерства у майбутніх офіцерів-прикордонників.
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Ратич Б. Я. Сущность, содержание и структура готовности будущих
офицеров-пограничников к лидерству
В статье проанализированы сущность и содержание готовности
будущих офицеров-пограничников к лидерству, охарактеризированы основные
компоненты этого профессионально важного свойства, в частности
мотивационно-личностный, когнитивно-профессиональный, процессуальнодеятельностный и эмоционально-волевой.
Ключевые слова: готовность к лидерству, мотивационно-личностный,
когнитивно-профессиональный,
процессуально-деятельностный
и
эмоционально-волевой компоненты.
Ratych B. Ya. Theessence, content and structure of readiness of future
officers- borderguards for leadership
The article deals with various aspects of investigation of problem of
leadership. It has been grounded the essence and features, content of readiness to
leadership of future officers-border guards. The author argues that the formation of
future officers-border readiness for leadership is an important part of their
professionalism, background to the successful performanceof the tasks of protection
of the state border. Readiness of future officers-border guards to leadership has been
interpreted as professionally important personal property that ensures the
implementation of power, organization of joint activities and regulation of relations
in border unit based on personal influence and values exchange.
Consideringthe psychological view on structureof personality, methodological
interpretation of the category of readiness, qualities of personality marked by
researchers,composite structures of readiness to leadership the author singled out
those relating to several areas of the personality, especially motivational sphere, the
sphere of knowledge and experience, and the sphere of emotions and volitional
regulation. The author has described in detail all the components of readiness for
leadership, firstly motivational and personal component (covers deep understanding
and awareness of the state value and importance of tasks of SBGS, positive attitude to
the profession, conscious desire to take the situation of leader in the border team for
high efficiency of solution of operational and service tasks of border protection ),
cognitive-professional (covers general ideas of cadets about the theory and practice
of management, the management activity of officer-border guard, knowledge of the
essence of leadership as a phenomenon of social life, its importance in the
organization of tasks of border problems and the impact on the moral and
psychological climate in border unit, knowledge of influence over subordinates in
different conditions of operational and service activity and understanding of the
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opportunities of formal and informal leadership in establishing appropriate service
and business relationships), process and activity (covers the scope of individual
experience, especially professional ability of officer-border guard, his theoretical and
practical preparedness, professionalism, systemic vision of the state border
protection and adaptability, predictability, possession of collective methods of
leadership of group, ability of officer-border guard to organizeproperly the activity
of border staff in solving operational and service tasks, the ability to understand,
evaluate and positively change the motivation of subordinates) and emotional and
volitional (border guard officer's ability to establish productive interpersonal
relationships, ability to organize and stimulate the activity of subordinates, take into
account their individual characteristics, flexibility in dealing with people, tolerance,
the ability to have respect and trust) components.
Keywords: readiness for leadership, officers-border guards, motivational and
personal, cognitive-professional, procedural and activity, emotional and willing
components.
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УДК 355.233:358.231
Володимир Геннадійович Родіков,
начальник центру розмінування України, м. Кам’янець-Подільський

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ САПЕРІВ
Розглядаючи розвиток професійної компетентності у фахівців саперів,
нами виявлено, що він значною мірою залежить від організаційно-педагогічних
умов підготовки. Спробуємо творчо підійти до з’ясування цього питання і суті
порушеної проблеми. Насамперед, наша стаття присвячена тому, як з
наукових позицій фахівцями вирішувалась ця дефініція. Крім того, з’ясовано
думки вчених з цього приводу. Також врахуємо вже існуючу практику
професійної підготовки фахівців з протимінної діяльності і розмінування та
проблеми, які при цьому виникають.
Ключові слова: фахівці-сапери, розвиток професійної компетентності
саперів, організаційно-педагогічні умови.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні затребуваною
стає освіта не на все життя, а впродовж усього життя. Особливий виклик
модернізації освітньої системи України передбачає, що наша країна, яка,
адаптуючись до загальносвітових процесів, утверджує свою державність,
незалежність, національну єдність, нові суспільні відносини аби виступати
рівноправним суб’єктом світотворення заради людського благополуччя. В
основу оновленої освіти будуть покладені «компетентності фахівця», про які
науковці України говорили в Білій книзі і формування та розвиток яких
здійснюється завдяки компетентнісному підходу. Сам компетентнісний підхід за
твердженням науковців означає поступову переорієнтацію домінуючої освітньої
парадигми з переважаючою трансляцією знань, формуванням навичок та
створення необхідних умов для опанування комплексу компетентностей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які оримається автор. Розглядаючи праці
вчених, ми провели ретроспективний аналіз наукових праць, в яких
© Родіков В. Г.
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визначались і обґрунтовувались педагогічні умови підготовки фахівців різного
рівня. Особливу увагу приділяли роботам, в яких відображено педагогічні
умови підготовки фахівців силових структур. З цією метою проаналізували
більше 50 авторефератів, тез конференцій, наукових статей і дисертаційних
робіт.
Вивчаючи
Ю. Бабанський

педагогічні
констатує,

умови
що

підготовки,

«…ефективність

радянський

педагог

педагогічного

процесу

закономірно залежить від умов, у яких він відбувається… Щоб реалізувати мету
навчання на практиці, важливо насамперед оптимізувати змістовий компонент
процесу навчання…» [1, с. 13]. Нам імпонує висловлювання вченого тому, що
його визначення не втратило актуальності і зараз.
Розглядаючи питання формування професійної компетентності майбутніх
офіцерів у навчальному процесі вищого військового навчального закладу,
О. Євсюков, розглядає однією із умов формування професійної компетентності
створення і реалізацію моделі професійної компетентності [2, с. 8]. Схожої
думки притримується вчена М. Поліщук. Вона, розглядаючи розвиток
професійної компетентності фахівців митної справи, стверджує, що зазначений
процес набуває ефективності за умови наявності моделі зі складовими, до яких
повинні увійти параметри, що характеризують мотивацію саморозвитку
фахівця

і

які

забезпечують

професіоналізму [3, с. 12].

педагогічну

З’ясовуючи

умови

технологію
підготовки,

розвитку
що

їх

сприяють

цілеспрямованому розвитку управлінської культури майбутніх магістрів
військового управління в системі післядипломної освіти, Р. Торчевський,
виділяє таку тріаду умов: наявність сучасної моделі розвитку управлінської
культури майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної
освіти як теоретична основа її розвитку; наявність удосконаленої методики
розвитку управлінської культури майбутніх магістрів військового управління в
системі післядипломної освіти як методична основа її розвитку; наявність
уточнених

критеріїв

оцінювання

розвиненості

управлінської

культури

майбутніх магістрів військового управління та конкретизованих їх показників
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як необхідної умови визначення дієвості вищезазначених умов [4, с. 74]. Як ми
бачимо, вчений також пропонує змоделювати навчально-виховний процес,
удосконалити методику підготовки, що, на його думку, буде сприяти
вирішенню поставлених на дослідження задач.
Метою статті є аналіз поглядів науковців щодо розгляду, визначення та
реалізації у навчально-виховному процесі підготовки фахівців-саперів низки
організаційно-педагогічних умов, що сприятимуть його покращенню.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Тлумачний

словник

С. Ожегова визначає умову як вимогу, що ставиться однією зі сторін, які
домовляються; як усну чи письмову згоду про що-небудь; як правило, що
встановлено в будь-якій сфері життя, діяльності; як обставини, за яких
відбувається чи від яких залежить що-небудь [5].
Якщо філософськи підійти до визначення терміну умова (латинське
factor – чинник), то з’ясовуємо, що це є чинник або спонукальна сила якогонебудь процесу. З точки зору філософських категорій умова – це відображення
універсальних стосунків між суб’єктами спілкування. Саме цей чинник
забезпечує продукування нової дійсності як кінцевого результату [6].
Розглядаючи в предметі дослідження організаційно-педагогічні умови
формування готовності курсантів гуманітарних напрямків навчання ВВНЗ до
застосування технічних засобів у службовій діяльності, М. Недбай визначав, що
це поєднання організаційних форм, методів та прийомів навчання, які
позитивно впливають на ефективність і результативність процесу професійної
підготовки слухачів у ВВНЗ. Вчений зазначив, що запропонована ним модель
формування професійної готовності курсантів-прикордонників гуманітарних
напрямків навчання до застосування технічних засобів у майбутній службовій
діяльності на основі комплексу організаційно-педагогічних умов, дозволить
сформувати готовність курсантів [7, с. 8, 84].
Визначаючи організаційно-педагогічні умови формування професійної
компетентності водолазів-підривників, Г. Гапоненко робить висновок, що
розробка

організаційно-педагогічних

умов

формування
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компетентності водолазів-підривників вимагає підвищення вимог до самих
результатів, які раніше формулювалися через такі поняття, як знання, уміння,
навички. Тепер цей перелік вважають недостатнім, його доповнюють набором
професійних компетентностей, які фактично характеризують різноманітну
реалізаційну здатність фахівця. Вчений зазначає, що для повноцінності
результатів підготовки фахівця важливо не тільки знати, що і як робити, але й
хотіти робити (необхідні і достатні обставини від яких залежить ефективність
навчально-виховного процесу зі складовими: педагогічна готовність викладача,
мотивація до навчання у слухача…); потрібно розширити досягнення
(практично

спрямовувати);

уміти

знаходити

нестандартні

рішення

(технологізація, моделювання процесу підготовки); важливою умовою є
забезпечення критеріями оцінювання (оцінювання «на виході») [8, с. 73].
Проводячи

моніторинг

проблеми

формування

професійної

компетентності у майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України, а також
досвіду вирішення подібної проблеми у наукових дослідженнях, О. Коба
зазначив, що формування у курсантів професійної компетентності в процесі
вивчення тактико-спеціальних дисциплін буде більш результативним за
наступних умов: побудови навчального процесу на засадах компетентнісного
підходу; врахування факторів мотиваційної готовності курсантів розвивати
професійну

компетентність;

забезпечення

професійної

спрямованості

підготовки курсантів на основі контекстного підходу, який передбачає
моделювання за допомогою системи дидактичних форм, методів і засобів
предметного й соціального змісту майбутньої професійної діяльності;
здійснення особистісно-орієнтованого навчання шляхом реалізації принципів
діалогічності, дискусійності, вибору конкретних ситуацій; використання
діагностики і моніторингу процесу професійного становлення військових
фахівців [9, с. 112].
Визначаючи сутність та структуру готовності майбутніх прикордонників
до використання технічних засобів прикордонного контролю у сучасних умовах
з погляду побудови цілісної системи їх професійної підготовки у ВВНЗ,
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В. Ягупов зазначав, що результативність системи підготовки курсантів
визначається такими новоутвореннями: науковими знаннями про сутність,
закономірності, особливості, принципи, мету, завдання, зміст професійної
діяльності і технології її здійснення; уміннями використовувати ці технології;
позитивними мотивами особистої діяльності та діяльності колективу. Основним
показником результативності є професійна, психологічна й особистісна
готовність курсантів до майбутньої діяльності. На думку вченого позитивним
рішенням при підготовці фахівців буде модель дисциплін із технічних засобів
прикордонного контролю, при формуванні готовності майбутніх офіцерів до
використання технічних засобів прикордонного контролю, яка може бути
подана у вигляді таких взаємозалежних блоків – інформативного (наукового) і
керуючого (процесуального) [10].
Ми можемо і надалі проводити аналіз наукових досліджень в цьому
напрямку, але нам зрозуміло, що вчені схиляються до думки, що навчальновиховний процес підготовки фахівців залежить від умов, в яких він
відбувається. Нами розглянуті деякі організаційно-педагогічні умови розвитку
професійної компетентності фахівців-саперів, що були виявлені при аналізі
наукових джерел і для визначення найбільш актуальних, необхідних і дієвих
залучили раніше створену групу експертів.
Експертам запропонували проранжувати визначені нами умови та
написати самостійно, від руки, особисте бачення або запропонувати власну
умову. За результатами експертного оцінювання, на рисунку подано найбільш
дієві організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності, що
визначені групою фахівців експертів.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, виходячи із
вищенаведеного, можна зробити висновок, що, запропоновані організаційнопедагогічні умови розвитку професійної компетентності фахівців-саперів
дозволять, перш за все, сформувати гармонійну цілісну педагогічну систему
підготовки; по-друге забезпечити досягнення запланованих цілей і під час
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експерименту з’ясувати правильність наших суджень. За визначених умов
підготовка саперів може здійснюватись у всіх силових структурах.

Рисунок – Організаційно-педагогічні умови, що визначені фахівцями експертами

Перспективними напрямками дослідження щодо покращення навчальновиховного процесу підготовки фахівців вважаємо шляхів реалізації сучасних
методик і технологій підготовки.
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Родиков В. Г. Организационно-педагогические условия развития
профессиональной компетентности саперов
Рассматривая развитие профессиональной компетентности у
специалистов саперов нами обнаружено, что она в значительной степени
зависит от организационно-педагогических условий подготовки. Попробуем
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творчески подойти к выяснению этого вопроса и сути поставленной
проблемы. Прежде всего, наша статья посвящена тому, как с научных позиций
специалистами решалась эта дефиниция. Кроме того, выясним мнения ученых
по этому поводу. Также, учтем уже существующую практику
профессиональной подготовки специалистов по противоминной деятельности
и разминированию и проблемы, которые при этом возникают.
Ключевые слова: специалисты саперы, развитие профессиональной
компетентности саперов, организационно-педагогические условия.
Rodikov V. G. Organisational and pedagogical conditions of sappers’
professional competence development
Nowadays, the education for all life is not required but studying during the
whole life is very actual today. The basis of the revised education will include the
“specialist’s professional competence”, mentioned by Ukrainian scientists in the
White Paper, and the formation and development, carried out by the competence
approach. The competence approach according to researchers concerns a gradual
reorientation of dominant educational paradigm with dominant knowledge
transmition, necessary pedagogical conditions for creation of skills for successful
mastery of complex competencies.
Considering publications of different scientists, we conducted a retrospective
analysis of scientific works which defined the reasonable pedagogical conditions of
different levels of specialists’ training. The particular attention was paid to works
reflecting the pedagogical conditions of forces structures of professionals’ training.
Fulfilling the purpose we analyzed more than fifty abstracts, conference theses,
scientific publications and research works. Studying the research works concerning
this area we realized that the educations process of specialists’s training depends on
the various conditions. We proposed to develop some organization and pedagogical
conditions for mining specialists’ training. To enhance the analysis of reliability we
involved a group of experts.
Making conclusions we have identified the following organization and
pedagogical conditions: instructors training should be conducted in accordance with
pedagogical competence development for mining specialists’ training; cognitive
activity of cadets’ activation through the problem implementation and context
development teaching approach (applying searching and retrieval methods,
pedagogical process, informatization etc.); sappers’ training creation taking into
consideration competency basis and international standards (IMAS); realization of
subject interaction between members of the educational process as a basis for the
development of sappers’ professional competence.
Thus, we are able to conclude that the mentioned above pedagogical
conditions of mining specialists’ professional competence will allow: firstly, to form
a harmonious holistic educational training system; secondly, to achieve the planned
objectives and during the experiment to find out the property of our judgments. In
accordance with defined conditions the sappers’ training can be performed in all
uniformed structures.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 2

Педагогічні науки

Promising areas of our research to improve the specialists’ training consider
modern techniques and training technology implementation.
Keywords: mining experts, demining specialists, development of sappers’
professional competence, organizational and pedagogical conditions.
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ПРОБЛЕМА ДЕОНТОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ
ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК СКЛАДОВОЇ
ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦЯ
У статті розглянуто проблему деонтології у формуванні професійнопедагогічної культури майбутніх учителів. Поняття деонтології поєднано з
професійною діяльністю лікарів (медична деонтологія) та юристів (юридична
деонтологія), які розуміються як наукові галузі та навчальні дисципліни, що
відображають узагальнену систему знань про кодекс професійної поведінки
фахівців означених профілів. Обґрунтовано, що педагогічна деонтологія
включає систему вимог професійного та особистісного порядку, висвітлює
етичний бік поведінки педагога з позицій належного. Розглянуто сутність
основних особистісних деонтологічних якостей учителя-майстра.
Ключові слова: майбутні вчителі, деонтологія, принципи, професійноетична культура, етика,деонтологічні якості, професійна деонтологія.
Постановка проблеми у загальному вигляді. В останні роки в
педагогіці все частіше в дослідженнях науковців зустрічається поняття
«деонтологія».

Поняття

«деонтологія»

(від

грец.

δέον

–

належний)

запроваджено І. Бентамом для означения утилітаристської системи етики як
учення про правильне, належне. За основу деонтології взято принцип
корисності, за яким учинок є таким, що заслуговує або не заслуговує схвалення.
Завдання деонтології – додати соціальним мотивам всю силу особистих
мотивів, переконати, що особисті інтереси та обов’язки перед суспільством
збігаються. Особливо важливе значення деонтологія має для формування
професійно-етичної культури фахівця. Вельми значиме відчуття симпатії, що
© Романишина Л. М., Теличко Н. В.
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розширює наше «Я» до колективного «Я», дозволяє «жити удвічі», в собі і в
інших, а у поєднанні з інтелектуальними здібностями веде до морального
вдосконалення.
Питання

деонтології

знайшло

детальне

відображення

в

працях

М. Васильєвої, І. Гриншпуна, І. Зязюна, З. Курлянд, О. Нікуліна, Р. Хмелюк.
Зважаючи на важливість питання деонтології у формуванні педагогічної
компетентності майбутніх учителів метою статті ми обрали вивчення
теоретичних основ деонтології у формуванні професійно-етичної культури
майбутніх учителів.
Виклад основного матеріалу досліження. Розвиваючи утилітаристські
ідеї, праця Бентама сприяла обговоренню класичного принципу корисності,
співвідношення інтересу й обов’язку, доктрини психологічного егоїзму у
філософії моралі [5].
Зазвичай поняття деонтології поєднують з професійною діяльністю
лікарів (медична деонтологія) та юристів (юридична деонтологія), які
розуміються як наукові галузі та навчальні дисципліни, що відображають
узагальнену систему знань про кодекс професійної поведінки фахівців
означених профілів. Однак словосполучення «педагогічна деонтологія» як
наукова галузь про мораль і етику вчителя, а в нашому дослідженні – кодекс
професійної поведінки педагога не використовується науковцями, про що
свідчать педагогічні словники, енциклопедія освіти [6, с. 845] і, зокрема,
професійної педагогіки та ін.
Визначаючи особливості професійної підготовки вчителів в умовах вищої
ступеневої освіти [8, с. 179], науковці зазначають, що одним із засадничих
напрямів формування професійно-етичної культури у майбутніх учителів є
вироблення у студентів професійно-деонтологічної позиції. Науковцями
доведено, що педагогічна деонтологія визначається, з одного боку, як вид
професійної деонтології, а, з іншого, – як розділ педагогічної науки, що
становить собою узагальнену систему принципів, норм, вимог, яким має
відповідати поведінка педагога в умовах професійної діяльності. Обґрунтовано,
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що педагогічна деонтологія включає систему вимог професійного та
особистісного порядку, висвітлює етичний бік поведінки педагога з позицій
належного [1, с. 18].
Вивчення М. Васильєвою педагогічної спадщини минулих років дало
змогу поглиблено дослідити питання про офіційні витоки сучасної педагогічної
деонтології в Україні. Дослідниця зазначає, що в педагогічній науці
неодноразово робилися спроби створення кодексу професійної моралі і
поведінки педагогів, який розглядався як один з документів, розроблених з
метою регламентації поведінки та діяльності педагога в його взаємовідносинах
з іншими учасниками педагогічного процесу відповідно до норм, тобто те, що
дозволяє бути професіоналом у всьому, особливо в розв’язанні моральних
колізій, з якими доводиться стикатися педагогу в повсякденній педагогічній
діяльності [1, с. 19].
Професійна етика є самостійним розділом етичної науки, що вивчає
особливості моралі, з’ясовує специфіку реалізації загальних принципів
моральності у сфері певної праці, розкриває її функції, зміст, принципи та
етичні категорії [4]. Завдання професійної етики – навчити культурі
морального мислення, дати надійні орієнтири для вирішення конкретних
ситуацій, вплинути на формування моральних установок у фахівця у
відповідності з специфічними вимогами професії [5].
Саме вияв високого рівня сформованості професійно-деонтологічної
дільності вчителя початкових класів можна визначити як один із показників
його професійної майстерності. Адже такі деонтологічні категорії, як
професійний обов’язок педагога (потреба, глибока переконаність у необхідності
дотримання певної лінії поведінки у взаєминах з учасниками педагогічного
процесу на основі системи вимог, усвідомлення обов’язків перед своєю
професією і суспільством), відповідальність педагога (стійке особистісне
утворення, здатність контролювати свою поведінку відповідно до прийнятих в
суспільстві, колективі, професійній групі соціальних, моральних і правових
норм, вимог, професійного обов’язку) водночас відображають готовність
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учителя до дотримання таких деонтологічних принципів професійної поведінки
педагога,

як

принцип

гуманності,

милосердя,

справедливості,

диспозитивності, імперативності та конфіденційності [1, с. 19], що формує
професійний імідж вчителя початкових класів у процесі вивчення фахових
дисциплін .
Водночас, засадничими основами формування педагогічної майстерності
майбутнього вчителя є професійно значущі риси педагога, які мають
гуманістичну спрямованість. Адже їхня відсутність не компенсується ніякими
відмінними

знаннями

та

професійно-педагогічними

вміннями,

оскільки

особистісна позиція справжнього педагога є підґрунтям для формування його
педагогічної майстерності. Ми погоджуємося з думкою І. Зязюна, що саме
гуманістична спрямованість є «системотвірним чинником» педагогічної
майстерності особистості, здатної до самоорганізації [7, с. 30].
Такими особистісними утвореннями, на думку більшості науковців, є
наявність

належних

морально-духовних

якостей

(гуманістичність,

демократизм, інтелігентність, зорієнтованість на позитивні життєві ідеали,
совісність, чесність, правдивість, справедливість, толерантність, розвинене
почуття обов’язковості й соціальної відповідальності). У І. Зязюна цей аспект
педагогічної

майстерності

окреслюється

гуманістичною

спрямованістю

діяльності вчителя – це спрямованість на особистість іншої людини,
утвердження словом і працею найвищих духовних цінностей, моральних норм
поведінки і стосунків; це вияв професійної ідеології вчителя, його ціннісного
ставлення до педагогічної діяльності, її змісту, засобів, суб’єктів [7, с. 31].
Вважаємо, що в широкому розумінні «педагогічну деонтологію» слід
розглядати як науку про застосування загальних норм моралі в умовах
діяльності вчителів, як науку, що аналізує не лише моральні але й психологічні,
етичні, естетичні вимоги до професійної діяльності вчителя, які регламентують
ставлення педагога до учня як до об’єкта, так і до суб’єкта праці одночасно, а
також до своїх колег, батьків учня, забезпечують у цілому режим оптимальної і
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гарантованої поведінки означених осіб в стані їхньої взаємозалежності і
взаємодії.
Розглянемо сутність основних особистісних деонтологічних якостей
учителя-майстра. Так, дотримання принципу демократичності в діяльності
вчителя потребує визнання особистості учня як вищої природної й соціальної
цінності. Демократизм майбутнього педагога полягає передусім у тому, що він
готовий бачити учня суб’єктом (а не тільки об’єктом) навчального процесу.
Відтак у процесі підготовки студента до майбутньої педагогічної діяльності в
початковій школі з метою формувння у нього основ педагогічної майстерності
необхідно спрямовувати майбутнього вчителя на самостійний вибір і
формування власної моделі поведінки на основі власного світобачення. У
процесі фахової підготовки необхідно розкрити перед студентом широкий
спектр варіантів у прийнятті рішень, поведінці; допомогти зорієнтуватися, який
вибір є найкращим, найбільш доцільним і відповідним нормам суспільної
моралі, а рішення у виборі оптимальної педагогічної поведінки студент
приймає сам. Тому для цього в процесі фахової підготовки майбутнього
педагога доцільно створювати віртуально-ситуаційні моделі майбутньої
професійної діяльності вчителя початкової школи, у яких студент матиме змогу
виявити свою демократичність, як особистісно-професійну деонтологічну
ознаку професійно-етичної культури.
Ще однією базовою підвалиною досягнення високої педагогічної
майстерності є інтелігентність. Ми погоджуємося з думкою дослідників, що
видається позбавленим будь-якого сенсу поняття «неінтелігентний майстер
педагогічної справи» [9, с. 8].
Традиційно вважається, що поняття «інтелігенція» та «інтелігентність»
були введені в обіг в середині ХІХ століття російським письменником
П. Боборикіним,

почесним

членом

Петербурзької

Академії

наук,

у

запозиченому з німецької мови значенні «розуміння, рівень розуміння».
Прагнучи з’ясувати сутність інтелігентності, Н. Фунтікова звернулася до
порівняльно-лінгвістичного

аналізу

значення

цього
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європейських мовах та етимологічного аналізу цього поняття. Як свідчить
аналіз дослідниці, в сучасних європейських мовах яскраво відображається
традиція осмислення понять «інтелігенція», «інтелігент», «інтелігентний»,
«інтелігентність» переважно у зв’язку з інтелектуальністю, пізнавальною
здатністю людини, її освіченістю [10, с. 141].
Еквівалентом слова інтелігенція в англійській мові є intelligentsia,
intelligentzia [2, с. 501], що визначається як високоосвічена частина суспільства,
яка пов’язує себе з новими ідеями і прогресивним розвитком; частина
суспільства, яка вважається або вважає сама себе інтелектуальною і здатною до
серйозного

незалежного

мислення,

інтелектуальний

клас

суспільства.У

німецькій мові словом Intelligenz позначаються розум, інтелект, ерудиція,
інтелігентність, інтелігенція, працівники розумової праці. Еквівалентом слова
інтелігенція

у

французькій

мові

є

intellectuels

(інтелектуали,

клас

інтелектуалів) та intelligentsia (транслітерація російського слова) [10, с. 142].
У буденній свідомості інтелігентом вважається людина з Високою
освітою, що в нашому дослідженні є результатом підготовки майбутнього
вчителя, людини, яка безумовно дотримується високих морально-етичних
принципів незалежно від обставин і кон’юнктури. Іманентними якостями
інтелігента

є

гуманізм

і

демократизм.

Йому

притаманна

здатність

усвідомлювати себе як особистість, виражену індивідуальність, виокремленість
свого

«Я»,

спроможність

критично

мислити.

Йому

абсолютно

чужі

елементи егоїзму, інтриганства, агресивності, безчесності, безсовісності,
безсоромності [9, с. 8].
Формування професійно-етичної культури майбутнього вчителя у сенсі
педагогічної деонтології передбачає також зорієнтованість студента на певні
життєві ідеали, що характеризується активним розвитком морально-ціннісних
почуттів, визначенням життєвої мети й домінантних прагнень, пошуком зразків
для наслідування, вибором власної соціальної поведінки. [6, с. 285], значуще
місце в якому займає професійна діяльність. Таким чином спостерігається
інтеграція таких компонентів педагогічної майстерності, як педагогічна
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деонтологія та професійна компетентність.
Зазвичай поняття ідеал використовується як категорія етики, взірець,
який містить у собі довершені моральні якості, втілення найбільш цінного й
величного

в

людині,

приклад

молодій

людині

для

самовираження,

самореалізації, самовдосконалення. Яскраво виражені життєві ідеали педагога
тією чи іншою мірою знаходять відгук у свідомості студента. Важливо, щоб
його ідеали були позитивними, оптимістичними, суспільно значимими,
патріотичного

спрямування,

базованими

на

загальнолюдських

цінностях [9, с. 8]. Важливою характеристикою справжнього педагога-майстра
у педагогічно-деонтологічному аспекті є толерантність (від лат. Tolerantia –
терпимість), коли учитель уміє проявити терпимість і повагу до дій, думок,
поведінки,

переконань,

вірувань

учнів.

Ми

розглядаємо

формування

толерантності в майбутніх учителів як необхідну складову педагогічної
деонтології – однієї з основ професійної майстерності майбутніх педагогів.
Важливість

зазначеної

особистісної

характеристики

відзначено

на

міжнародному рівні. Так, з 16 листопада 1995 року, коли на ХХVІІ сесії
Генеральної конференції держав-членів ЮНЕСКО було одностайно прийнято
Декларацію принципів толерантності, де зазначається, що толерантне ставлення
один до одного, діалог і взаєморозуміння повинні стати нормою поведінки і дій
усіх людей без винятку [4, с. 57].
Толерантність розглядається у контексті таких понять, як сприйняття,
розуміння, визнання, що передбачає здатність бачити світ одночасно з двох
точок зору: власної та іншої; бачити людину як носія альтернативних
цінностей, іншої логіки мислення, відмінних форм поведінки, а також
усвідомлення свого права відрізнятися від інших людей.
Науковим підґрунтям формування толерантної професійної позиції
вчителя є педагогіка толерантності, яка активно запроваджується до освітнього
простру багатьох країн. Проблема виховання толерантності майбутніх фахівців
соціономічних професій стала предметом досліджень сучасних науковців і
педагогів, котрі прослідковували історичну ґенезу змісту і соціокультурної ролі
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феномена толерантність; визначали сутнісно-змістові характеристики поняття
толерантності як психічного явища [3]; обґрунтовували сутність педагогіки
толерантності

та

її

спрямованість

у

третє

тисячоліття;

успішно

використовували тренінги толерантності для роботи з учнями та ін. Тому
вважаємо за доцільне в процесі цілеспрямованого формування навичок
толерантної поведінки як ознаки педагогічної майстерності майбутнього
вчителя моделювати провокаційні ситуації-тренінги (апробовані іншими
дослідниками, у яких студенти матимуть змогу виявити певний рівень
толерантності.
Визначаючи характерні ознаки толерантності, І. Гріншпун використовує
такі

поняття,

як об’єктність,

діапазон,

фокус,

стійкість,

динамічність

толерантності, що підкреслює її процесуальний аспект [3, с. 34] і свідчить про
можливість її формування як фахової ознаки у майбутніх учителів.
Виховання почуттів за допомогою співпереживання, співчуття або
протиставлення, тобто навчання соціальним навичкам, що перебувають в
основі толерантних відносин, має здійснюватись на раціональному, емоційному
та духовному рівнях. Головним компонентом тут є глибокі знання про сутність
толерантності, загальна спрямованість на формування навичок толерантної
поведінки в розв’язанні конфліктів.
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень у даному
напрямку. формування професійно-етичної культури майбутнього вчителя на
основі деонтології базується на педагогіці толерантності. Однак самі лише
знання не є достатнім і потужним стимулом до прояву толерантної поведінки в
професійних ситуаціях. Наші подальші дослідження будуть спрямовані на
визначення обливостей деонтологічних знань у вчителів початкової школи.
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Романишина Л. М.,
Телычко Н. В. Проблема деонтологии в
формировании профессионально-этической культуры как составляющей
общей культуры специалиста
В статье рассмотрена проблема деонтологии в формировании
профессионально-єтической
культуры
будущих
учителей.
Понятие
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деонтологии соединяются с профессиональной деятельностью врачей
(медицинская деонтология) и юристов (юридическая деонтология), которые
понимаются как научные области и дисциплины, отражающие обобщенную
систему знаний о кодексе профессионального поведения специалистов
указанных профилей. Обосновано, что педагогическая деонтология включает
систему требований профессионального и личностного порядка, освещает
этической стороне поведения педагога с позиций должного. Рассмотрены
сущность основных личностных деонтологических качеств учителя-мастера.
Ключевые слова: будущие учителя, деонтология, принципы,
профессионально-этическая культура, этика, деонтологические качества,
профессиональная деонтология.
Romanyshyna L. M., Telychko N. V. The problem of ethics in the formation
of professional and ethical culture as a part of specialist’s general culture
The problem of deontology in the formation of professional ethics culture of
teachers has been examined in the article. The concept of deontology has been
combined with professional activities of physicians (medical deontology) and lawyers
(juridical deontology) defined as scientific fields and disciplines, which reflect the
generalized system of knowledge on the code of professional behaviour of specialists
mentioned above. It has been substantiated that pedagogical deontology includes the
system of requirements of professional and personal importance, highlights ethical
side of behaviour of a teacher in a proper sence. The essence of basic personality
deontological characteristics of professional teacher.
It is shown that the expression of high level of formation of professional and
deontological activities of a primary school teacher can be defined as one of the
indicators of his professional mastery. Pedagogical mastery has been connected with
deontological categories: professional duty; teacher’s responsibility; deontological
principles (humanity, compassion, justice, discretionary, imperativeness and
privacy).
The fundamental basis for the formation of the pedagogical skills of future
teachers, such as teacher’s professional important features of humanistic orientation
have been defined. "Pedagogical deontology" has been considered as the science of
applying general rules of morality in terms of teachers’s activities, of analyzing not
only moral but psychological, ethical, aesthetic requirements to professional
activities of the teachers, governing teacher’s attitude to a student as to an object as
well as to a subject of activity, to their colleagues, parents, providing regime of
optimal and guaranteed behaviour of persons mentioned above in the state of their
interdependence and interaction.
Keywords: future teachers, deontology, principles, professional ethics culture,
ethics, deontological characteristics, professional deontology.
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ПРИНЦИП ЧЕСНОГО САМОПРОЯВУ У ПЕДАГОГІЧНІЙ
ДІЇ ПЕДАГОГА-МАЙСТРА ЯК ПІДҐРУНТЯ
КОНСТРУКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
У статті конкретизовано сутність принципу чесного самопрояву у
педагогічній дії Педагога-Майстра як підґрунтя конструктивного
функціонування освітнього простору з позицій постнекласичної методології,
як складного, багатопланового процесу становлення та розвитку
міжособистісних контактів, що визначаються потребами спільної діяльності
та містять обсяг інформації, сприйняття та розуміння іншої людини.
Ключові слова: чесний самопрояв, педагог-майстер, андрагогіка.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Загальновідомо, що
сучасні стратегічні доктрини прогресу лідируючих країн світу ґрунтуються на
принципах всебічного розвитку людського потенціалу, внаслідок чого роль
освіти безперервно зростає і стає домінуючою у всіх сферах суспільного життя.
Центральне місце в реформах освітньої системи країн, що претендують на
світове лідерство, займають дискусії про освіту дорослих. Адже екстраполяція
системи початкової і середньої освіти, що склалася, на сферу освіти дорослих
неможлива [1 ].
Тим часом самі теоретичні міркування про освіту дорослих знаходяться в
зародковому стані і напряму залежать від методології сучасної андрагогіки (від
грецьк. – доросла людина) – теорії навчання дорослих, підґрунтям якої
виступає ідея про невтручання, стимулювання внутрішніх сил (мотивації)
дорослої людини до самонавчання; закон збільшення освітніх потреб [2, с. 26].
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Засобами андрагогічної дії виступають освітні здібності особистості і
освітні потреби, що розвиваються (або що трансформуються) суспільством. В
даному випадку було б правильним розглядати освіту як передачу, трансляцію
інформації про знання і вміння, цінності та моральні принципи, які дорослий
може прийняти, а може й відхилити. Таке уявлення про освіту дорослих і право
кожного дорослого на одержання та вільне розповсюдження будь-якої
інформації закріплено в міжнародних правових документах, якими й керується
світова спільнота.
Аналіз останніх досліджень і публікацій в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. У країнах Заходу
існує мережа дослідницьких центрів і установ, консультаційних служб щодо
управління освітою дорослих. Існують освітні програми вищої професійної
педагогічної освіти.
Творчість педагогів-новаторів дозволила змістити ракурс педагогічного
мислення з питання „Що викладати?” на питання „Як учити вчитися?”. Підходи
більшості дослідників у галузі освіти дорослих [3; 4; 5 та ін.] ґрунтуються на
позитивістській парадигмі. З погляду позитивістської філософії, наукове
знання складається з фактів, які можуть бути підведені під загальні закони;
утворюється при переході від фізичного, спостережуваного досвіду до
логічного мислення [3]. У логічному позитивізмі найочевидніші аргументи і є
парадигмою істинного знання про світ. Тут завданням є виявлення прихованих
знаків, що пояснюють аспекти реальності.
У дослідницькій парадигмі людина вчиться тільки після постановки
експерименту

і збирання

даних,

але

не

в

процесі навчання.

Саме

інтерпретаційна парадигма висвітлює динамічну, а не статичну картину світу, в
якій знання безперервно міняються і нові конструкції створюють нові
перспективи сприйняття. Головне питання інтерпретаційного дослідження,
зосередженого на процесі, – це знання того, яким чином люди визначають
значення життя, як вони інтерпретують свій досвід і як вони структурують свої
особистісні соціальні простори [4].
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Інший вид парадигми так званої „критичної” парадигми, ґрунтується на
постструктуралістській філософії, прагне перейти від критики до критичної
практики або від освіти „акторів” до зміни соціальної дії. Ця парадигма має
принципово інші цілі та методи, ніж інтерпретаційна. В першу чергу, критична
соціальна наука відокремлює себе від позитивістського підходу та від
позитивістського суспільствознавства щодо розуміння суспільства, людини,
походження знання, форми наукового знання [5].
Мета статті – конкретизувати сутність принципу чесного самопрояву у
педагогічній

дії

Педагога-Майстра

як

підґрунтя

конструктивного

функціонування освітнього простору з позицій постнекласичної методології.
Виклад

основного

Н. Юсуфбекової [5],

опір

матеріалу
освітнього

На

думку

навчального

закладу

дослідження.
простору

нововведенням є природним і навіть закономірним, оскільки йдеться про
збереження стійкості уявлень, що склалися, про практику навчання і виховання.
Антиінноваційні настрої, з погляду З. Абасова [6], породжуються цілою
низкою причин: 1) невизначеністю, коли у педагога немає ясного розуміння
цілей передбачуваної новизни і він погано уявляє свою роль у майбутньому
процесі; 2) звичкою працювати по-старому, професійною некомпетентністю і
відсутністю досвіду дослідницької творчої роботи; 3) боязню збільшення
навчального навантаження, яке не буде компенсоване; невірою в інноваційний
потенціал

колективу;

4) відсутністю

в

адміністрації

або

керівників

інноваційного процесу авторитету в педагогічному колективі.
Але трапляється, що перешкоди на шляху інновацій створюються не
тільки педагогами, а також недалекоглядними діячами адміністрації. Так,
дослідження, проведене В. Сластьоніним і Л. Подимовою [7], показало, що
неодноразово керівники блокують інноваційну діяльність педагогів на різних
рівнях її здійснення: на мотиваційному („Ми з цим ще самі мало знайомі,
невідомо, що може вийти”); цілереалізації („Не можна вносити якісь зміни в
навчання, якщо вчитель не справляється з програмними вимогами”);
самооцінки

(„Ви

що?

Розумніші

за

всіх?”).

Така
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пояснюється тим, що застосування нововведень у практику супроводжується
певними труднощами. Це вимагає не тільки опанування новими знаннями, а
також подолання відповідних бар’єрів, зламування стереотипів, наставлень.
Багатоканальна педагогічна дія в освітньому просторі навчального закладу
характеризується: 1) встановленням відносин довіри на основі визнання іншої
людини особистістю; 2) виявленням розуміння і співчуття іншій людині;
3) відвертістю, щирістю власної поведінки суб’єктів, відповідністю думок –
почуттям, словам – невербальним діям – конкретній ситуації; 4) наданням
суб’єктам

свободи

висловлення

думок,

почуттів,

участі

у

прийнятті

рішень і т.д.
Принцип чесного самопрояву подібний заклику Будди до відмови від
бажань і заклику Христа возлюбити ближнього – це не теоретичне судження, а
методологічне гасло духовного розвитку. Хоча, проблеми методології
духовного розвитку у відповідній літературі майже не відображені, оскільки
фахівці даного профілю сьогодні зустрічаються вкрай рідко.
Разом з тим,

ідея чесного самопрояву віддзеркалює

об’єктивні

максималістичні тенденції розвитку свідомості, що ще не вийшли на
стаціонарну орбіту „здорового глузду”. Тому ідея чесного самопрояву суб’єктів
педагогічної дії – перспектива зробити свої прояви „ще більш” чесними й
природними – асоціюється, переважно, з позитивними переживаннями й
представляється досить важливою щодо організації педагогічної дії у
навчальному закладі.
З іншого боку, виховання настановлення на чесність у своїх зовнішніх
проявах – це форма внутрішньої роботи над собою, яку Педагог-Майстер
дійсно може запропонувати. Адже це реальний крок, з якого майбутній
фахівець дійсно може почати свій шлях духовного саморозвитку. Відтак,
Чесний Самопрояв – це саме той шуканий перший крок, з якого людина може
й мусить починати свій шлях.
Намагаючись бути чесною, людина починає проявляти зусилля – оскільки
чесність вимагає постійного напруження „не бути такою як сіра більшість” у
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всякого роду благопристойно-брехливих поведінкових стереотипів, вимагає
постійної внутрішньої пильності й готовності не збрехати а ні в слові, а ні в
справі, а ні у думці. Єдине зусилля, від якого відмовляється людина, що
вирішила бути чесною й, у міру можливості, не самообманюватися, – це
зусилля стати „краще”, ніж вона є. Тому що ми можемо стати кращими в будьякому смислі, але тільки не в духовному: по тій простій причині, що „через себе
не перестрибнеш”.
Існують дві сили, що сприяють інтегральному росту особистості –
зовнішня й внутрішня. Перша з них – це проблемні ситуації, що періодично
виникають у різних сферах життя. Для задовільного розв’язання таких ситуацій
освоєний рівень „загальноприйнятих” стереотипних реакцій виявляється
недостатнім: він вимагає творчих, принципово нових для даної людини рішень,
вони як би пробуджують її від сну, розкривають життя й змушують чого-небудь
у нього вчитися. Другою з „дружніх” сил є потреба у самовдосконаленні – одна
з найважливіших мотиваційних складових людської діяльності. Ця потреба
виражається у двох формах – „спеціальній” та „інтегральній”; в останньому
випадку – це саме потреба у саморозвитку, найвищою формою якої є потреба в
еволюційному зростанні, розширенні самосвідомості. Очевидно, що для того,
щоб свідомо духовно розвиватися, необхідно свідомо створити чи прийняти
певні умови, які б якимось чином нейтралізовували зазначені „ворожі сили” – і,
відповідно, стимулювали „дружні”. Саме такі умови створюються в процесі
групової роботи, заснованої на принципі чесного самопрояву:
1) суб’єкти, що об’єднані спільною діяльністю, в якій займають активну
позицію один до одного, деякою мірою відновлюють тим самим потрібний
„розвиваючий примус середовища”;
2) „справжнє духовне багатство людини цілком залежить від багатства її
дійсних відносин”, адже фактичний рівень свідомості людини „резюмує” саме
різноманіття досвіду її фактичних відносин зі світом – у т.ч. відносин з іншими
людьми, а також зі своїм внутрішнім світом;
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3) принцип чесного самопрояву перетворює існування людини у свого
роду перманентну (неперервну) проблемну ситуацію, жадаючи від неї
постійного пошуку нових, творчих рішень у, здавалося б, тривіальних життєвих
ситуаціях; тому що потік життя вічно новий, і не можна дійсно „двічі ввійти в
одну ріку”;
4) четверта умова принципу чесного самопрояву – підкріплення потреби в
інтегральному самовдосконаленні, тобто потреби в інтегральному розвитку
відносин зі світом, – у входженні в більш тісні й глибокі відносини зі світом.
Таке підкріплення відбувається у двох напрямках: ціннісно-конструктивному й
„енергетичному” (мотивостворювальному).
Відомо, що мотиви формуються в процесі життєдіяльності людини.
Єдності життя людини відповідає і єдність мотиваційної сфери її психіки. Тому
„духовні” і „мирські” мотиви не можуть розвиватися по ізольованим, не
зв’язаним одна з одною траєкторіями. Практика чесного самопрояву відповідає
даній тезі з позицій постнекласичної методології, оскільки під означеним
принципом мається на увазі не вправа, а цілісний спосіб життєдіяльності.
Безсумнівною перевагою групової роботи є внутрішня єдність індивідуального
й власне групового аспектів, тобто способу життєдіяльності й усіляких вправ,
процедур і заходів: як „безперервна”, так і „дискретна” практики, що
спрямовуються на досягнення єдиної мети – саморозкриття Людини Світу.
Подібне розкриття вимагає великих зусиль, – зусиль, на які здатна не кожна
людина, особливо якщо вона одинока і не має соратників. І саме завдяки таким
зусиллям людина зрештою зливається з потоком життя й починає разом з ним
„текти нагору”. Відтак, якщо некритичне самоспостереження – орієнтує
людину на себе саму, то чесний самопрояв, з необхідністю поєднує некритичне
самоспостереження з орієнтацією людини на взаємодію зі світом, усуваючи тим
самим

небезпеку

„самоконсервації”,

самоув’язнення

у

затвори

інтроспективного аналізу.
Дійсний досвід, що вже набула людина, не може нічого перекреслити
(єдність діяльності і мотивації: успіхи та невдачі та ін.). Так, перший крок до
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власного

Чесного

Самопрояву

стає

психотерапевтичною

функцією

деструктивного катарсису. Подібна психотерапевтична деструкція катарсична,
адже вона покликана сприяти подоланню „хвороби росту”, що завершує
„ізоляціоністську” стадію протиставлення себе світу й претензій до нього.
Наскільки

ефективним

буде

подальше

зростання

–

невідомо.

Однак

„видужуючи” людина, принаймні, стає підготовленою для такого зросту.
Усвідомити це, зрозуміло, не так просто, однак ідею про те, що „Я вже
досяг успіхів, Я – вже Зірка!”, людина засвоює з легкістю. У групі її від цієї ідеї
швидко б позбавили, але будучи на самоті, людина виявляється в скрутному
стані. Бути чесною з самою собою у всіх своїх відносинах зі світом стає
можливим тільки в групі людей, для яких цей принцип став способом життя.
Людині дуже важко самостійно помітити у собі яку-небудь нечесність, окрім
тієї, що пов’язана з навмисною неправдою; навіть усвідомивши один раз деякі
форми своєї нечесності, людина, як правило, виявляється занадто слабкою для
того, щоб самостійно бути чесною у своїх проявах, – вона здатна лише до
нетривалого, вибухового зусилля в даному напрямку.
Тому у груповій роботі стає можливим (й потрібним) постійно нагадувати
про такі зусилля, заохочувати суб’єктів до цього. Самотня людина, щодо
чесності, здатна лише самообманюватися, уявивши, начебто „таки живе,
нарешті, чесним життям”, вона тільки може уявити собі, що значить бути
чесною.

Тому

що

процес

розвитку

ціннісного

досвіду

завжди

має

здійснюватися у двох формах – інтроспективній та інтерактивній, які
невід’ємно пов’язані між собою. Таким чином, Чесний Самопрояв стає
можливим лише в умовах групової роботи всіх суб’єктів педагогічної дії.
Зауважимо, реалізація цього принципу, особливо на початку, пов’язана з масою
неприємних відчуттів, на які не кожна людина погодиться піти по добрій волі.
Специфіка розглянутої методики реалізації принципу Чесного Самопрояву
полягає у категоричній вимозі доповнення слова відповідними формами
діяльності.
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Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Педагогічна дія на ґрунті принципів чесного само прояву в освітньому
просторі – складний, багатоплановий процес становлення та розвитку
міжособистісних контактів, які визначаються потребами спільної діяльності та
містять обсяг інформації, визначення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття та
розуміння іншої людини. Однією з функцій взаємодії в освітньому просторі є
координація

і регулювання спільних дій, під час яких відбувається

безпосередній контакт, упродовж якого здійснюється той чи інший вплив
суб’єктів один на одного. Така взаємодія в освітньому просторі детермінована
умовами, характером педагогічної професійно орієнтованої дії й призводить до
встановлення продуктивної багатоканальної взаємодії. Особистий контакт між
членами колективу створює відповідні стосунки між ними. При цьому
взаємодія в освітньому просторі стає важливим елементом професійної
підготовки майбутніх фахівців, різко збільшуючи інтенсивність і тривалість
професійних

контактів

студентів

між

собою,

між

викладачами

(урізноманітнюючи варіанти взаємодії), за рахунок чого й зростає творча
активність. Взаємодія всіх суб’єктів освітнього простору опосередковує
процеси внутрішньогрупової динаміки: сприйняття суб’єктами один одного,
формування групових норм і цінностей, форм співпраці та взаємної
відповідальності.
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Семенова А. В. Принцип честного самопроявления в педагогическом
действии педагога-мастера как основа конструктивного функционирования
образовательного пространства
В
статье
конкретизирована
сущность
принципа
честного
самопроявления в педагогическом воздействии Педагога-Мастера как основа
конструктивного функционирования образовательного пространства с
позиций постнеклассической методологии, как сложного, многопланового
процесса
становления
и
развития
межличностных
контактов,
определяющегося потребностями совместной деятельности и содержащие
объем информации, восприятия и понимание другого человека.
Ключевые слова: честное самопроявление, педагог-мастер, андрагогика.
Semenova A. V. The principle of honest self-manifestation in the pedagogical
actions of a teacher-master as constructive functioning of educational environment
The educational action on the basis of the principles of honest self expression
in the educational environment is a complex, multifaceted process of formation and
development of interpersonal contacts, defined needs synergies and contain the
amount of information identify a unified strategy interaction, perception and
understanding of another person. One of the functions of interaction in the
educational environment is the coordination and regulation of combined actions,
concerning the presence of direct contact. During this process one or other actors
influence each other. Such interactions in the educational environment determined
conditions, the nature of teaching professionally oriented action and leads to the
establishment of productive multichannel interaction. Personal contact between team
members create proper relations between them. This interaction in the educational
environment is becoming an important part of training future professionals,
dramatically increasing the intensity and duration of professional contacts between
students themselves, between teachers (differentiating options interaction), thereby
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increasing and creative activity. The interaction of all subjects of educational
environment mediating processes intragroup dynamics: the perception of each other
entities, the formation of group norms and values, patterns of cooperation and
mutual responsibility. The article concretized the essence of principle of honest selfmanifestation in the pedagogical impact of teacher-master as the basis of
constructive functioning of educational environment from the perspective of
postnonclassical methodology, as a complex, multifaceted process of formation and
development of interpersonal contacts, determines the need for combined activities
and contain much information, perception and understanding of other persons.
Keywords: honest self-manifestation, teacher-master, andragogics.
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заступник начальника Науково-методичного центру кадрової
політики Міністерства оборони України, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ
ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ
КАДРОВИХ ОРГАНІВ
В статті розглянуто комплекс організаційно-педагогічних умов розвитку
фахової компетентності посадових осіб кадрових органів, які сприяють
вдосконаленню і набуттю військово-професійних і фахових знань, навичок,
умінь і здатностей, спеціальних і специфічних технологій і методик кадрового
менеджменту у військовому середовищі.
Ключові слова: організаційно-педагогічні умови, посадові особи кадрових
органів, фахова компетентність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Зміни військовополітичної обстановки в світі, геостратегічного, соціально-економічного,
демографічного

та

військово-політичного

стану

України

викликають

необхідність обґрунтування сучасних підходів до проблеми забезпечення її
національної безпеки. Збройні cили (ЗС) України у цих процесах займають
визначальну роль, оскільки забезпечують збройний захист її національних
інтересів, територіальної цілісності і суверенітету. Управління ЗС в ході їх
бойового застосування потребує, як показує досвід АТО на Сході України, від
військових керівників (начальників) підвищеної відповідальності за якість
прийняття управлінських рішень, самостійності, оперативності та здатності до
адекватного реагування в умовах швидкої зміни оперативної обстановки. Це
передбачає зростання професійних вимог, які висуваються до військових
управлінців усіх рівнів, в тому числі насамперед до їх рівня фахової
підготовленості. Саме тому, за цих умов, формування нового офіцерського
корпусу,

який

би

складався

з

найбільш

професійно
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військовослужбовців з високими моральними, професійно важливими та
індивідуально-психологічними якостями, виступає одним із головних завдань
сучасного кадрового забезпечення в ЗС України.
Педагогічний процес у ЗС України зумовлений цілями військової освіти і
необхідністю їх забезпечення підготовленими кадрами. Для цілеспрямованого
розвитку фахової компетентності посадових осіб кадрових органів (ПОКО)
найважливішою умовою є така побудова педагогічного процесу, в якому його
цілі, принципи, зміст, методи, методики, технології, засоби, а також
організаційні форми збігаються з сучасними вимогами до їх військовопрофесійної та фахової підготовленості. Ці компоненти педагогічного процесу
мають бути основою для обґрунтування організаційно-педагогічних умов
розвитку фахової компетентності ПОКО.
Аналіз результатів останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор.
Проблема обґрунтування різноманітних педагогічних умов формування
(розвитку) певних видів компетентності у фахівців, у тому числі й майбутніх, є
не новою для професійної педагогіки. Суттєвим є те, що успішність навчальної
діяльності тих, хто вчиться, закономірно залежить, на думку Ю.К. Бабанського,
від тих умов, в яких вона проходить [1]. Результати проведених досліджень,
аналіз наукових джерел [3; 8] і багаторічний досвід кадрової роботи свідчить,
що розвиток фахової компетентності ПОКО можна визначити як процес
вдосконалення фахових знань, умінь, навичок, здатностей і досвіду кадрової
роботи, їх практичної реалізації в ході службової діяльності, а також розвиток
професійно важливих якостей, як суб’єкта специфічного виду професійної
діяльності в ЗС України.
Для цього розвтку слід обгрунтувати відповідні організаційно-педагогічні
умови, які складаються з двох смислових одиниць: «організаційні умови» і
«педагогічні умови». Розглянемо кожну з них. У науково-педагогічній
літературі під педагогічними умовами розуміють сукупність об’єктивних
можливостей змісту, форм, методів і матеріально-просторового середовища,
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спрямованих на вирішення поставлених у педагогіці завдань [2]. При цьому до
педагогічних умов відносяться тільки ті, які свідомо створюються в
педагогічному процесі та реалізація яких забезпечує найбільш ефективне його
протікання. Ми поділяємо позицію, згідно з якою педагогічні умови можна
зводити лише до зовнішніх обставин, до обстановки, сукупності об’єктів, що
впливають на процес, тому що розвиток особистості в педагогічному процесі
являє собою єдність суб’єктивного і об’єктивного, внутрішнього і зовнішнього
чинників, сутності і явища.
Наприклад, Р.П. Скірко педагогічними умовами вважає обставини, що
сприяють розвитку чи, навпаки, гальмуванню педагогічного процесу, та
визначає їх як комплекс засобів, наявних у навчального закладу для
ефективного здійснення навчально-виховного процесу [9], а В.В. Сєріков –
поведінку оточуючих, зміст майбутньої діяльності, її складність, новизну,
творчий характер, особливості стимулювання дій і результатів, урахування
мотивації [7].
Отже, враховуючи вищезазначені визначення, під педагогічними умовами
будемо розуміти сукупність умов у ЗС України, які свідомо створюють
організатори педагогічного процесу сприятливі педагогічні обставини для
цілеспрямованого розвитку фахової компетентності ПОКО.
Під поняттям «організаційні умови», будемо розуміти стійкі організаційні
(управлінські, матеріально-технічні, кадрові та ін.) обставини, виражені як
вимоги освітнього середовища у ЗС України, що визначають організаційноуправлінську основу процесу розвитку фахової компетентності ПОКО.
Метою статті є визначення організаційно-педагогічних умов розвитку
фахової компетентності посадових осіб кадрових органів, адже саме на них, як
суб’єктів кадрової роботи, покладено організацію та проведення кадрової
роботи у військах (силах).
Виклад основного матеріалу дослідження. Організаційно-педагогічні
умови розвитку фахової компетентності офіцерів-кадровиків мають сприяти
вдосконаленню і набуттю нових якостей військово-професійних і фахових
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знань, навичок, умінь і здатностей, спеціальних технологій і методик
здійснення кадрової роботи у військовому середовищі. Так, С.Л. Рубінштейн
підкреслював, що зовнішні причини (тобто зовнішній вплив) завжди діють
через внутрішні умови, тобто лише опосередковано [6]. Це означає, що
організаційно-педагогічні умови мають бути комплексними та системними,
відповідно повинні мати вплив на всі сфери психіки офіцерів. У зв’язку з цим їх
обґрунтування містить суттєвий як теоретичний, так і практичний аспекти.
Результати аналізу результатів досліджень [4; 5], присвячених вивченню
умов, які сприяють вирішенню тих чи інших освітніх завдань, дозволили
виділити в організаційних умовах формування фахової компетентності ПОКО
такі аспекти:
1) управлінські аспекти (нормативно-регламентуюча основа організації
педагогічного процесу, в тому числі навчальні плани (або програми підвищення
кваліфікації), графік навчального процесу, навчальні програми, розроблені на
основі компетентнісного підходу, та ін.);
2) кадрові аспекти (суб’єктно-діяльнісна основа організації педагогічного
процесу: наявність педагогів, які мають достатній досвід професійнопедагогічної діяльності та військової служби на посадах фахівців кадрових
органів);
3) матеріально-технічні аспекти (науково-методична основа організації
педагогічного процесу і забезпеченість сучасними засобами навчання, а також
науковою та навчальною літературою, навчально-методичними посібниками та
ін.).
Організаційно-педагогічні

умови

спеціально

створюються

у

педагогічному процесі для організації навчально-виховного процесу та для
вирішення певних педагогічних цілей. На нашу думку, вони мають відображати
функціональну залежність компонентів педагогічного явища від комплексу
об’єктів у різних проявах. Ці умови одночасно мають охоплювали теоретичні,
методичні та практичні аспекти розвитку фахової компетентності ПОКО, які
мають бути обґрунтовані на засадах сучасних методологічних підходів до
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розвитку їх фахової компетентності. Такими влучними методологічними
підходами

є,

на

нашу

думку,

суб’єктно-діяльнісний,

системний

і

компетентнісний підходи, оскільки організаційно-педагогічні умови мають
створювати систему, основним суб’єктом якої мають буди офіцери (ПОКО), а
основними елементами системи – теоретичні, методичні та практичні аспекти
розвитку їх фахової компетентності.
У процесі обґрунтування організаційно-педагогічних умов пропонується
дотримуватися таких принципів:
– методологічність, тобто наявність чітких методологічних підходів до
обґрунтування організаційно-педагогічних умов;
– системність в обґрунтуванні організаційно-педагогічних умов, які, з
одного боку, створюють педагогічну систему, а з іншого – забезпечують вплив
зовнішніх організаційно-педагогічних умов на внутрішні психічні умови тих,
хто вчиться;
– суб’єктна,

фахова

та

діяльнісна

спрямованість

організаційно-

педагогічних умов.
Під час вибору та обґрунтування організаційно-педагогічних умов
цілеспрямованого розвитку фахової компетентності необхідно враховувати такі
сприятливі обставини:
– розвиток фахової компетентності відбувається у посадових осіб, які вже
мають вищу освіту – військову, технічну, гуманітарну, психологічну тощо;
– офіцери

вже

мають

достатній

досвід

військово-професійної,

управлінської та соціально-психологічної діяльності в тактичній ланці
управління;
– офіцери вступають у систему підвищення кваліфікації, в якій вони
мають бути суб’єктами.
Але негативною обставиною є те, що більшість офіцерів, як суб’єкти
кадрової роботи, не мають, на жаль, фахової освіти.
Організаційно-педагогічні умови мають створювати оптимальні умови
розвитку (а іноді й формування) фахової компетентності ПОКО. На нашу
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думку, такими мінімальними умовами мають бути. 1. Наявність системи
підвищення кваліфікації посадових осіб кадрових органів у ЗС України.
2. Наявність сучасної методики розвитку фахової компетентності ПОКО.
3. Використання
компетентності

сучасних
ПОКО,

організаційних

наприклад,

елементів

форм

розвитку

дистанційного

фахової
навчання.

4. Самоменеджмент офіцерів щодо розвитку своєї фахової компетентності,
тобто їх суб’єктність у навчально-пізнавальної діяльності. 5. Використання
об’єктивних критеріїв оцінювання рівнів розвиненості фахової компетентності
ПОКО.
Цих умов може бути більше, але ці умови мінімально необхідні, які в
кожному

конкретному

випадку

можна

вдосконалювати,

доповнювати,

уточнювати, модернізувати та адаптувати до конкретних обставин. Безумовно,
головними умовами реалізації організаційно-педагогічних умов є система і
методика розвитку фахової компетентності ПОКО, які мають включати
відповідні компоненти, рівні, етапи, сукупність методично обґрунтованих
форм, методів, технологій і засобів. Розглянемо кожну з цих умов більш
детальніше.
1. Наявність системи підвищення кваліфікації посадових осіб кадрових
органів у ЗС України. Необхідно зауважити, що не дивлячись на наявність
певної системи підготовки фахівців кадрових органів, підготовку фахівців
тактичної ланки управління, яка б забезпечувала отримання ними базової для
цієї спеціальності фахової компетентності, не здійснює жоден ВВНЗ України.
Нині не проблема щодо доцільності запровадження їх підготовки. За умов
відсутності підготовки таких фахівців та з огляду на посадові категорії фахівців
кадрових органів, які залучаються на курсову підготовку, можна стверджувати,
що саме Курси підвищення кваліфікації фахівців організаційно-штатної,
мобілізаційної та кадрової роботи органів військового управління ЗС України
при Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного мають бути
базовими. Фактично, в ході навчання на цих курсах має відбуватися їх
перепрофілювання, які вже мають тактичний рівень військової освіти за
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іншими спеціальностями та призначаються на посади керівників кадрових
структур низової ланки. У подальшому підвищення рівня професійної
підготовленості посадових осіб кадрових органів має здійснюватись періодично
на Вищих академічних курсах при Національному університеті оборони
України в ході призначення на вищі посади.
Університет здійснює підвищення кваліфікації фахівців кадрових органів
ЗС України на Вищих академічних курсах. Зазначимо, що на початковому етапі
запровадження курсової підготовки кадровиків в університеті обсяг змісту
навчання свідчив про те, що професійній (фаховій) компетентності ПОКО
приділялося недостатньо уваги. Пріоритетом підготовки було надання знань з
таких питань: способів застосування ЗС України; теоретичних основ і здатності
організовувати та забезпечувати виконання заходів оборонного планування;
основ організації повсякденної діяльності військ (сил), підтримання їх бойової
та мобілізаційної готовності; основ кадрової роботи, уміння виявляти
проблемні питання організації і проведення кадрової роботи та визначати
шляхи їх вирішення; вирішувати проблемні питання управління кадровою
роботою; основ та вміння реалізовувати виконання заходів кадрової політики у
ЗС України; проблемних питань, підготовки і комплектування ЗС України
особами офіцерського складу, рядового, сержантського і старшинського складу,
проходження служби у резерві та шляхи їх вирішення; основ моральнопсихологічного, правового, фінансово-економічного забезпечення кадрової
роботи; основ адаптації військовослужбовців до цивільного життя. Наприкінці
2012 – на початку 2013 року було внесено зміни та доповнення до
кваліфікаційних характеристик і навчальних планів підготовки фахівців
кадрових органів, в результаті чого було збільшено кількість годин саме на їх
фахову підготовку.
Таким чином, зазначимо, що в цілому, аналіз системи підвищення
кваліфікації фахівців для органів кадрової роботи дає підстави стверджувати
про необхідність її вдосконалення, оскільки, на нашу думку, в ній відсутня
взаємоузгодженість. До того ж, аналіз нормативних документів, якими
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регламентована освітня діяльність університету в сфері підготовки фахівців
кадрових органів, свідчить, що її зміст ще далекий від цілеспрямованої
підготовки саме професійних кадрових менеджерів нового типу, у широкому
розумінні цього значення.
2. Наявність сучасної методики розвитку фахової компетентності
ПОКО. На основі теоретичного аналізу даної проблеми ми можемо зробити
висновок, що під методикою розвитку фахової компетентності ПОКО ми
розуміємо навчальну систему, яка обґрунтована на провідних ідеях суб’єктнодіяльнісного та компетентнісного навчання та включає цілі, принципи, а також
цілеспрямовано скомпоновані та найбільш раціональні й ефективні методи,
способи, прийоми, засоби, організаційні форми та основні етапи розвитку
фахової компетентності.
Зазначимо, що ефективно реалізувати визначені завдання й умови
кожного з етапів можна тільки через послідовне оволодіння знаннями,
навичками, вміннями та здатностями, розвиток професійно важливих якостей.
Реалізація етапів передбачає домінування у навчальному процесі активних
методів. Центральне місце у навчальному процесі має займати самостійна
робота фахівців. Поряд з активними методами у системі підготовки ПОКО
мають бути присутніми й традиційні лекційно-семінарські заняття, у тому числі
експертні лекції – виступи широко відомих і авторитетних ПОКО і експертів з
нових, актуальних питань, які супроводжуються дискусією і можуть
трансформуватися у форму експертних консультацій і майстер-класів.
3. Використання сучасних організаційних форм розвитку фахової
компетентності посадових осіб кадрових органів, наприклад, індивідуальна
підготовка військовослужбовців, стажування, дистанційне навчання та
колективна робота. Особливе місце посідає індивідуальна підготовка
військовослужбовців. Зазначимо, що до 2012 року вона здійснювалась у системі
професійної підготовки військовослужбовців ЗС України, а з 2013 року,
відповідно до наказу Генерального штабу Збройних Сил України від 28.05.2013
року № 125 “Про затвердження Тимчасової інструкції з індивідуальної
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підготовки військовослужбовців Збройних Сил України”, запроваджено нову
систему індивідуальної підготовки військовослужбовців. Вона проводиться з
метою розкриття та розвитку індивідуальних здатностей військовослужбовця
для їх ефективного використання під час самостійного виконання завдань та у
складі органу військового управління, військової частини (підрозділу). Під
індивідуальними

здатностями

військовослужбовця

розуміється

рівень

теоретичних знань, практичних навичок і вмінь, психологічних і фізичних
якостей, якими повинен володіти він для якісного виконання функцій
відповідно до займаної посади. Відповідно до наказу, формами навчання у
системі індивідуальної підготовки є курсова підготовка, фахові (методичні,
навчально-методичні) збори, конференції (семінари), конкурси, навчальні
заняття (групові вправи, групові заняття, практичні заняття, тактичні або
оперативні літучки) та самостійна робота.
Стажування

може

проводиться

у

військових

частинах

(органах

військового управління) як в Україні, так і за її межами задля засвоєння
вітчизняного і зарубіжного досвіду та набуття практичних умінь і навичок
виконання обов’язків на займаній посаді або на посаді вищого рівня. Тривалість
стажування залежить від мети й потреби та становить не більше 10 місяців.
Однією з перспективних форм є використання ресурсів і можливостей
дистанційної форми навчання для розвитку фахової компетентності ПОКО.
Така форма є одним із шляхів реалізації неперервної освіти, або «освіти
впродовж життя» як нової можливості сучасного технологічного освітнього
простору в інформаційному суспільстві. Дистанційне навчання – форма
навчання, що передбачає переважне розділення в просторі і (або) в часі
суб’єктів освітнього процесу та доставку навчальних матеріалів засобами
сучасних інформаційних технологій. Основними перевагами використання цієї
форми навчання

вбачаємо підвищення

якості освіти,

забезпечення

її

випереджувального характеру, забезпечення доступності новітніх освітніх
технологій, розвиток творчості для ПОКО.
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Основною формою, використовуваною при організації дистанційного
навчання ПОКО, ми визначаємо кейс-технологію, яка полягає в наданні
інформаційних освітніх ресурсів у вигляді набору спеціалізованих навчальнометодичних
використання

комплектів,
різних

призначених

носіїв

для

інформації.

У

самостійного

вивчення

кейс-технології

та

ефективно

використовують всі наявні в системі освіти засоби навчання, враховуючи як
прийняту концепцію навчання, цілі, специфіку змісту навчання, так і
дидактичні засоби і функції кожного із засобів навчання, включеного до кейсу.
У межах індивідуальної підготовки військовослужбовців, колективною
формою навчальної діяльності є групові вправи (заняття), що проводяться з
метою закріплення теоретичних знань, вдосконалення вмінь офіцерів планувати
підготовку та проведення бою (бойових дій), його всебічного забезпечення та
управляти підрозділами, виконувати обов’язки у визначеній посаді.
4. Самоменеджмент ПОКО у розвитку своєї фахової компетентності,
тобто

їх

суб’єктність

у

навчально-пізнавальної

діяльності.

Фахове

вдосконалення ПОКО здійснюється у процесі службової діяльності в загальній
системі індивідуальної підготовки військовослужбовців ЗС України та під час
проведення інструкторсько-методичних занять, семінарів тощо з найбільш
важливих питань кадрової роботи, а також в ході обміну досвідом, а також під
час самоосвіти, важливою умовою забезпчення ефективності яких є власне
самоменеджмент. Ключовим аспектом ефективного самоменеджменту ПОКО є
високий рівень їх мотивації – прагнення вдосконалюватися, здобувати нові
знання та шукати шляхи розв’язання завдань. Тут необхідним стає глибоке
усвідомлення себе як суб’єкта фахової діяльності.
5. Використання об’єктивних критеріїв оцінювання рівнів розвиненості
фахової компетентності ПОКО. У ЗС України не існує окремого щорічного
оцінювання військовослужбовців – ПОКО. Воно здійснюється в загальній
системі атестування та щорічного оцінювання усіх військовослужбовців. А
його результат безпосередньо залежить від рівня та якості індивідуальної
підготовленості та фахової компетентності ПОКО. Водночас для оцінювання
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рівнів розвиненості їх фахової компетентності пропонуємо використовувати
такі

критерії:

ціннісно-мотиваційний,

праксиологічний,

комунікативний,

інтелектуально-когнітивний,
індивідуально-психологічний,

організаційно-управлінський, регулятивний.
Висновки та перспективами подальших розвідок у даному напрямку.
Підвищенню кваліфікації ПОКО мають сприяти сприятливі організаційнопедагогічні умови, основним результатом якого є розвиток їх фахової
компетентності, та передбачати:
– спеціалізацію (для тих офіцерів, які не мають фахової кадрової освіти):
набуття практичних здатностей виконувати специфічні обов’язки кадровика в
військових підрозділах і частинах;
– розширення профілю (підвищення кваліфікації для тих офіцерів, які
мають фахову кадрову освіту): набуття нових здатностей і вдосконалення й
розвиток набутих раніше.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямку вбачається
розробка тренінгових програм і технологій, пропозицій із внесення змін до
робочих програм навчальних дисциплін, а також якісне переопрацювання
існуючих

методичних

розробок

із

впровадженням

обґрунтованих

організаційно-педагогічних умов розвитку фахової компетентності посадових
осіб кадрових органів у практику ЗС України.
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Тракалюк О. Л. Организационно-педагогические условия развития
профессиональной компетентности должностных лиц кадровых органов
В статье рассмотрен комплекс организационно-педагогических условий
развития профессиональной компетентности должностных лиц кадровых
органов, способствующих совершенствованию и приобретению военнопрофессиональных и профессиональных знаний, навыков, умений и
способностей, специальных и специфических технологий и методик кадрового
менеджмента в военной среде.
организационно-педагогические
условия,
Ключевые
слова:
должностные лица кадровых органов, профессиональная компетентность.
Trakaliuk O. L. Organizational and pedagogical conditions of development
of staff officers’ professional competence
As anti-terroristic operation (ATO) experience in the East of Ukraine shows
that the command of the Armed Forces of Ukraine requires to increase the
responsibility for quality of decision-making, autonomy, efficiency and ability from
military leaders (chiefs) to respond appropriately to the rapid changes of situation
during combat actions. It leads to the elaboration of professional growth
requirements imposed on military managers at all levels, including their level of
professional training. Therefore, under these conditions the formation of new officer
corps consisting of the most professionally trained military men with high moral and
ethical, professional and important individual psychological qualities is one of the
main tasks of modern manning within the Armed Forces of Ukraine.
There are important requirements concerning the construction of educational
process which contains the objectives, principles, contents, methods, techniques,
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technologies, tools, and organizational forms reflecting the modern needs of military
vocational and professional training for purposeful development of the staff officers’
professional competence. The components of educational process should be the basis
for the study of organizational and pedagogical conditions of the staff officers’
professional competence.
The organizational and pedagogical conditions should create optimal
environment for the development (formation) of staff officers’ professional
competence. In our opinion, these minimum conditions should be: 1. Availability of
the staff officers’ training in the Armed Forces of Ukraine. 2. The presence of modern
methods of staff officers’ professional competence development. 3. The use of modern
organizational forms of staff officers’ professional competence development, such as
elements of distance learning. 4. Officers` self-management for the development of
their professional competence, i.e. their subjectivity in the teaching and learning
activities. 5. The use of objective criteria for evaluating levels of development of staff
officers` professional competence.
The organizational and pedagogical conditions and basic forms of staff
officers’ professional competence should promote the improvement and acquisition of
new skills and professional military expertise, skills, abilities and capabilities,
specialized and specific techniques and methods of personnel management in the
military environment.
The prospects for further research in this area are seen in the development of
training programs and technology proposals to modify the work programs of
academic disciplines and qualitative converting existing teaching materials with the
introduction of reasonable organizational and pedagogical conditions of
development of staff officers’ professional competence.
Keywords: organizational and pedagogical conditions, staff officers,
professional competence.
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