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УДК 355.233.1:355 (477)
Леся БАЛАГУР,
кандидат педагогічних наук,
Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ «ПРИКОРДОННА СЛУЖБА» МАЙБУТНІМ
ОФІЦЕРАМ-ПРИКОРДОННИКАМ
Представлена стаття присвячена проблемам професійної підготовки
майбутніх офіцерів-прикордонників, зокрема проблемі викладання навчальної
дисципліни «Прикордонна служба». Автор здійснив аналіз особливостей
професійної підготовки майбутніх офіцерів прикордонної служби.
Проаналізовано основні інноваційні технології в сучасній педагогічній науці.
Запропоновано низку інновацій щодо викладання навчальної дисципліни
«Прикордонна служба».
Ключові слова: професійна підготовка, прикордонна служба, майбутніх
офіцери-прикордонники, інноваційні технології.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Відбудова української
державності, інтеграція у світове співтовариство, становлення громадянського
суспільства передбачають орієнтацію на особистість, духовну культуру
суспільства, визначають основні напрямки освітньої та наукової сфери, серед
яких – підготовка компетентних кадрів, здатних до активної професійної
діяльності, особистісного розвитку. Головним критерієм при цьому виступають
рівень професійних знань, умінь та навичок, що формують професійного
фахівця.
Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників у вищому військовому
навчальному закладі прикордонного відомства обумовлена особливостями їх
майбутньої професійної діяльності, необхідністю здійснювати військовопрофесійні функції. Отже, в сучасних умовах ефективне виконання завдань
щодо охорони державного кордону можливе за належної підготовки майбутніх
офіцерів-прикордонників.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Питання професійної
підготовки майбутніх фахівців є предметом пильної уваги науковців. У
науковій

літературі

висвітлено

окремі

теоретико-методичні

проблеми

підготовки військовослужбовців. Концептуальні, змістовні й технологічні
аспекти підвищення ефективності цього процесу в сучасних умовах розкрито у
працях відомих педагогів: М. Варія [2], Г. Васяновича [3], А. Галімова [4],
Д. Іщенка [6], В. Маслова [7], М. Нещадима [8], Б. Олексієнка [9], Г. Темка [10],
В. Ягупова [11].
Метою статті є аналіз особливостей застосування

інноваційних

технологій у процесі викладання навчальної дисципліни «Прикордонна
служба» майбутнім офіцерам-прикордонникам.
Виклад основного матеріалу дослідження. Державна прикордонна
служба України знаходиться у стані реформування. Ці процеси зумовлюють
необхідність відповідних перетворень у системі підготовки військових кадрів
та професійної підготовки майбутніх фахівців. Під спеціальною професійною
підготовкою майбутніх офіцерів-прикордонників слід розуміти сукупність
систематизованих знань з фундаментальних та спеціальних військових наук, а
також навичок, необхідних фахівцям для виконання професійної діяльності.
Військова освіта є складовою державної освіти та науки і є пріоритетною,
особливо в період проведення реформ. Військова освіта є системою, що містить
такі складові: мета та цілі, зміст та методи, форми, результат освітнього
процесу. Внесення змін у функціонування будь-якої складової провокує зміни в
цілій системі. На особливу увагу у цій системі заслуговує навчальна дисципліна
«Прикордонна служба».
Метою вивчення цієї дисципліни є формування особистості майбутнього
офіцера-прикордонника,

орієнтованої

на

безперервний

саморозвиток,

оволодіння знаннями та навичками щодо охорони та захисту державного
кордону.

Удосконалення

прикордонників

можлива

професійної
за

умови

підготовки
впровадження
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інноваційних технологій. Останніми роками у педагогічній науці виникло
чимало нових понять та термінів, що пов’язано із її зв’язком з широким колом
наук. На особливу увагу заслуговують інноваційні технології. Завданням таких
технологій є вирішення глобальної проблеми – освіта особистості.
У представленій статті, інновацію слід розглядати як педагогічну
технологію, як ідею, що покликана змінити не тільки матеріал, але сприйняття
матеріалу. Нас цікавлять нововведення в освітньому процесі, зокрема в процесі
викладання навчальної дисципліни «Прикордонна служба», які повинні
покращити її сприйняття, процес викладання і в кінцевому результаті, рівень
професійної підготовки майбутнього офіцера-прикордонника.
Результат професійної підготовки майбутнього офіцера-прикордонника
залежить від того, через який процес він пройде. Інноваційні технології
сприяють підвищенню ефективності освітнього процесу. Представникам
науково-педагогічного складу необхідно не просто обрати інноваційну
технологію, а спроектувати її. Проектування технології вивчення навчальної
дисципліни «Прикордонна служба» полягає у відборі методів, форм та засобів
навчання, тобто необхідно визначити вид управління процесом, вид інформації,
засоби передачі інформації та управління пізнавальною діяльністю. У
викладанні

навчальної

дисципліни

«Прикордонна

служба»

варто

проаналізувати характер освітнього матеріалу, мету його вивчення, визначити
адекватні методи навчання та схеми управління пізнавальною діяльністю
майбутніх офіцерів-прикордонників.
Результатом запропонованої послідовності дій є утворення комплексу
методів та засобів навчання, які перетворюються на відповідну технологію. У
викладанні дисципліни «Прикордонна служба» значна увага приділяється
введенню таких технологій.
Нами

виокремлено

такі

інноваційні

технології,

що

можна

використовувати у викладанні навчальної дисципліни «Прикордонна служба»:
інтерактивні;
проектні;
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комп’ютерні.
Результати аналізу наукової літератури свідчать про те, що психологія
людських взаємовідносин лежить в основі інтерактивних технологій [12].
Основними способами засвоєння знань та формування умінь та навичок є
процеси взаємодії тих, кого навчають і тих, хто навчає. В освітній діяльності
опора здійснюється на процеси мислення, поведінки та спілкування.
У процесі викладання дисципліни «Прикордонна служба», курсанти
формують навички спілкування один з одним, взаємодії, критичного мислення
у процесі розв’язання професійних завдань, обробки інформації. Інтерактивні
технології дають можливість змінювати діяльність педагогів та курсантів.
Інтерактивні технології є

цінним

різновидом

інновацій

у викладанні

дисципліни «Прикордонна служба», оскільки дозволяють здійснювати імітацію
дій, операцій, процесів, професійної діяльності.
Окрім імітації інтерактивні інноваційні технології містять неімітаційні
елементи: проблемний виклад навчального матеріалу, особлива організація
проведення заняття, використання технічних засобів навчання [3]. Проблемна
лекція з дисципліни «Прикордонна служба» передбачає постановку відповідної
проблеми або ситуації з подальшим її розв’язанням. Користь проблемної лекції
для майбутніх офіцерів-прикордонників полягає в отриманні знань шляхом
безпосередніх дій. Проблемні завдання моделюють проблеми як професійного,
так і соціального, економічного, духовного змісту.
Під

час

проведення

семінарів-диспутів,

що

теж

є

різновидом

інтерактивної технології, відбувається колективне обговорення конкретної
проблеми. Висока розумова активність, захист своїх поглядів та переконань,
обговорення проблеми можливі завдяки діалогічному спілкуванню курсантівприкордонників на таких заняттях [1].
Наступними різновидами інтерактивних технологій є навчальна дискусія,
кооперативне навчання, робота в навчальних групах, «мозковий штурм».
Основною задачею таких методик є об’єднання інтелектуальних зусиль
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курсантів у розв’язанні проблеми та досягненні спільної мети, зібрання якомога
більшої кількості ідей, активізація мислення.
Найефективнішим методом інтерактивної технології у викладанні
дисципліни «Прикордонна служба» є стажування. Це активний метод, що
передбачає виконання посадової професійної ролі. Модель у цьому методів – це
сфера професійної діяльності. Пріоритетною умовою є контроль стажування
викладачами, оскільки стажування виступає як імітаційний тренінг щодо
відпрацювання професійних навичок.
Проектні технології у викладанні дисципліни «Прикордонна служба»
виступають переважно практичними заняттями, під час яких майбутні офіцериприкордонники розробляють різного виду проекти (технологічні, соціальні) в
умовах ігрової діяльності, що максимально наближені до реальних. Цінність
проектних технологій у викладанні дисципліни «Прикордонна служба» полягає
у можливості поєднати індивідуальну та колективну роботу.
Комп’ютерні

технології

у

викладанні

«Прикордонної

служби»

дозволяють реалізувати такі важливі завдання як: отримання знань про
діяльність прикордонного відомства, актуальної інформації щодо зовнішньої та
внутрішньої політики держави та світу в цілому; сформувати науковий
світогляд тощо.
Висновки. Таким чином, використання інноваційних технологій у
процесі викладання навчальної дисципліни «Прикордонна служба» суттєво
підвищує рівень професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників та
розширює можливості її модернізації.
Перспективи подальших досліджень. Подальшими перспективними
напрямами наукових досліджень може бути аналіз проблем, що ускладнюють
реалізацію професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників.
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Балагур Л. Инновационные технологии в преподавании учебной
дисциплины «Пограничная служба» будущим офицерам-пограничникам
Представленная статья посвящена проблемам профессиональной
подготовки будущих офицеров-пограничников, в частности проблеме
преподавания учебной дисциплины «Пограничная служба». Восстановление
украинской государственности, интеграция в мировое сообщество,
становления гражданского общества предусматривают ориентацию на
личность, духовную культуру общества, определяют основные направления
образовательной и научной сферы, среди которых - подготовка
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компетентных
кадров,
способных
к
активной
профессиональной
деятельности, личностного развития. Главным критерием при этом
выступают уровень профессиональных знаний, умений и навыков, формируют
профессионального специалиста.
Подготовка будущих офицеров-пограничников в высшем военном учебном
заведении пограничного ведомства обусловлена особенностями их будущей
профессиональной деятельности, необходимостью осуществлять военнопрофессиональные функции.
Автор осуществил анализ особенностей профессиональной подготовки
будущих офицеров пограничной службы. Проанализированы основные
инновационные технологии в современной педагогической науке. Предложен
ряд инноваций по преподаванию учебной дисциплины «Пограничная служба».
Ключевые слова: профессиональная подготовка, пограничная служба,
будущих офицеров-пограничники, инновационные технологии.
Balagur L. Innovative technologies in teaching discipline "Border Guard"
future officers-border guards
Ukrainian statehood, integration into the world community, the civil society
provide orientation to person, the spiritual culture of society determine the main
directions of educational and scientific fields, including - training competent
personnel capable to active professional activity, personal development. The main
criterion while acting level of professional knowledge and skills that form the
professional technician.
The training of future officers of border guards in the higher military
educational institution border agency due to the peculiarities of their future
professional activity, the need to carry out military and professional functions.
Thus, in the present conditions effective implementation of the staff of state
border protection tasks of state border protection possible for the proper training of
future officers of border guards.
State Border Service of Ukraine is in a state of reform. These processes
necessitate corresponding changes in the system of military training and training of
future specialists. Under special training future officers of border guards should be
understood as a set of systematic knowledge of basic and special military sciences
and skills necessary expertise to carry out professional activities.
Military education is part of the State of Education and a priority, especially
during the reform. Military education is a system that includes the following
components: purpose and objectives, content and methods, forms and results of the
educational process. Changes in functioning of any component triggers a change in
the whole system. Special attention in this system deserves discipline "Border
Guard".
The purpose of this course is to develop the personality of the future border
guard officer focusing on continuous self, mastery of knowledge and skills on the
protection of the state border.
Improving the training of future officers of border guards is possible for
implementation in the educational process of innovative technologies.
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In recent years, teaching science arose many new concepts and terms, due to
its connection with a wide range of sciences. Particularly noteworthy innovative
technologies. The objective of these technologies is to solve global problems education personally. Article focuses on the problems of training future officers,
border guards, including the problem of teaching "Border Guard". The author made
the analysis features of training future officers of border guards. The basic innovative
technologies in modern teaching science. A number of innovations on teaching
discipline "Border Guard".
Thus, the use of innovative technologies in teaching discipline "Border Guard"
significantly increases the level of training of future officers, border guards and
enhances its modernization.
Keywords: training, border service officers, border guards future, innovative
technologies.
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кандидат педагогічних наук, професор,
Військовий інститут Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, м. Київ

ІННОВАЦІЇ В ПІДГОТОВЦІ СЛУХАЧІВ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Глобалізація світової економіки торкнулась і галузі освіти. Сучасна
освіта має готувати фахівців, компетентність яких визнавалася б у світовому
освітньому просторі. Підґрунтям цього визнання повинна стати система
міжнародних стандартів вищої освіти, аналогічно до того, як це відбувається
у різних галузях промисловості. Пропонується модель підготовки фахівця
пенітенціарної служби, де органи та установи Державної пенітенціарної
служби України нарівні з ВНЗ беруть активну участь у підготовці майбутніх
офіцерів. Курсанти активно беруть участь у житті установ ДПтС України і
закінчивши ВНЗ, стають професіоналами, офіцерами, які знають колектив і
стають майстрами своєї справи.
Ключові слова: вища освіта, пенітенціарна служба України, вищий
навчальний заклад-ВНЗ, курсант, офіцер, загальне управління якістю – TQM.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Стратегія розвитку вищої
освіти України має увібрати в себе загальносвітові тенденції трансформації
сутності та методів сучасної вищої освіти, яка у багатьох розвинутих країнах
стала

прискорювачем

економічного

зростання,

сприяла

задоволенню

зростаючих потреб і розкриттю творчого потенціалу особистості, забезпечила
впровадження нових інформаційних технологій .
Досвід країн – економічних лідерів – переконливо свідчить, що інвестиції
у розвиток вищої освіти і науки на рівні 3–8 % внутрішнього валового продукту
дають змогу цим країнам залишитися на рівні передових. І це зрозуміло,
оскільки в умовах переходу від індустріального до інформаційного суспільства
та економіки знань рівень розвиненості країни визначається рівнем розвитку
особистостей, тобто інтелектуального потенціалу нації.
© Безносюк О.
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У зв’язку з цим визначальною стає категорія якості освіти, причому не в
традиційному вузькому значенні, а в більш широкому змістовому аспекті: при
переході від здатності студента накопичувати певну інформацію до виховання
вміння навчатися самостійно, навичок творчого мислення, продукування нових
ідей

і

знань,

конструктивної

прийняття
діяльності.

фундаменталізацію

освіти,

науково

обґрунтованих

Досягнути
тобто

цієї

рішень,

мети

зосередження

уваги

також

можна
на

до

через
вивченні

фундаментальних законів суспільства і природи, введенні нових навчальних
дисциплін, орієнтованих на формування цілісної картини світу.
Освіта має бути інноваційною. Необхідно готувати людину, здатну
ефективно працювати за умов змінюваності та невизначеності багатьох
чинників, що впливають на результат, і спроможну при цьому приймати
правильне рішення і домагатися його виконання.
Ще одним напрямом забезпечення більшої досконалості якості вищої
освіти є її гуманізація. Мається на увазі те, що вища освіта – не спосіб
підготовки кваліфікованого спеціаліста, а здатність людини до розвитку і
самовдосконалення. Крім того, гуманістичний підхід освіти передбачає
пріоритет екологічних та етичних принципів.
Сучасна вища освіта розглядається як неперервний процес. На цьому
наголошено у численних резолюціях і документах низки міжнародних
організацій, таких як ЮНЕСКО, конференцій у Гаазі, Токіо, Бейруті, Палермо.
Так, у декларації вищої освіти, прийнятій на Всесвітній конференції з вищої
освіти у жовтні 1998 р. у Парижі, зазначено, що основне завдання вищої
освіти – це можливість отримання вищої освіти протягом усього життя.
Однією з ознак вищої освіти має стати її адаптивність, тобто здатність
швидко і адекватно реагувати на нові потреби суспільства, економіки,
особистості. З цією метою ВНЗ налагоджують тісні партнерські стосунки з
органами влади, громадськими організаціями, роботодавцями, організовують
навчання відповідно до конкретних соціальних, економічних і культурних
потреб. З цим пов’язана ще одна ознака, властива вищій освіті, – її
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випереджальний характер. Іншим словами, вища освіта повинна не тільки
реагувати на поточні потреби, а й випереджати очікування суспільства у
підготовці спеціалістів.
Вища освіта має також стати більш доступною для всіх, хто бажає
навчатися. Її доступності протягом усього життя людини, незалежно від місця її
проживання, мають сприяти сучасні інформаційні та комунікаційні технології.
На сьогодні вже набули широкого поширення дистанційні форми навчання.
Науково-технічний прогрес вимагає постійного оновлення знань, а це, у
свою чергу, потребує від закладів вищої освіти, з одного боку, своєчасного
перегляду навчальних програм і методик, удосконалення навчального процесу,
а з іншого – підвищення компетентності професорсько-викладацького складу і
персоналу ВНЗ.
Розвиток вищої освіти безпосередньо впливає на зміни у пов’язаних із
науково-технічним

прогресом

ланках

середньої,

додипломної

та

післядипломної освіти, а також системи перепідготовки і підвищення
кваліфікації кадрів. Тільки на основі тісної взаємодії й узгодженості наукових і
методичних підходів усіх ланок освіти можна сподіватися на позитивний
кінцевий результат – розвиток творчої особистості. Але без започаткування
нової концепції взаємодії між викладачем і студентом, яка ґрунтується їм
рівноправному партнерстві на шляху до засвоєння вже відомих знань і генерації
нових, неможливо сподіватися на подальший прогрес у галузі вищої освіти. Для
реалізації цього підходу найбільш прийнятними є сучасні інформаційні
технології, потенціал яких найбільш повно розкривається через дистанційну
форму навчання. Остання, у свою чергу, потребує пере ходу до нової форми
взаємодії викладача і студентів від індивідуального навчання до групового
навчання у так званій команді.
Зрозуміло, що впровадження нових методів навчання ставить перед
викладацьким складом нові додаткові вимоги, які відмінні від тих, що
застосовувалися ще декілька років тому. Це стосується і розроблення лекційних
матеріалів,

матеріалів

практичних

занять,

методологій
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ґрунтуються на інформаційних та комунікаційних технологіях. Місія викладача
як передавача і контролера знань трансформується у функції консультанта,
який спрямовує процес навчання, коригує його і сприяє активізації творчих
здібностей студентів.
Глобалізація світової економіки торкнулась і галузі освіти. Сучасна освіта
має готувати фахівців, компетентність яких визнавалася б у світовому
освітньому просторі. Підґрунтям цього визнання повинна стати система
міжнародних стандартів вищої освіти, аналогічно до того, як це відбувається у
різних галузях промисловості.
І ще одна ознака, властива вищій освіті світового рівня, – це не тільки
навчати, а й виховувати свідомого члена суспільства і громадянина.
Управління
організації

та

якістю

є

основним

конкурентоспроможності.

ключовою
засобом

функцією

досягнення

Найпотужнішим

управління
і

науковим

будь-якої

підтримання
і

його

методологічним

напрямом у XX ст. стало загальне управління якістю – Total Quality
Management (далі–TQM). Цей підхід передбачає участь усього персоналу
організації у створенні високоякісної продукції або послуги на всіх етапах її
життєвого

циклу

від

стадії

маркетингу,

проектування,

виробництва,

експлуатації, обслуговування до утилізації [1].
Один із видатних теоретиків концепції TQM Едвард Альберт Фейгенбаум
зазначив, що якість освіти — це ключовий чинник у заочному змаганні між
країнами, оскільки якість продукції та послуг визначається тим, як менеджери,
викладачі, інженери та економісти думають, діють і приймають рішення щодо
якості.
Сучасна концепція TQM ґрунтується на таких принципах, як залучення
вищого керівництва та всього персоналу, орієнтація на споживача, процесний і
системний підходи, постійне вдосконалення якості, прийняття рішень на основі
фактів, налагодження партнерських відносин з постачальниками [1].
Цікавим є порівняння сьогоднішніх підходів у діяльності традицій по
працюючих ВНЗ і промислових підприємств 20-30 років тому. Якщо раніше
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компанія здійснювала жорсткий вхідний, операційний, вихідний контроль,
тобто переміряла все, що піддавалося перевірці, то тепер вона все робить
інакше.

Завдяки

впровадженню

системи

якості

компанія

впевнена

у

постачальниках і контролює не продукцію, а свої ключові процеси, вихідний
контроль також відсутній. На сьогодні для того, щоб закінчити ВНЗ, студент
має здати 150 екзаменів і заліків. Аналогічно до промислової компанії ВНЗ,
який впровадив систему якості, може суттєво зменшити обсяги тотального
контролю, зосередивши увагу на контролі за ключовими процесами ВНЗ.
Робити це ВНЗ має у спосіб, який практикує сучасний бізнес, а саме і потреба і
частота випробувань визначаються варіаціями процесу. Поки продукція
перебуває у межах нормальних варіацій, вона переходить до наступної стадії
або нового процесу. Ще одним важливим моментом є спільна робота ВНЗ і
школи. Для того щоб до ВНЗ приходив підготовлений абітурієнт, необхідно
забезпечити у постачальників (шкіл) якісні процеси навчання. Крім того, на
протилежному кінці єдиного ланцюжка навчання треба забезпечити тісну
співпрацю з працедавцями, разом з якими необхідно визначити, чому саме
вчити студента, зокрема й у сфері якості.
Зазвичай, ВНЗ, що створювали у себе власні системи якості, зосереджу
вали увагу на навчальному процесі, створенні та документуванні методик і
процедур згідно зі встановленими стандартом вимогами, а також здебільшого
на формалізованому підтвердженні їх виконання. Тобто загальний не долі к
версії 1994 р. щодо необхідності створення і підтримання актуалізованого
великого за обсягом масиву нормативних документів системи якості не
обминув і ВНЗ. У деяких випадках це стало причиною розчарування й опору
персоналу ВНЗ, а відтак – і відмови від продовження роботи у сфері якості.
Типова структура системи якості, її спрямованість і зміст документації
залежать від відповіді на ключове питання: чи розглядати студентів як
продукцію ВНЗ за аналогією з виробництвом промислової продукції?
Виробнича аналогія передбачає, що студенти – це “продукт”, який
випускає ВНЗ, абітурієнти – “сировина”, послідовність вивчення дисциплін
студентами – “стадії оброблення продукції”, випускники – “готова продукція”,
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працедавці – “споживачі”, кількість випускників, що отримали роботу, – “обсяг
реалізації”, а тих, що не знайшли її, – “запаси нереалізованої продукції”,
початкова заробітна плата випускників – “ціна продукції”. Таке розуміння ролі
студента формулювало сутність системи якості, що здебільшого зорієнтована
на організацію контролю за рівнем навченості студента й передусім спрямована
на недопущення до “споживача” “неякісної продукції” – випускника. Подібні
системи переважно розробляли саме технічні ВНЗ [2].
Проте наприкінці 90-х років XX ст. такий підхід уже не відповідав
сучасним тенденціям розвитку вищої освіти, а також ідеології нової версії
стандартів ІSО серії 9000 версії 2000 р. орієнтованим відповідно на гуманізацію
освіти, розвиток особистості, встановлення партнерських стосунків між
викладачем і студентом, широке застосування інформаційних і комунікаційних
технологій, процесний підхід і пов’язане з ним задоволення потреб як
зовнішніх, так і внутрішніх споживачів, постійне поліпшення і зосередження
уваги на запобіганні різноманітних невідповідностей у діяльності ВНЗ, а не на
виправленні помилок. Стосовно студента, то у процесі навчання він постає, поперше, як внутрішній споживач навчального матеріалу; по-друге – послуг, що
надаються різними службами ВНЗ, такими, як їдальня, медпункт, бібліотека,
комп’ютерні класи, гуртожиток; по-третє, як співробітник ВНЗ, який спільно з
викладачами бере участь у науковій роботі й продукуванні нових знань; почетверте, як продукція ВНЗ: на вході “сировина” – абітурієнт, на виході “готова
продукція” – випускник.
Надання якісної, доступної, неперервної, інноваційної, випереджальної
вищої освіти, яка розвиватиме таланти й здібності людини, формуватиме
гуманістичне світосприйняття, високу мотивацію до побудови демократичного
суспільства і сприятиме творчій самореалізації особистості, ми пропонуємо в
співпраці навчального закладу і замовника.
Основою нашого дослідження є пропозиція готувати спеціалістів
інноваційно, по новому, щоб після закінчення ВНЗ не звучала фраза
Випускнику “Забудь, що вчили в інституті, вчися спочатку... ”.
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Якщо і починати підготовку фахівців спільно із замовником, то схема
Органи та установи – ВНЗ ідеальна, так як Державна пенітенціарна служба
України є одночасно і “споживач”, і “виробник”.
Але скільки було новаторських педагогічних ідей поховано в минулому, у
нас не дуже бажають змін, киваючи на завантаженість, фінансування і таке
інше.
Що цікаво, це не зовсім нові ідеї, ще в 60 роки підготовкою протягом
всього навчання разом з ВНЗ займалися в КБ конструктором космічних
кораблів С. П. Корольовим [3], а в наші часи особливо активну участь у
підготовці фахівців беруть замовники європейських та американських
компаній, а вони не звикли викидати гроші на вітер.
Приведемо приклад нових підходів до навчання в Німеччині. В якості
успішної моделі такої освіти хочеться навести створення в Німеччині так
званого подвійного освіти. Німецька модель управління якістю освіти включає
дві основні оціночні системи: 1) поточний моніторинг якості освіти та 2) оцінка
«періоду напіврозпаду знань» [4].
Насправді, ця концепція заснована на 35-річної історії успіху і тісної
інтеграції теорії і практики, що перейшла у вищу форму здобуття освіти. Ця
форма

практичного

комплексного

підходу

є

чудовою

детермінантою

працевлаштування: 80-90% студентів отримують постійне місце роботи після
закінчення навчання. Одним з яскравих представників такої форми освіти є
університет Мангейма [5].
Університет Мангейма є першим університетом кооперативної освіти (3
місяці навчання в університеті, 3 – на підприємствах і компаніях) і очолює
рейтинг престижних університетів Німеччини, його випускники є провідними
бізнесменами та представниками адміністрації в регіоні Баден-Вюртемберг. На
успішну концепцію кооперативного освіти в Мангеймі націлене більше 2000
підприємств і компаній, що беруть участь в процесі утворення з практичної
сторони, які направили своїх співробітників на навчання. Підсумовуючи
описану вище систему освіти, її можна охарактеризувати наступним девізом: «з
практики для практики» [6, с. 42–46].
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Ми

пропонуємо

(рисунок)

наступну

модель

підготовки

фахівця

Державної пенітенціарної служби України. Розглянемо, що ж змінюється в
підготовці.
Спільно з керівниками ДПтС України і побажаннями курсантів в
майбутньому служити у відповідній установі, складається індивідуальна
програма підготовки, де активну участь з першого дня приймають керівники
установ, як у замовника, так і на деяких практичних заняттях в ВНЗ, установа
нарівні з Академією бере активну участь у підготовці свого майбутнього
офіцера.
Це не новизна, в Узбекистані навіть доктори наук, професори 2–4 години
на тиждень читають лекції в коледжах, начальники цехів, майстри з
підприємств

проводять

практичні

заняття

з

своїми

майбутніми

співробітниками [7].
На

фоні

соціально-економічної

кризи

в

Україні

загострюється

криміногенна ситуація і, як наслідок, зростає роль пенітенціарних установ щодо
повернення суспільству повноцінної та працездатної людини.
Трансформація освітньої парадигми в місцях позбавлення волі вимагає
розширення і поглиблення наукових досліджень, тому співпраця установ
Державної пенітенціарної служби України та ВНЗ вкрай необхідна.
Органи та установи Державної

Академія Державної пенітенціарної служби
України

Рисунок – Модель підготовки фахівця Державної пенітенціарної служби України
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Головне в такій моделі підготовки бажання, можливості начальника і
професорсько-викладацького складу ВНЗ, керівництва установ ДПтС України.
Ентузіасти можуть зробити багато, але не все, від керівництва Державної
пенітенціарної служби України залежить створення механізму організації
даного процесу, можливо невеликої допомоги в організації наукового
експерименту і в подальшому розповсюдження на інші ВНЗ та регіони,
спеціальності.
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Безносюк А. Инновации в подготовке слушателей высших учебных
заведений Государственной пенитенциарной службы Украины
Глобализация мировой экономики коснулась и области образования.
Современное образование должно готовить специалистов, компетентность
которых признавалась бы в мировом образовательном пространстве. Основой
этого признания должна стать система международных стандартов
высшего образования, аналогично тому, как это происходит в различных
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отраслях промышленности. Предлагается модель подготовки специалиста
пенитенциарной службы, где органы и учреждения Государственной
пенитенциарной службы Украины наравне с вуза активно участвуют в
подготовке будущих офицеров. Курсанты активно участвуют в жизни
учреждений ГПтС Украины и закончив вуза, становятся профессионалами,
офицерами, которые знают коллектив и становятся мастерами своего дела.
Ключевые слова: высшее образование, военный вуз, пенитенциарная
служба Украины, курсант, офицер, общее управление качеством - TQM.
Beznosyuk O. Innovations IN the training of heads of higher educational
institutions of the state penitentiary service of Ukraine
The globalization of the world economy has also affected the field of
education. Modern education must prepare professionals that recognize the
competence of the world educational space. The basis of this recognition should be
a system of international standards of higher education in the same way as it
happens in many different industries. A model for the training of a specialist in the
penitentiary service is proposed, where the bodies and institutions of the State
Penitentiary Service of Ukraine, on an equal basis with the university, are actively
involved in the training of future officers. Cadets actively participate in the life of
the GPTP institutions in Ukraine and graduate from the university, become
professionals, officers who know the team and become masters of their craft.
Keywords: higher education, a military school, Penitentiary Service of
Ukraine, cadet, officer, Total Quality Management - TQM.
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УДК 378.143
Наталя БЕНЬКОВСЬКА,
кандидат педагогічних наук, вчений секретар, доцент
кафедри іноземних мов Одеського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету, м. Одеса,
РОЛЬ МОДЕЛЬОВАНИХ СПЕЦІАЛЬНИХ
НАВЧАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
У статті описується роль модельованих спеціальних навчальних
ситуацій у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців. Проаналізовано
сучасні дослідження, присвячені методу моделювання навчальних ситуацій як
комплексного засобу, що може стимулювати студентів до самоаналізу,
самооцінки та саморозвитку. Визначено, що розмаїття імітаційних форм
роботи може бути подано комплексом спеціальних навчальних ситуацій,
моделювання яких забезпечує певну мету.
Ключові слова: моделювання навчальних ситуацій, професійна
підготовка, майбутній фахівець, професійна взаємодія,професійна діяльність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. За сучасних умов
європейської інтеграції України питання підготовки кваліфікованих кадрів у
вищому навчальному закладі набуває все більшої актуальності. Як показує
досвід розвинених країн, рівень професійної кваліфікації кадрів разом з рівнем
організації та управління є найважливішим чинником, що визначає активне
економічне зростання.
У наш час ринок праці висуває до працівників підвищені вимоги, що
стосуються не лише рівня їхніх теоретичних знань, але й професійних якостей і
готовності до міжособистісної взаємодії. Прискорення темпів оновлення
технологій обумовлює необхідність зміни підходів до розробки змісту освіти й
якості навчання. В умовах стрімкого розвитку і полегшення доступу до
інформаційних технологій передача готових знань уже не є головним
завданням навчального процесу. Усе більшого поширення набуває підхід, у
межах якого основним завданням навчального процесу визначено формування
професійних

якостей,

корпоративної

культури,

проектного
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аналітичних здібностей, умінь самоосвітньої діяльності, самовдосконалення
майбутніх фахівців.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблема змісту
підготовки фахівця знаходиться в центрі уваги сучасної педагогічної науки, на
що вказують численні дослідження в галузі розробки теоретичних засад
відбору та структурування його елементів (В. Краєвський, І. Лернер, М. Скаткін
та ін.); підходів до побудови навчальних планів та навчальних програм
(С. Амєліна, Д. Дейкун, В. Гусєв, М. Куртанідзе, І. Моргунов, В. Роменець,
Д. Сметанін, В. Соколова, В. Стешенко, М. Тименко, Д. Тхоржевський та ін.);
взаємозв’язку змісту освіти із завданням розвитку особистості (В. Бондар,
О. Василенко, А. Зеленцова, В. Ледньов, О. Мороз та ін.); визначення функцій і
місця навчального предмета у реалізації змісту освіти (І. Журавльов, Л. Зоріна,
А. Верхола,

І. Логвінов,

В. Мадзігон,

В. Панфілов,

Ю. Руденко,

Д. Тхоржевський та ін.).
Для обґрунтування теоретичних основ використання моделювання
навчальних

ситуацій

студентами

важливе

значення

мають

дослідження Г. Балла, О. Березюк, С. Вітвицької, О. Дубасенюк, Л. Красюк,
М. Пентилюк та ін.
Серед

сучасних

досліджень,

присвячених

методу

моделювання

навчальних ситуацій як комплексного засобу, що може стимулювати студентів
до самоаналізу, самооцінки та саморозвитку, слід виокремити наукові розробки
Б. Андрієвського, А. Вербицького, Л. Фрідмана та ін.
У працях О. Дубасенюк, І. Лернера, М. Махмутова, О. Матюшкіна,
М. Скаткіна, А. Фурмана та ін. розкрито вимоги до навчальних ситуацій,
способи їх моделювання, суть понять «проблемна ситуація», «навчальна
ситуація».
Метою статті є обґрунтування доцільності використання модельованих
спеціальних навчальних ситуацій у процесі професійної підготовки майбутніх
фахівців.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Виходячи з думки провідних
дидактів М. Скаткіна, І. Лернера, М. Данилова, засвоєння знань і способів
діяльності відбувається на трьох рівнях: усвідомленого сприйняття

і

запам’ятовування, яке зовні проявляється в точному чи близькому відтворенні;
у використанні знань за зразком чи в схожій ситуації; в творчому застосуванні
знань. Отже, модульна система організації навчально-виховного процесу
принципово відрізняється від традиційної донедавна системи. Зміст навчання
подано у цілісних завершених самостійних модулях, які одночасно є банком
інформації і методичними вказівками щодо її застосування. Основу такої
підсистеми навчання складають суб’єкт-суб’єктні стосунки між викладачем і
студентами і цим забезпечується самостійність, усвідомлене досягнення
певного рівня в навчанні. Стосунки між учасниками педагогічного процесу
набувають характер співпраці, а управлінська діяльність на всіх рівнях
трансформується із суб’єктивно-об’єктивних в суб’єктивно-суб’єктивні на
рефлексивному підґрунті.
Навчальна ситуація, на думку Р. Низамова, стимулює мислення студентів,
наближує навчальну діяльність до наукового пошуку, певною мірою знайомить
з етапами, методами, засобами наукового пізнання і, безумовно, готує студентів
до майбутньої професійної діяльності [6, с. 82].
Дослідники О. Дубасенюк [4, с. 329] та В. Ковальчук [5, с. 16] «навчальну
ситуацію» пояснюють як детерміновану соціальними чинниками мету
професійної діяльності викладача, яка передбачає різнобічне розкриття і
збагачення особистісного потенціалу кожного студента у процесі його
життєдіяльності; або тлумачать як сукупність зовнішніх і внутрішніх чинників,
що детермінують активність суб’єкта.
Загалом навчальна ситуація тлумачиться як ситуація навчання, що
визначається як сукупність обставин, яка викликає необхідність звертання до
навчальних засобів з метою впливу однієї людини на іншу в процесі навчальної
діяльності [2, с. 67–73].
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Під моделюванням навчальних ситуацій ми розуміємо процес утворення
ситуацій-моделей, де реальні об’єкти замінені вигаданими, а взаємостосунки
між учасниками ситуації штучно організовані, знаходяться під керівництвом
викладача.
Ми вважаємо, що цінність модельованих навчальних ситуацій у процесі
професійної

підготовки

майбутніх

фахівців

можна

окресли

двома

положеннями:
1) моделювання навчальних ситуацій, що виникають у процесі підготовки
майбутнього фахівця, є проміжною ланкою, своєрідним «містком» між
педагогічною теорією й безпосередньою практичною роботою;
2) використовувані у процесі підготовки майбутнього фахівця навчальні
ситуації призначено для навчання студентів, цілеспрямованого формування в
них окремих професійних якостей.
Поглибленню мотивації професійного становлення майбутніх фахівців
сприяє занурення студентів до професійної діяльності за допомогою імітації
ситуацій професійної взаємодії з метою ефективного вирішення професійних
завдань.
З’ясовано,

що інтерактивне

ігрове

моделювання

відрізняють від

традиційного способу організації навчання такі особливості:
забезпечується примусова (вимушена) активність, суть якої в тому, що
студент вимушений бути активним, незалежно від того, бажає він цього чи ні;
активність

має

не

короткочасний

(епізодичний)

характер,

вона

актуалізується впродовж усієї діяльності студента;
студенти постійно взаємодіють один з одним та з викладачем за
допомогою прямих і зворотних зв’язків;
широко використовується самостійна творча діяльність у випадках
підвищеного ступеня мотивації [7, с. 23–28].
Упровадження

інноваційних

особистісно-орієнтованих

технологій

навчання у сфері вищої школи передбачає предметну перебудову підходів до
організації навчання вчителя, що базується на ідеях контекстного навчання,
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«індивідуальних освітніх маршрутів», покликаних активізувати суб’єктність і
саморозвиток студента, педагогічну імпровізацію, що сприяє формуванню у
майбутнього фахівця здатності адекватно реагувати на динамічні умови
соціального й професійного середовища, спроможність і вміння здійснювати
виховання у відкритому соціальному середовищі.
Нам імпонує думка М. Артюшиної, яка стверджує, що існує інноваційнозорієнтований підхід в освіті, який дослідниця визначає як таку наукову чи
практичну освітню діяльність, за якої провідною метою освіти виступає
підготовка особистості до життя в змінних умовах, розвиток інноваційних
властивостей фахівців. Стосовно професійно-технічної освіти інноваційнозорієнтований підхід позначає спрямованість на підготовку майбутнього
робітника до професійної діяльності в умовах динамічного суспільства, його
становлення як активного суб’єкта змін та інновацій, здатного до самостійної
ініціації та реалізації інноваційної діяльності, розвиток його інноваційних
властивостей, тобто здатності працювати у постійно змінних умовах, ставити
нові, незвичні професійні завдання, використовувати нові способи вирішення
професійних

проблем,

сприймати

новий

досвід,

розвиватись

і

вдосконалюватись [1].
На нашу думку, способом реалізації інноваційно-зорієнтованого підходу
в професійній освіті, зокрема у професійній підготовці майбутніх фахівців,
можуть бути спеціальні навчальні ситуації.
Значущою

в

контексті

обґрунтування

моделювання

спеціальних

навчальних ситуацій у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців є
позиція дослідниці В. Гриців, яка зауважувала, що принципову значущість для
вдосконалення підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ має усвідомлення ними
складності обраної професії, ціннісне ставлення до неї. Для позначення
ціннісно-мотиваційної компоненти готовності студентів виконувати професійні
обов’язки на найвищому рівні, авторка послуговується поняттям професійноетичної спрямованості особистості фахівця. У контексті нашого дослідження
вагомим є те, що авторка звертає увагу на необхідність зміцнення у студентів
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позитивного ставлення до майбутньої професії, їхніх інтересів та нахилів до
вивчення професійно-етичної проблематики, розвиток переконань щодо
важливості дотримання етичних норм у професійній діяльності. Зокрема для
підвищення інтересу студентів до вивчення проблем професійної етики
В. Гриців пропонує, насамперед, сформувати у них прагнення до пізнання
проблем професійної етики. Серед потенціалу навчального процесу це
насамперед зміст матеріалів навчальних занять: матеріал гуманітарних
дисциплін був пов’язаний із сучасними проблемами практичної діяльності, з
життєвими прагненнями студентів, допомагав їм визначитися із ціннісними
моральними орієнтаціями, збагачував їх моральний потенціал. Подальше
впровадження

набутих

знань

має

здійснюватись

відпрацювання

професійних навичок,

шляхом

свідомо

занурення

в

процесі

студентів до

спеціально створених навчальних ситуацій, які імітують реальні ситуації
професійної взаємодії [3].
Висновки. Отже, на нашу думку, розмаїття імітаційних форм роботи
може бути подано комплексом спеціальних навчальних ситуацій, моделювання
яких забезпечує певну мету. Розробляючи напрями практичної реалізації
принципів інтерактивного навчання майбутніх фахівців робимо припущення,
що доцільно використовувати:
сенсово-ціннісні ситуації, що спонукають студентів до формування
усвідомленого

та

відповідального

ставлення

до

власної

професійної

компетентності, професійно та корпоративної культури;
мотиваційно-рефлексивні ситуації, які актуалізують особистісні мотиви
поведінки в різноманітних видах професійної діяльності, вимагають аналізу
ситуацій та дозволять визначити саме ті професійні якості, на які слід
спрямувати зусилля;
проектні

ситуації,

що

спонукають

студентів

до

усвідомлення

правильності власних дій, їх значущості для довколишніх, сприяють прийняттю
грамотних рішень, прогнозуванню можливих наслідків власної діяльності,
визначенню їх перспектив;
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креативні ситуації-тренінги, які спрямовані на розкриття творчого
потенціалу студентів для вирішення життєвих проблем, формують навички
інноваційного бачення проблем та альтернативних шляхів їх вирішення.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Здійснене
дослідження не вичерпує усіх аспектів, пов’язаних з аналізом модельованих
спеціальних навчальних ситуацій у процесі професійної підготовки майбутніх
фахівців. Напрямом подальших досліджень вбачаємо у наведені прикладів
модельованих спеціальних навчальних ситуацій, які можуть бути використані у
процесі як професійної так і фахової підготовки майбутніх фахівців
соціономічного напрямку підготовки.
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Беньковская Н. Роль моделируемых специальных учебных ситуаций в
процессе профессиональной подготовки будущих специалистов
В статье описывается роль моделируемых специальных учебных
ситуаций в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов.
Проанализированы современные исследования,
посвященные
методу
моделирования учебных ситуаций как комплексного средства, которое может
стимулировать студентов к самоанализу, самооценке и саморазвитию.
Определено, что разнообразие имитационных форм работы может быть
подано комплексом специальных учебных ситуаций, моделирование которых
обеспечивает определенную цель.
Ключевые слова: моделирование учебных ситуаций, профессиональная
подготовка, будущий специалист, профессиональное взаимодействие,
профессиональная деятельность.
Benkovska N. The role of modeling special training situations in the process
of professional preparation of future specialists
In general, learning situation is determined as a teaching situation that is
defined as a set of circumstances which require the necessity of educational tools to
influence one person to another during training activities.
The role of modeling special learning situations in the process of professional
training of future specialists is described in the article. The modern researches which
are devoted to a method of modeling of educational situations as the complex mean
which can stimulate students to self-analyze, self-estimation and self-development are
analyzed in the article.
Modeling of learning situations is defined as the process of creating model
situations, where real objects are replaced by fictitious ones, and the relationships
between participants of the situation are artificially organized and under the
guidance of the teacher.
The value of modeling learning situations in the process of professional
training of future specialists is indicated by two provisions:
1) modeling of educational situations arising in the process of training of
future specialist is an intermediate link, a kind of "bridge" between pedagogical
theory and immediate practical work;
2) the training situations which are used in the process of training of the future
specialist are designed to train students, purposeful formation of their individual
professional qualities.
It is noted that the deepening of the motivation for the professional
development of future specialists is facilitated by immersion of students in
professional work by modeling situations of professional interaction with the aim of
effective solving of professional problems.
It is determined that a variety of modeling forms of work can be submitted by a
complex of special learning situations, the modeling of which provides a certain goal.
Key words: modeling of educational situations, vocational training, future
specialist, professional interaction, professional activity.
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Богдана Хмельницького, м. Хмельницький
МЕТОДИ АКТИВIЗАЦIЇ НАВЧАЛЬНО-ПIЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ
МАЙБУТНIХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті обґрунтуванні методи активізації навчально-пізнавальної
активності майбутніх офіцерів-прикордонників в процесі вивчення іноземної
мови. Встановлено, що пріоритетними методами активізації навчальнопізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників в процесі вивчення
іноземної мови за професійним спрямуванням є імітаційні ігрові (ділові ігри,
розігрування ролей) та імітаційні неігрові методи (аналіз конкретної ситуації,
мозкова атака).
Ключові слова: навчально-пізнавальна активність, іноземна мова,
майбутні офіцери-прикордонники.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Входження України в
європейський освітній простір вимагає подальшого вдосконалення системи
підготовки

та

підвищення

кваліфікації

офіцерських

кадрів

в

аспекті

професійної іншомовної компетентності. Особливості професійної діяльності
сучасних офіцерів-прикордонників детермінують специфіку їх професійної
підготовки на етапі навчання у Національній академії ДПСУ, що передбачає
здобуття

освітньо-кваліфікаційного

рівня

бакалавра

та

спеціаліста.

Конструюючи зміст теоретико-практичної підготовки майбутніх офіцерівприкордонників під час навчання, ми усвідомлюємо нагальну потребу у
формуванні неординарної творчої особистості, здатної здійснювати професійну
діяльність

компетентно.

Тому,

навчально-виховний

процес

у

вищому

військовому навчальному закладі, повинен бути спрямований на активізацію
пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників.

Активізація

навчально-пізнавальної творчої активності майбутніх офіцерів-прикордонників
передбачає пошук та впровадження нових ефективних технологій навчання,
© Бец І.
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методик, інноваційних підходів в процесі вивчення іноземної мови за
професійним спрямуванням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В основу дослідження,
пов’язаного

із

формуванням

пізнавально-творчої

активності

майбутніх

фахівців, покладено досягнення видатних психологів і педагогів у галузі теорії
пізнавальної діяльності (В. Давидова, Б. Коротаєвої, Г. Костюка, С. Сисоєвої,
Т. Шамової),

концепцій

розвитку

творчого

потенціалу

особистості

(Д. Богоявленської, Л. Виготського, І. Калошиної, В. Клименка, О. Леонтьєва,
В. Моляка, В. Роменця, С. Рубінштейна), теорії креативності (Л. ЄрмолаєвоїТоміної, Я. Пономарьова).
У педагогiчнiй теорiї та практицi проблема формування пiзнавальної
активностi в процесi навчання не є новою. На всiх етапах розвитку педагогiчної
думки до цiєї проблеми зверталось багато вчених, педагогiв-практикiв. Iдею
активiзацiї навчання за допомогою наочностi, спостереження i узагальнення, а
також самостiйного пошуку висловлювали педагоги О. Дiденко, М. Нещадим,
М. Солдатенко, В. Ягупов та iншi. Суттєвi положення i висновки про проблеми
формування

пiзнавальної

активностi

студентiв

мiстяться

у

працях

Л. Артюшина, В. Лозової, В. Мичковської В. Сухомлинського.
Метою

статті

є

обґрунтування

методів

активізації

навчально-

пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників в процесі вивчення
іноземної мови.
Виклад основного результату дослідження. У процесі дослідження
встановлено,

що

іншомовна

фахова

підготовка

майбутніх

офіцерів-

прикордонників вимагає внесення змін щодо вивчення іноземної мови за
професійним спрямуванням. Це стає можливим через підвищення навчальнопізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників,

актуалізації

власних професійних ресурсів, побудови адекватного образу успішного
професіонала, що відзначається високим рівнем сформованості іншомовної
комунікативної компетенції.
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Аналіз

наукової

компонентами

літератури

навчально-виховного

свідчить,
процесу

що

методи

є

формування

важливими
пізначальної

активності суб’єктів навчання. Методи активізації навчально-пiзнавальної
дiяльностi – це сукупнiсть прийомiв i способiв психолого-педагогiчного виливу
на суб’єкти навчання, якi порiвняно з традицiйними методами навчання у
першу чергу спрямовані на розвиток у них творчого самостiйного мислення,
активiзацiю навчально-пiзнавальної дiяльностi, формування незвичних навичок
та умiнь нестандартного розв’язання вiйськово-професiйних проблем i
вдосконалення навичок іншомовного професiйного спiлкування [6].
Низка дослідників наголошують на взаємозалежності методів викладання
і рівня сформованості навчально-пізнавальної активності суб’єктів навчання.
Це твердження зумовлене й аналізом думок суб’єктів навчальної діяльності
(майбутніх офіцерів-прикордонників) в Національній академії. За результатами
опитування переважна більшість курсантів (68%) серед занять із іноземної мови
за професійним спрямуванням виділяють такі, на яких доводиться шукати
незвичні або парадоксальні прийоми вирішення різноманітних завдань,
аналізувати чи проектувати нестандартні ситуації, дискутувати тощо. На їх
погляд, саме заняття з використанням активних методів, інноваційних
технологій

допомагають

якнайповніше

розкрити

творчий

потенціал,

інтелектуальні можливості, роблять процес засвоєння знань цікавим і
комфортним.
На основі аналізу психолого-педагогічних праць та власного досвіду
доходимо висновку, що пріоритетними методами активiзацiї навчальнопiзнавальної дiяльностi в процесі вивчення іноземної мови є імітаційні ігрові
(ділові ігри, розігрування ролей) та імітаційні неігрові методи (аналіз
конкретної ситуації, мозкова атака, круглий стіл) навчання. Обґрунтуємо вибір
методів і форм навчання, ефективних для активізації пізнавальної активності
майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення іноземної мови за
професійним спрямуванням.
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Однією із ефективних форм активізації навчально-пізнавальної діяльності
є ділова гра, яка, забезпечуючи атмосферу творчої співпраці суб’єктів
навчального процесу, сприяє залученню до нього курсантів різного рівня
сформованості творчої активності. Вивченням технології ігрового навчання,
дослідженням ефективності дидактичних ігор, їх впливу на формування
гармонійної особистості фахівця займалась велика кількість зарубіжних і
вітчизняних педагогів, психологів, методистів (Г. Ващенко, Л. Виготський,
Т. Кашканова, О. Киричук, Л. Панова, О. Приходько). Цікавим є досвід
застосування ділових ігор (як інноваційних аспектів) у підготовці військовопедагогічних кадрів (В. Мірошніченко, Є. Потапчук, О. Торічний).
У діловій грі засвоєння знань і формування професійних вмінь курсантів
відбувається в реально змодельованій професійній ситуації, у динаміці
розвитку сюжету гри. Її ефективність зумовлена насамперед наближенням
навчання до реальних умов спілкування [2, с. 31]. Як прогресивна форма (або
метод) організації активно-пізнавального

навчання

майбутніх офіцерів-

прикордонників ділова гра особливо органічно вписується в програму вивчення
іноземної мови за професійним спрямуванням. Курсанти, будучи її учасниками,
розкривають свою творчу індивідуальність, виявляють творчу активність,
удосконалюють професійну іншомовну компетенцію. Звертаємо увагу на
основні моменти при організації ділової гри:
імітація умов впровадження професійної іншомовної діяльності;
моделювання

типових

ситуацій

прикордонної

служби

з

метою

вдосконалення навичок спілкування іноземною мовою;
взаємодія учасників гри, безпосереднє та активне спілкування;
аналіз та розв’язання ситуації;
розробка і обговорення сценарію ділової гри, розігрування ролей та
реалізація цілей гри (викладач може виступати у ролі керівника, учасника,
глядача або критика) [2].
Розігрування ролей є одним із методів активного навчання, який
допомагає активізувати особистісні професійні риси майбутнього фахівця та
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передбачає відпрацювання професійних умінь і навичок в конкретних ситуаціях
з допомогою виконання певних ролей для розв’язання конкретної проблеми.
Загалом розігрування ролей допоможе курсантам-прикордонникам виробити
власне ставлення до професійної ситуації, яка розігрується, сприяє розвитку
уяви та навичок критичного мислення, виховуватиме здатність знаходити й
розглядати альтернативні варіанти та можливі дії персоналу, який залучається
до несення служби на державному кордоні.
Доцільно зазначити, що розігрування ролей передбачає колективну
творчість, однак вона не повинна знищувати індивідуальність і особистісну
неповторність учасників, а, навпаки, підкреслювати їх унікальність. При
оцінюванні курсантів, які задіяні у розігруванні ролей, до уваги доцільно брати:
практичне втілення рольові ситуації; правильність та майстерність її
розігрування; практичний механізм розв’язування ситуації.
Творче аналітичне мислення і творча професійна уява як внутрішні
фактори формування творчої активності розвиваються у майбутніх офіцерівприкордонників у процесі створення і вирішення професійно спрямованих
проблемних ситуацій, які дають можливість перевірити теоретичні знання,
обрати напрям професійних дій та прогнозувати результат. Оскільки вони
передбачають сформованість певних вмінь і навичок професійного мовлення,
такий вид роботи доцільно проводити в процесі вивчення іноземної мови за
професійним спрямуванням.
Практика показує, що кожний із методів за умови правильного
використання містить у собі потенційні можливості для активізації пізнавальної
активності курсантів на заняттях іноземної мови. Вибір методу залежить від
дидактичної мети і змісту навчального матеріалу, значною мірою від
пізнавального потенціалу курсантів та рівня педагогічної майстерності
викладача. Методично правильна розповідь викладача, що характеризується
чіткістю, логічною послідовністю, спрямованістю, емоційністю і доступністю,
спонукає курсантів проникати в сутність повідомлюваних фактів, зіставляти
окремі з них, шукати між ними зв’язок, структурувати їх тощо. Опираючись на
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наявні знання курсантів, їхній досвід, викладач за допомогою навідних
запитань може підводити їх до з’ясування нових сутностей предметів і явищ
навколишньої дійсності, розширювати і поглиблювати відомості про них. Як
бачимо, словесні методи навчання за правильного їх використання містять
можливості для активізації пізнавальної діяльності курсантів та розвитку їх
творчих

здібностей.

Аналогічного

висновку

можна

дійти,

аналізуючи

потенційні можливості наочних і практичних методів навчання [1, с. 8].
Аналіз конкретної ситуації є одним із методів педагогічної взаємодії, в
процесі якої розкривається творчий потенціал кожного учасника навчального
процесу. Як вказує О. Матюшкін, цей метод характеризує, насамперед, певний
психологічний стан суб’єкта, що виник при виконанні такого завдання, яке
вимагає відкриття (засвоєння) нових знань про предмет, способи чи умови
виконання завдання [3, с. 427–428]. Під час організації занять іноземної мови із
застосуванням вище зазначеного методу ми виходили із порад С. Мухіної та
А. Соловйова, які стверджують, що це «один із методів активного навчання, в
основі якого покладено факт (ситуація), що потребує аналізу, виявлення
причин,

які

його

викликали,

і

оперативного

розв’язання

в

процесі

заняття» [4, с. 98]. Так, в процесі вивчення іноземної мови за професійним
спрямуванням слід застосовувати моделювання конкретних професійних
ситуацій, а саме: ситуації-проблеми (прототипи реальних професійних проблем,
які вимагають оперативного втручання; з допомогою такої ситуації можна
виробити у курсантів уміння пошуку оптимальних рішень проблем); ситуаціїоцінки (прототипи реальних ситуацій, до яких пропонуються готові розв’язки,
причому розв’язок курсанти мають оцінити за шкалою «правильне рішення» чи
«неправильне рішення» і запропонувати своє бачення розв’язку ситуації) та ін.
Даний метод пов’язаний із наявністю проблеми у конкретній ситуації, тобто
наявності труднощів у швидкому розв’язанні ситуації, що представлена
майбутнім офіцерам-прикордонникам. Нами встановлено, що саме завдяки
тому, що у ситуації є певні протиріччя, у курсантів виникає мотивація для
висування попередніх гіпотез, що саме спонукає їх до продуктивної діяльності.
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Для того щоб оперативно знайти оптимальний розв’язок, професійну ситуацію,
яка пропонується, курсанти повинні подумки перевести у творче завдання і
поставити конкретні запитання для усвідомленого її розв’язання. Таким чином,
проблемна професійна ситуація накладається на психологічну проблему по
виходу з неї.
Моделювання професійних ситуацій та їх розв’язання передбачає той
момент, що викладач на занятті моделює можливі професійні ситуації, які
вимагають високого рівня іншомовної компетентності. У цьому випадку
викладач має підбирати ситуації таким чином, щоб вони не мали однозначного
та швидкого розв’язку. Цей принцип дає можливість формувати у курсантів
реальні професійні уміння (виділяти професійну проблему, розв’язання
нестандартних професійних проблем, включатися у спільну діяльність,
створювати творчу атмосферу), які можуть бути використані в реальній
професійній діяльності.
Ще один з методів для активізації навчально-пізнавальної активності
майбутніх офіцерів-прикордонників є діалогічно-дискусійним, який передбачає
обмін думками, інформацією, позиціями, розв’язками, досвідом, ідеями,
емоціями двох чи більшої кількості курсантів, які працюють у групі. Отже, при
аналізі конкретних професійних ситуацій курсанти відпрацьовують такі
елементи діалогічного спілкування: комунікативні властивості особистості;
регламентованість відносин, дотримання поняття субординації; оцінювання
позицій та думок інших курсантів; колегіальність у роботі при прийнятті
найбільш оптимального рішення. Саме завдяки цьому принципу моделюються
реальні

взаємостосунки

та

взаємовідносини

майбутніх

офіцерів-

прикордонників у ситуації, наближеній до реальної професійної діяльності на
кордоні.
Найбільший стимулюючий вплив на формування навчально-пізнавальної
діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників, на наш погляд, здійснює метод
«мозкового штурму» [7, с. 170]. Використання цього методу сприяє подоланню
психологічної інерції, продукуванню максимальної кількості нових ідей у
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мінімальний

термін.

«Мозковий

штурм»

є

колективним

пошуком

нетрадиційних шляхів розв’язання проблем. Основні принципи методу –
співтворчість викладача і курсантів, впевненість у власних силах, творчих
потенціях інших членів групи, оптимальне поєднання інтуїтивних і логічних
висновків. На цій основі вже можна продовжити роботу щодо тренінгу
спеціальних творчих моментів (скажімо, бачення завдання й самостійна
постановка, формування задуму тощо) в ігрових та інших умовах [5, с. 335].
Разом з тим, важливим у контексті нашого дослідження є вивчення таких
методів навчально-пізнавальної діяльності, що стимулюють творчу мисленнєву
і поведінкову активність, забезпечують формування професійних творчих
навичок курсантів у процесі вивчення іноземної мови і побудовані на основі
діалогу, проблематизації, індивідуалізації, персоналізації: це колективна творча
діяльність викладача і курсантів, організаційно-діяльнісні ігри, проблемні
ситуації професійного спрямування, дискусії, інтерв’ю; читання проблемних
текстів, індивідуальне самонавчання, розшукова робота в групах (парне
взаємонавчання); заняття креативного типу та інші [4, с. 140–141].
Окрім

використання

методів

активізації

пізнавальної

активності

курсантів, важливо враховувати і форми цієї роботи. В. Риндак щодо цього
зазначає,

що

ефективність

процесу

формування

пізначально-творчого

потенціалу курсантів можна збільшити за допомогою індивідуальної й
диференційованої роботи, що ґрунтувалася б на урахуванні особистісної
розмаїтості й особливостях перебігу цього процесу в кожного курсанта. Процес
активізації творчого потенціалу в кожного курсанта суворо індивідуальний,
відбувається за особливим, тільки йому властивим сценарієм. Своєрідність
розвитку визначається різними обставинами становлення особистості кожного
курсанта: природними передумовами, властивостями нервової системи,
темпераменту,

характеру;

ціннісними

орієнтаціями;

рівнем

розвитку

особистості, що виражається в особливостях самосвідомості, самооцінки. З
огляду на це процес формування пізнавальної активності курсанта вирізняється
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індивідуальним темпом й характером, змістовною своєрідністю проявів
властивостей творчої індивідуальності [4, с. 141].
Таким чином, у процесі дослідження встановлено, що пріоритетними
методами активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх офіцерівприкордонників

в

процесі

вивчення

іноземної

мови

за

професійним

спрямуванням є мови є імітаційні ігрові (ділові ігри, розігрування ролей) та
імітаційні неігрові методи (аналіз конкретної ситуації, мозкова атака, круглий
стіл) навчання. Кожний з них за умови правильного використання містить у
собі потенційні можливості для «вивільнення» творчих можливостей майбутніх
офіцерів-прикордонників, для розвитку їх пізнавальної активності, що
підвищує інтелектуальний рівень і професійні вміння в процесі вивчення
іноземної мови за професійним спрямуванням, і в майбутній професійній
діяльності.
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Бец И. Методы активизации учебно-познавательной активности
будущих офицеров-пограничников в процессе изучения иностранного языка
В статье обосновании методы активизации учебно-познавательной
активности будущих офицеров-пограничников в процессе изучения
иностранного языка. Установлено, что приоритетными методами
активизации учебно-познавательной активности будущих офицеровпограничников в процессе изучения иностранного языка по профессиональному
направлению является имитационные игровые (деловые игры, разыгрывание
ролей) и имитационные неигровые методы (анализ конкретной ситуации,
мозговая атака).
Ключевые слова: учебно-познавательная активность, иностранный
язык, будущие офицеры-пограничники.
Bets I. Methods of activization of educational and cognitive activity of future
border guards in the process of learning a foreign language.
The entry of Ukraine into the European educational space requires further
improvement of training and retraining of officers in aspect of professional foreign
language competence. Constructing meaning of theoretical and practical training of
future border guards during training, we recognize the urgent need for the
extraordinary creative personality formation, able to carry out professional activities
competently. Therefore, the educational process in higher military educational
institution, should aim at enhancing the cognitive activity of future border guards.
Activization of future border guards’educational creative activity involves search for
and implementation of new and effective teaching technologies, methods and
innovative approaches while studying a foreign language for professional purposes.
It has been found out that the foreign language professional training of future
border guards require changes to study the foreign language for professional
purposes. It becomes possible by means of increasing educational and cognitive
activity of future border guards, updating their professional resources, creating an
adequate image of successful professionals that indicated a high level of foreign
language communicative competenceformation.
So, the priority methods of future border guards’educationalintensification in
the process of learning the foreign language for professional purposes are simulation
games (role-playing, playing roles) and imitating non-gaming methods (case study,
brainstorming, round table) training. Each of them,in case of proper use, includes the
potentiality to "release" the creative possibilities of future border guards, to develop
their cognitive activity that improves the intellectual level and professional skills in
studyingthe foreign language for professional purposes and in future career.
Keywords:educational activities, foreign language, future border guards.
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УДК 378.147:811.111
Світлана БІЛОУС,
аспірант Інституту філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ
ФІЛОЛОГІВ АНГЛІЙСЬКОГО УСНОГО МОНОЛОГІЧНОГО
ПЕРСУАЗИВНОГО МОВЛЕННЯ
У статті представлені теоретичні та практичні методичні
рекомендації з упровадження розробленої методики навчання студентівфілологів англійського монологічного персуазивного мовлення. Подано
роз’яснення з реалізації створеної підсистеми вправ та завдань у відповідності
до кожного з чотирьох етапів навчання.
Ключові слова: персуазивне мовлення, комунікативна стратегія,
аналітичний коментар, публічний виступ, методичні рекомендації
Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному етапі
розвитку суспільства підготовка фахівців з іноземної мови передбачає розвиток
умінь ефективно і гнучко використовувати іноземну мову в різноманітних
ситуаціях

спілкування.

Студенти

повинні

навчитися

здійснювати

комунікативну діяльність, впливаючи на поведінку, переконання, погляди,
емоції, оцінку, ставлення співрозмовника до об’єкту комунікації. Втілення
процесу мовленнєвого впливу розглядається через призму персуазивної
(переконувальної)

стратегії,

яка

реалізується

в

комплексі

тактик

–

аргументативних (логічно пояснити суть того, що відбувається, спонукати до
роздумів і прийняття необхідної думки), оцінних (переконати адресата шляхом
надання оцінки тому, що повідомляється, апелювання до його цінностей),
емотивних (задати потрібний настрій, вплинути на емоції адресата).
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Питання навчання
персуазивного мовлення висвітлюється у роботах таких науковців як
О. Баранової [1] (навчання майбутніх філологів аргументативного писемного
висловлення французькою мовою), Л. Бондар [2] (навчання французького
© Білоус С.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 2

Педагогіка

професійно

спрямованого

монологу-аргументації

студентів

технічних

спеціальностей), Г. Гаврилової [3] (навчання писемного аргументативного
англійського

мовлення

студентів

гуманітарних

спеціальностей),

С. Мусульбес [4] (навчання майбутніх філологів на просунутому етапі
аргументативного дискурсу у сфері писемного спілкування англійською
мовою), І. Слєсаренко [5] (навчання майбутніх філологів англійського усного
аргументативного спілкування на основі тексту газетно-публіцистичного
стилю) та інших. Попри суттєві здобутки в галузі методики навчання
персуазивного мовлення студентів вищих навчальних закладів, мусимо
констатувати, що вченими-методистами досліджено лише один аспект
навчання персуазивності – формування аргументативних умінь та стратегій.
Персуазивна стратегія в комплексі аргументативних, емотивних та оцінних
тактик не була предметом спеціального лінгвометодичного дослідження.
Метою статті є обґрунтування методичних рекомендацій щодо навчання
майбутніх філологів

англійського

усного

монологічного

персуазивного

мовлення внаслідок проведеного дослідження та експериментального навчання
за розробленою методикою.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Створена

методика

реалізується у системі навчальної дисципліни «Практичний курс другої мови
(аспект: практика мовлення)» для студентів 4-го року навчання рівня вищої
освіти «бакалавр».
майбутніх філологів

При упровадженні розробленої методики навчання
англійського

усного

монологічного

персуазивного

мовлення ми орієнтувалися на визначену нами ціль – формування умінь
продукувати цілісні монологічні висловлення з домінантною персуазивною
стратегією, які містять комплекси персуазивних тактик (аргументативних,
емотивних, оцінних), відповідну систему вербальних, невербальних та
паравербальних засобів їх реалізації. Після завершення вивчення модуля
«Персуазивне монологічне мовлення» студенти-філологи повинні оволодіти
персуазивним мовленням у жанрах аналітичного коментаря – характеристики
особистості, організації або події (створення їй позитивного або негативного
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іміджу) та публічного виступу (виступу, що надихає, агітаційного виступу та
власне переконливого виступу). Використання цих жанрів та типів мовлення
дозволяє навчити студентів використовувати в різних комбінаціях якомога
більшу

кількість

мовленнєвих

тактик,

вербальних,

невербальних

та

паравербальних засобів персуазивного мовлення. Так, наприклад, аналітичні
коментарі поєднують здебільшого аргументативні тактики мовлення, а публічні
виступи є більш репрезентативними у плані використання емотивних та
оцінних тактик (особливо виступи, що надихають, та агітаційні виступи).
Зміст навчання персуазивного мовлення охоплює декларативні знання
предмету повідомлення, функціональних підтипів персуазивного мовлення,
тактик персуазивного мовлення (аргументування, спростування, полеміка),
мовних засобів для реалізації цих тактик, композиційних особливостей
аналітичного

коментаря

та

публічного

виступу,

лінгвосоціокультурних

характеристик англійського персуазивного мовлення. Для одержання цих знань
рекомендуємо використовувати аналітичні вправи на читання / аудіювання з
наступним аналізом автентичних текстів, які є виступами відомих політиків,
дипломатів (публічні виступи), кореспондентів, політтехнологів (аналітичні
коментарі) та демонструють різні персуазивні тактики, вербальні, невербальні
та паравербальні засоби їх реалізації.
Обсяг навичок та вмінь, якими мають оволодіти студенти четвертого року
навчання,

необхідно

регламентувати

компетентнісним,

комунікативно-

діяльнісним та соціокультурним підходами, а також принципами свідомості,
наочності, комунікативності, автентичності, співвивчення іноземної мови та
іноземної культури, риторизації, – відповідно до яких студенти мають
опанувати

лексичними,

граматичними,

фонетичними,

стилістичними

навичками культурно маркованого мовлення: вживання лексичних одиниць,
граматичних конструкцій, інтонем, логічних наголосів, риторичних вигуків та
питань, звернень, стилістичних троп і фігур, притаманних англійському
персуазивному мовленню в жанрах публічного виступу та аналітичного
коментаря. Під час навчання персуазивного мовлення варто зупинятися лише
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на формуванні тих навичок, які необхідні для продукування означеного типу
мовлення.

Студенти

мають

усвідомлювати

й

розуміти

прагматичний

переконувальний ефект використовуваних вербальних, невербальних та
паравербальних засобів, а не механічно запам’ятовувати і вживати їх у
мовленні.
Під час навчання студенти повинні оволодіти вісьмома групами вмінь, а
саме: інтерпретаційними, організаційно-прогностичними, лінгвостилістичними,
стратегічно-прагматичними,

жанрово-композиційними,

соціокультурними,

тактичними та текстово-продуктивними. Вважаємо, що така комбінація
дозволить забезпечити готовність до самостійного опанування персуазивним
мовленням в інших жанрах писемного та усного мовлення різних стилів
мовлення.
Основними методами навчання визначено метод вправляння та метод
проектів, які реалізовуються та впроваджуються у вигляді підсистеми вправ та
завдань з використанням двох основних організаційних форм навчання –
практичного заняття та самостійної роботи.
Навчання проводиться відповідно до чотирьох етапів: рецептивноаналітичного,

тактико-умовно-комунікативного,

репродуктивного

та

стратегічно-комунікативного. Кожен етап має свої цілі, відповідно до яких були
розроблені вправи та завдання.
З

урахуванням

компетентнісного,

комунікативно-діяльнісного

та

соціокультурного підходів переважна більшість вправ та завдань має умовнокомунікативний та комунікативний характер і моделює за вербальними,
невербальними

та

паравербальними

характеристиками

переконувальне

мовлення носіїв мови.
Зважаючи на варіативність функціональних підтипів персуазивних
монологів (обґрунтування, спростування, полеміка) комплекс вправ і завдань
організовано таким чином, щоб на всіх чотирьох етапах формувалися знання,
навички та вміння використовувати персуазивні тактики з урахуванням
означених функціональних підтипів монологів. Для цього необхідно:
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на рецептивно-аналітичному етапі пропонувати для аналізу декілька
текстів, які демонструють найрізноманітніші тактики у поєднанні їх в єдину
персуазивну стратегію, вербальні, невербальні та паравербальні засоби їх
реалізації,

композиційні,

лінгвостилістичні

особливості

обґрунтування,

спростування, полеміки;
на

тактико-умовно-комунікативному

етапі

студенти

мають

відтреновувати навички вживання лексичних, фонетичних, граматичних,
лінгвосоціокультурних та стилістичних одиниць, необхідних для продукування
персуазивного мовлення, а також інтегрувати їх в тактичні уміння з
урахуванням жанру та функціонального підтипу монологу;
на репродуктивному етапі студенти мають наслідувати кращі зразки і
переказувати аналітичні коментарі та публічні виступи з дотриманням їхніх
функціональних підтипів, персуазивних тактик, використовуючи відповідні
засоби комунікації, дотримуючись домінантної переконувальної стратегії;
на стратегічно-комунікативному етапі студенти самостійно продукують
тексти з дотриманням зазначених вище характеристик.
Таким чином, підсистему вправ і завдань рекомендуємо організовувати
так, щоб у студентів у комплексі формувалися декларативні знання, мовленнєві
навички, а також уміння продукувати цілісні монологи в жанрах аналітичного
коментаря

та

публічного

виступу

різних

функціональних

підтипів

з

використанням найбільш доцільних персуазивних тактик.
Рекомендуємо дотримуватися розподілу аудиторних та позааудиторних
годин, що забезпечує раціональність використання часового фонду та
сприятиме якості навчання. Так, на рецептивно-аналітичному етапі варто
розподілити вправи та завдання таким чином, щоб студенти працювали 2
академічні години в аудиторії і 2 академічні години самостійно. Мета
аудиторного навчання полягає не лише в розширенні декларативних знань
студентів,

знань

про

композиційні,

лінгвостилістичні,

тактичні

тощо

особливості окремих текстів, та формуванні інтерпретаційних умінь, але й у
формуванні процедурних знань аналітичної роботи з текстами, які складають у
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подальшому

основу

для

розвитку

композиційних,

прагматичних,

лінгвостилістичних умінь.
На тактико-умовно-комунікативному етапі для аудиторного навчання
пропонуємо використовувати 3 години та 2 години – для позааудиторного.
Виконання вправ та завдань на цьому етапі має проходити під керівництвом
викладача, самостійно студенти виконують завдання лише для закріплення
навичок, сформованих в аудиторії.
На репродуктивному етапі рекомендуємо використовувати 2 години для
підготовки переказів (у цей час студент має проаналізувати текст і виявити його
композиційні, тактичні, вербальні, невербальні, паравербальні особливості, які
повинні бути відтворені під час переказу, скласти план доповіді, дібрати, за
потреби, необхідні опори), 3 години для їх виголошення, після якого
відбувається ретельний аналіз студентами доповідей своїх одногрупників.
На стратегічно-комунікативному етапі аудиторна робота має охоплювати
лише 2 години й бути присвячена суто заслуховуванню та аналізу повідомлень
кожного студента творчої міні-групи. Упродовж 4 годин студенти готують в
міні-групах відповідні доповіді. Така самостійна робота інтегрує навчання не
лише монологічного мовлення, але й аудіювання та читання, розширення
декларативних знань студентів, роботи в міні-групах.
Комплекс вправ і завдань на кожному етапі повинен бути змістовно
пов'язаний навколо однієї теми чи комунікативної ситуації, яка має вихід у
проектну діяльність студента, комплекси вправ і завдань рекомендуємо
організовувати у вигляді певного ланцюжка дій студентів, підпорядкованих
головній меті – продукуванню цілісного тексту певної теми.
У межах предмета нашого дослідження пропонуємо орієнтовний перелік
комунікативних ситуацій, які моделюють реальне мовлення з його реальними
учасниками:
 Мої університетські роки: виступ перед першокурсниками про досвід
та здобутки вашого навчання в університеті;
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 Успіх

вашої

кар’єри

та

правильність

вибору:

переконайте

роботодавців або членів відбіркової комісії, що ви є найкращий кандидат на
посаду/отримання стипендії на навчання;
 Майбутнє країни в наших руках: виступ на зборах студентського
активу;
 До міжнародного дня відмови від паління (No Smoking Day)
підготуйте агітаційний виступ на тему: Скажи палінню – ні!
 Ви запрошені на ток-шоу, підготуйте аналітичний коментар і
переконайте аудиторію перевіряти якість продуктів харчування.
Комунікативними партнерами виступають репортер, громадський діяч чи
політик, який має своєю промовою переконати реципієнтів, у ролі яких є
слухачі (глядачі), звичайні люди (електорат).
Контроль якості знань, навичок та вмінь студентів проводиться
систематично на кожному етапі під час виконання кожної вправи чи завдання.
Для оцінювання персуазивного мовлення рекомендуємо використовувати
два критерії, які дають можливість виміряти якість висловлення в цілому
(критерій інформативності повідомлення, критерій цілісності повідомлення),
оскільки без характеристик, експлікованих цими двома критеріями, неможливо
говорити про якість аналітичного коментаря та публічного виступу в принципі;
а також використовувати чотири критерії для перевірки власне персуазивних
характеристик
домінантній
використання

монологу

(критерій

персуазивній
мовленнєвих

стратегії,
тактик,

відповідності
критерій
критерій

мовленнєвих

кількості

та

відповідності

тактик

розмаїття
вербальних,

невербальних та паравербальних засобів реалізації мовленнєвих тактик,
критерій

дотримання

норм

персуазивної

комунікації,

регламентованої

англомовною культурою або субкультурою певних груп). Така сукупність
критеріїв дозволяє виміряти готовність студента до продукування монологів з
домінантною персуазивною стратегією релевантно носіям мови.
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На основі проведеного нами експериментального навчання рекомендуємо
під час упровадження розробленої методики звертати особливу увагу на низку
таких моментів:
студенти, які не мають риторичних здібностей, втрачають інтерес до
навчання

персуазивного

мовлення,

тому

рекомендуємо

створювати

доброзичливу атмосферу в аудиторії, де кожен студент зможе вільно себе
почувати, вільно говорити; давати можливість студентам добирати для
проголошення такі фрагменти монологів, які відповідають їхнім риторичним
здібностям;
на тактико-умовно-комунікативному етапі необхідно застосовувати
некомунікативні вправи, які сприяють удосконаленню та коригуванню
відповідних навичок;
враховуючи принцип від простого до складного, формування умінь
персуазивного мовлення слід здійснювати в такій послідовності: навчання
аналітичного

коментаря

функціонального

підтипу

обґрунтування

з

використанням аргументативних тактик → навчання аналітичного коментаря
функціонального підтипу спростування з використанням аргументативних
тактик, а також окремих емотивних та оцінних → навчання аналітичного
коментаря функціонального підтипу полеміки з використанням усіх трьох груп
тактик; після навчання продукування аналітичного коментаря слід переходити
до публічного виступу: навчання якого слід розпочинати з виступів, що
надихають, функціонального підтипу обґрунтування та агітаційних виступів
функціонального типу спростування в сукупності аргументативних, емотивних
та оцінних тактик → навчання власне переконливого виступу функціонального
підтипу обґрунтування з використанням усіх груп тактик.
Висновки. Таким чином, дотримання запропонованих методичних
рекомендацій

з

навчання

майбутніх

філологів

англійського

усного

монологічного персуазивного мовлення є запорукою успішного застосування
методики та сприятиме ефективній організації відповідного навчання.
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Перспективами подальших розвідок вбачаємо в розробленні методики
навчання персуазивного мовлення студентів вищих навчальних закладів у
рецептивних та продуктивних видах мовленнєвої діяльності на матеріалі інших
стилів та жанрів мовлення.
Список використаної літератури
1. Баранова Е. А. Методика обучения аргументированному письменному
высказыванию : на материале французского языка, языковой факультет : автореф.
дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02. – Орел, 2013. – 23 с.
2. Бондар Л. В. Методика навчання французького професійно спрямованого
монологічного мовлення студентів технічних спеціальностей з урахуванням їх
навчальних стилів: автореф. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 – теорія та методика
навчання (романські мови) / Бондар Л. В. – К. : КНЛУ, 2012. – 22 с.
3. Гаврилова А. Н. Формирование письменноречевой аргументативной
компетенции у студентов гуманитарных специальностей : английский язык : автореф.
дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Гаврилова А. Н. – Санкт-Петербург, 2011. –
25 с.
4. Мусульбес С. Н. Обучение аргументирующему дискурсу в сфере
письменного общения (языковой вуз, продвинутый этап, английский язык) : автореф.
дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания
(иностранные языки) / Мусульбес С.Н. – Москва, 2005. – 22 с.
5. Слесаренко И. В. Обучение устному аргументативному общению на основе
текста газетно-публицистического стиля : английский язык, языковой вуз : автореф.
дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02. – Томск, 2003. – 18 с.

Рецензент – доктор педагогічних наук, професор Шовковий В. М.
Белоус С. Методические рекомендации по обучению будущих
филологов английской устной монологической персуазивной речи
В статье представлены теоретические и практические методические
рекомендации по внедрению разработанной методики обучения студентовфилологов английской монологической персуазивной речи. Статья содержит
разъяснения по реализации созданной подсистемы упражнений и заданий в
соответствие с каждым из четырёх этапов обучения: рецептивноаналитическом,
тактико-условно-коммуникативном,
репродуктивном,
стратегически-коммуникативном.
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Bilous S. Methodological recommendations on teaching English persuasive
speaking to prospective philologists
The article features the theoretical and practical methodological
recommendations on the developed methodology of teaching English oral persuasive
speech to prospective philologists. The paper reveals the ultimate aim of teaching
oral persuasive speaking to prospective philologists, that is to develop the skills to
use fluently and effectively persuasive techniques (argumentative, emotive and valuebased), verbal, non-verbal and paraverbal aspects of persuasive communication in
order to convince the audience, influence their views, the emotions and believes. The
content of teaching persuasive speaking covers the declarative knowledge of lingual
and extralingual features of English persuasive speaking, the acquisition of lexical,
grammatical, phonetic, lingual-social-cultural, stylistic abilities and interpretative,
organizational-prognostic,
lingual-stylistic,
strategic-pragmatic,
genrecompositional, socio-cultural, tactical and text production skills. The paper also
explains the system of tasks and exercises developed according to four stages of
teaching and assessment criteria of each learning task.
Key words: persuasive speaking, communication strategy, commentary,
analytic statement, public speech, methodological recommendations
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПЕДАГОГІВ: СУЧАСНИЙ ПІДХІД
Демократизація суспільних процесів, перегляд нових форм та підходів до
підготовки військових фахівців в умовах проведення антитерористичної
операції (далі – АТО), докорінно змінила ціннісно критеріальні підходи до
системи військової освіти. Діяльність офіцера-педагога орієнтується на
створення умов для саморозвитку, досконалості, навчання та виховання
суб’єктів навчання, формування і розвитку потреб та здібностей суб’єкта.
Успіх діяльності офіцера-педагога залежить від педагогічної спрямованості,
цілеспрямованості офіцера на оволодіння мистецтвом навчання та виховання
військовослужбовців. Педагогічна спрямованість визначає формування таких
якостей як інтерес, любов до своєї професії, відданість своїй справі, відчуття
гордості за виконання службових обов’язків та працелюбство. Формування цих
якостей можливе лише на підставі ґрунтовних знань, умінь та навичок,
психологічних якостей та умілого використання їх у процесі навчання та
виховання підлеглого особового складу.
Ключові слова: професійно-педагогічна готовність, майбутні офіцерипедагоги.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні військова освіта
потребує

нових

науково-педагогічних

кадрів,

людей

які

не

тільки

мають педагогічний досвід, а й досвід участі в антитерористичній операції
(далі – АТО). Сьогодення диктує перегляд існуючих підходів в організації
навчання, методичної роботи, нових прогресивних думок та реалізації набутих
знань майбутніми офіцерами за досвідом АТО. Як свідчать результати
досліджень, педагог який має великий педагогічний досвід, але не перебував у
зоні проведення АТО не може продуктивно проводити заняття, або навпаки, не
має досвіду педагогічної діяльності, але має досвід участі в АТО. Тому,
проблема формування професійно-педагогічної готовності майбутніх офіцерів є
дедалі актуальною.
© Брижатий Є.
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У цьому контексті зростає актуальність прогностичних досліджень,
спрямованих на визначення основних пріоритетів професійного зростання
майбутнього офіцера, офіцера-педагога.
Отже, метою статті є визначення концептуальних напрямків й основних
тенденцій професійного зростання майбутнього офіцера як педагога, в процесі
формування професійно – педагогічної готовності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати проведеного
аналізу

психолого-педагогічної

літератури

дозволили

виділити

праці

закордонних і українських педагогів, психологів і філософів з питань
професійної підготовки: проблем освіти загалом і професійної освіти зокрема
(В. Кремень, В. Луговий, В. Манько), загальних основ професійної підготовки
фахівців

у

М. Нещадим,

вищих

військових

В. Ягупов),

навчальних

закладах

(О. Барабанщиков,

проблему готовності досліджували

(О. Бойко,

А. Капська, А. Линенко, І. Пастирь, О. Ярошенко); психологічну готовність
розглядали

(В. Дорохіна,

Л. Карамушка,

О. Керницький,

В. Моляко,

О. Проскура); мотиваційну (Є. Томас); професійну (О. Бикова, Д. Мазоха);
професійно-педагогічну (С. Коришенко) та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відчутні тенденції до
глобалізації розвитку військової освіти зумовлюють перехід від сталих,
одноманітних підходів у навчанні майбутніх офіцерів до новітніх науковоінформаційних технологій, творчого розвитку та самореалізації із високим
рівнем професіоналізму, які базуються на інтелектуальному потенціалі та є
основною передумовою подальшого розвитку офіцера – педагога.
Сучасна військова освіта становить основу розвитку особистості,
суспільства, нації та держави, а також є запорукою майбутнього Збройних Сил
України. Вона включає в себе систему вищих військових навчальних закладів
(військових навчальних підрозділів), науково-методичних і методичних установ
та

навчальних закладів,

які проводять підготовку,

перепідготовку та

підвищення кваліфікації кадрів.
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Військова освіта ставить перед собою такі завдання: інноваційні процеси
(введення нових спеціальностей, технологій та засобів навчання з врахування
специфіки проведення АТО); модернізацію (зміну змісту освіти) створення
умов для підготовки, інтелектуального розвитку, загальної та військовопрофесійної культури майбутніх офіцерів здатних постійно підвищувати рівень
своїх знань і практичних навичок.
Формування професійної готовності майбутніх офіцерів у контексті
нашого

дослідження

розуміється

як

полікомпонентна

система.

Вона

спрямована на підвищення ефективності професійної готовності офіцерапедагога, офіцера-керівника, офіцера-менеджера зі стійкою мотивацією,
потребою у постійному вдосконаленні та набутті професійних й наукових
знань, вихованні та самовихованні духовно-моральних якостей.
До змісту теоретичної готовності майбутніх офіцерів довгий час
відносили
теоретична

сукупність
готовність

психолого-педагогічних
повинна

передбачати

знань.

На

наявність

нашу

думку,

аналітичних,

прогностичних, проективних та рефлексивних вмінь: правильно діагностувати
ситуацію, приймати нестандартні рішення, виділяти й формулювати основне
завдання та засоби його розв’язання, планувати зміст, форми, методи та
прийоми педагогічної діяльності, передбачати результати, проводити аналіз
своєї діяльності. Практична готовність проявляється у організаторських та
комунікативних вміннях. Тому, з особовим складом підрозділу можуть
проводити заняття офіцери, які володіють педагогічними здібностями, мають
високу професійну підготовку, що забезпечує їм сформованість компонентів
професійної готовності, готовності до організації навчання та особистий досвід
в проведені АТО.
Практика ведення бойових дій в умовах проведення АТО довела, що для
якісного та вчасного виконання бойових завдань необхідний не тільки
теоретичний рівень знань, а й практичний досвід застосування військ та
використання техніки. Теорія без практики мертва, важливо отримати
теоретичні знання, але ще важливіше вміти їх застосувати на практиці. Процес
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професійної підготовки майбутніх офіцерів буде ефективним лише за
сукупності науково-теоретичної, практичної, психічної й психофізіологічної
готовності.
В. Сластьонін

[1]

до

показників

готовності

відносить

здатність

ідентифікувати себе з іншими; психологічний стан, що відображає динамізм
особистості,

багатство

її

внутрішньої

енергії,

ініціативність,

волю,

винахідливість, емоційну стійкість, яка забезпечує витримку; професійнопедагогічне мислення, що дозволяє проникати в причинно-наслідкові зв’язки
педагогічного процесу, аналізувати свою діяльність, відшукувати науково
обґрунтовані пояснення успіхів та невдач, а також передбачати результати
роботи. Дослідник розглядає професійно-педагогічну готовність як складний
синтез взаємопов’язаних структурних компонентів. Психологічна готовність
спрямована на педагогічну діяльність, установка на військову службу; науковотеоретична

готовність

передбачає

необхідний

обсяг

педагогічних,

психологічних, соціальних знань, які необхідні для компетентного керівництва
та педагогічної діяльності; практична готовність передбачає наявність
сформованих на належному рівні професійних знань, умінь та навичок;
психофізіологічна
педагогічною

готовність

діяльністю,

створює

сформованість

передумови

для

оволодіння

професійних якостей;

фізична

готовність передбачає відмінний фізичний розвиток, стан здоров’я та уміння
переносити тривалі фізичні навантаження.
Розглядаючи
В. Масленнікова

формування
[2]

особливо

до

професійно-педагогічної

підкреслює

моральний

діяльності

компонент,

що

характеризується комплексом якостей особистості, це потреба працювати з
повною

віддачею

в

інтересах

суспільства,

почуття

відповідальності,

самостійності, наполегливості у досягненні поставленої мети, творче виконання
професійних функцій. Внутрішню функцію складають усвідомлення специфіки
обраної професії та прагнення досконало володіти нею.
Є. Зеєра [3] готовність до професійної діяльності розглядає, як складне
особистісне утворення, відносно його двох рівнів. На першому рівні готовність
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розглядається як бажання, прагнення до оволодіння професією (мотиваційний:
потреба у праці, зацікавленість професією, спеціальностями; уявлення про
соціальний

статус,

престижність

професії,

матеріальна

зацікавленість;

пізнавальний: розуміння соціальної значущості, необхідності обраної професії,
знання шляхів досягнення мети; емоційний: гордість за професію, естетичне
відношення до професійної майстерності; вольовий: уміння мобілізувати свої
сили, подолати труднощі на шляху досягнення мети), на другому – здатність та
підготовленість до професійної діяльності.
О. Дмитрєєва [4] виділяє комунікативну компетентність майбутніх
педагогів до професійної діяльності через динамічність і адекватність
встановлення контакту, подолання боязні спілкування з особовим складом,
організацію спілкування як співробітництво та розвиток мовленнєвих форм
спілкування.
Отже, погоджуючись з думками відомих вчених з цієї проблематики
основними компонентами, які на нашу думку є одними з найважливіших:
професійна

свідомість,

особисте

ставлення

до професійної діяльності,

мотивація, професійні знання, навички та вміння практичної реалізації знань та
професійно значущі якості особистості.
Професійно-психологічна свідомість є одним із важливих компонентів
готовності до діяльності військового. Вона виникає у процесі предметноперетворювальної діяльності та має дві грані, які нерозривно пов’язані.
Свідомість

дозволяє

розгорнути

перед

особистістю

широкий

спектр

можливостей розвитку та самовдосконалення.
Педагогічна свідомість за своєю природою спрямована на формування
стійкої схильності до самоаналізу та самооцінки своїх професійних дій.
Професійна самосвідомість є фактором, який впливає на самовиховання та
навчання, це парадигма з погляду якої майбутній офіцер-педагог сприймає та
осмислює отриману інформацію та впроваджує професійну діяльність.
Морально-духовна
усвідомленням

культура

офіцера-педагога

загальнолюдських цінностей

і являє
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принципів, норм і правил, які регулюють поведінку та характер відносин у
процесі професійно-педагогічної діяльності. На цій основі формується
гуманістичний світогляд, стиль мислення, висока духовність особистості як
система психологічних рис особливостей, котра виражає міру усвідомлення
людиною буття, свого місця в житті й виявляється в її ставленні до світу
та до себе [5].
Сучасний офіцер-педагог повинен мати високі професійно значущі
якості, до яких належить професійна компетентність, яка в свою чергу включає:
володіння на високому рівні професійними знаннями, які підкріплено досвідом
участі в АТО та життєвим досвідом, розвиненість, ерудиція, інформованість,
начитаність, схильність до лідерства, тощо. Офіцер-педагог повинен бути
емоційною та чутливою людиною, мати психологічну проникливість.
Починаючи з перших років підготовки майбутніх офіцерів у вищих
навчальних закладах, в програму навчання закладено акцент на підготовку
офіцера-педагога, основне призначення якого є навчання та виховання
особового складу підрозділу.
Результати нашого дослідження підтверджують важливу думку, що
навчання та виховання повинно будуватись на особистості майбутнього
офіцера-педагога тому, що виховна сила витікає із живого джерела людської
особистості (високий професійний рівень, досвід участі в бойових діях, вміння
викладати та доводити до військовослужбовців свою думку чітко, зрозуміло, з
детальним аналізом, тощо). Офіцер-педагог має створити такі умови, за яких
військовослужбовець є центральною постаттю навчально-виховного процесу,
його свідомим та самостійним учасником. Тому, завдання офіцера-педагога
полягає у тому, щоб формувати мотивацію до самовдосконалення, «повести» за
собою, стати однодумцем, прагнути до вдосконалення власної особистості.
Сучасність диктує нам нові підходи до виховання майбутніх офіцерівпедагогів через призму проведення антитерористичної операції на сході країни.
В основу, на нашу думку, повинні стати: високий рівень загальних та
спеціальних знань, розвиток умінь та навичок, які у поєднанні з моральними,
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службовими та організаторськими якостями дозволять виконувати поставлені
завдання та зберегти життя підлеглому особовому складу.
Діяльність офіцера-педагога за своєю суттю інтелектуальна, пов'язана з
вирішенням чисельних педагогічних завдань. У офіцера-педагога повинні бути
високо розвинуті такі якості, як: швидкість розуму (здатність передбачати дії),
гнучкість розуму (здатність легко і вільно переключатись з однієї ситуації на
іншу), активність розуму (прагнення до пізнання й самовдосконалення),
самостійність розуму (вміння самостійно вирішувати складні завдання),
глибина розуму (здатність розрізняти в предметах та явищах найбільш суттєві),
широта розуму та логічність розуму.
Успіх офіцера-педагога полягає в усвідомленні та проникненні тієї ролі,
яку він покликаний відігравати. Вона в першу чергу полягає в вимогливості до
себе, постійному самовдосконаленні, вимогливості до підлеглих, підвищенні
професійного рівня, тощо. Особистий приклад та рівень педагогічної
майстерності, відображається на розумінні військовослужбовців значимості
свого професійного розвитку.
Основу якісної підготовки та прагнення до розвитку й самовдосконалення
складає мотивація майбутніх офіцерів-педагогів до професійної діяльності.
Мотиваційна поведінка включає в себе дії двох чинників: особистісного та
ситуаційного. Особистісний чинник, проявляється у потребі, мотиві, настанові,
тощо, а ситуаційний чинник через зовнішні умови (поведінка людей, оцінка й
реакція оточення). Мотивація складається з сукупності певних мотивів, а мотив
в першу чергу предмет діяльності, за яким завжди стоїть певна потреба.
Потреба у свою чергу, викликає певне переживання, інтерес, спонукання та
надає смисл до професійної діяльності. У нашому випадку мотивація пояснює
цілеспрямованість

дії,

організованість

і

стійкість

цілісної

діяльності,

спрямованість на досягнення певної мети.
Ф. Херцберг [6] вважав, що основним показником мотивації, є
задоволеність своєю професійною діяльністю. Тільки привабливі умови та
компоненти змісту професійної діяльності, можуть бути мотивами до
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подальшої праці. Якщо у людини є задоволення від своєї праці, тоді рівень
мотивації до подальшої професійної діяльності досить високий. До них
відносяться: досягнення мети, зміст праці, самостійність, відповідальність,
професійно-посадове зростання, можливості особистої самореалізації.
Проведені дослідження спрямовані на визначення основних пріоритетів
професійного зростання майбутнього офіцера як педагога, включають в себе
такі основні компоненти: професійна свідомість, особисте ставлення до
професійної діяльності, професійні знання, навички та вміння практичної
реалізації знань, професійно значущі якості особистості та формування мотиву,
який виникає з потреби особистості і закінчується спонуканням до досягнення
мети.
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Bryzhatyi Ye. Forming professionally-pedagogical readiness of future
officers-teachers: modern approach
Democratization of public processes, revision of new forms of the preparation
of military specialists in the conditions of realization of anti-terror operation (АТО),
radically changed valued the criterion going near the system of military education.
The problem of forming of professionalism of personality and activity of future officer
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acquires in the conditions of development of the national system of education and
creation of new ways of training of officers, special value. Under act of row of
objective factors (a process of education, self-education, continuous education) and
human factors (capabilities, talent, orientation, responsibility, competence, mastery)
there is forming of future officer - officer-teacher.
Activity of officer-teacher is oriented on conditioning for self-improvement,
perfection, studies and education of subjects of studies, forming and development of
necessities and capabilities of subject. For this purpose it follows to have the greatest
qualifying level not only after the specialty but also from the review of the greatest
level of development of him pedagogical mastery.
Success of activity of officer-teacher depends on a pedagogical orientation, to
purposefulness of officer on the capture of studies and education of servicemen an
art. A pedagogical orientation determines forming of such internals as interest, love
to the profession, devotion to the business, and feeling of pride for implementation of
official duties.
Forming of these internals is possible only on the basis of thorough knowledge,
abilities and skills, psychological internals and able use them in the process of
studies and education of inferior personnel.
Keywords: professionally-pedagogical readiness, future officers-teachers.
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Східне регіональне управління Державної прикордонної
служби України, м. Краматорськ

ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ
ЗАСТОСОВУВАТИ СПЕЦЗАСОБИ ТА ЗБРОЮ МАЙБУТНІМИ
ОФІЦЕРАМИ-ПРИКОРДОННИКАМИ
Представлена стаття присвячена проблемам професійної підготовки
майбутніх офіцерів-прикордонників, зокрема такому її компоненту, як вогнева
підготовка. Автор здійснив аналіз особливостей вогневої підготовки
майбутніх фахівців прикордонної служби, і на підставі цього аналізу виділив
основні педагогічні умови формування умінь застосовувати спецзасоби та
зброю у процесі професійної підготовки згаданих фахівців.
Ключові слова: вогнева підготовка, спецзасоби та зброя, майбутніх
офіцери-прикордонники, педагогічні умови.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасна Державна
прикордонна служба України функціонує в умовах посилення боротьби зі
зростанням рівня злочинності в контрольованих прикордонних районах,
незаконною міграцією, проявами контрабандної діяльності на державному
кордоні Україні та іншими негативними явищами, що загрожують суверенітету
України, територіальній цілісності та недоторканності державного кордону
України, а також життю та здоров’ю прикордонників, які виконують наказ на
охорону

державного

кордону,

значною

мірою

обумовлюється

рівнем

професійної підготовленості офіцера-прикордонника до захисту (оборони)
рубежів

Батьківщини.

Одним

із

пріоритетних

напрямів

підготовки

прикордонника до майбутньої професійної діяльності є вогнева підготовка
курсантів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. На сьогоднішній
день проблема формування умінь застосування спеціальних засобів та зброї
майбутніми офіцерами-прикордонниками, не знайшла свого відображення у
© Волошин В.
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дисертаційних дослідженнях. В результаті аналізу наукової літератури,
виявлено дослідження науковців, у яких розглядаються проблеми формування
підвищення методичної майстерності викладачів вогневої підготовки у ВНЗ
правоохоронних органах України (О. Коваль), формування фізичної готовності
до застосування силового впливу на правопорушника під час навчання
особистої безпеки офіцерів-прикордонників (О. Мозолев), формування безпеки
правоохоронних органів та особистої безпеки їхніх співробітників (А.Суббот),
проблеми особистої безпеки, правового захисту професійної діяльності
правоохоронців

(В. Андросюк,

В. Білоус,

В. Гриценко,

Л. Казміренко,

П. Мельник, Г. Піскун, В. Пліско та ін.), проблема психологічного забезпечення
застосування зброї оперативним працівником (О. Бандурка), також дослідження
психологічних аспектів підготовки працівників правоохоронних органів для
застосування вогнепальної зброї в екстремальних умовах (Е. Чеботарев),
особливості навчання методам ефективного застосування вогнепальної зброї та
культури поводження з нею (В. Гурський, Ю. Зайцев, В. Заболотний), проте не
виявлено комплексного дослідження, де б робилась спроба розв’язати проблему
формування умінь використання спеціальними засобів та застосування зброї
майбутніми офіцерами-прикордонниками.
Метою статті є аналіз змісту основних педагогічних умов формування
умінь

застосовувати

спецзасоби

та

зброю

та

результативності

їх

експериментальної перевірки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Професійна діяльність
прикордонників передбачає реалізацію військових цілей, сформованості
військово-організаційних умінь високого рівня, володіння уміннями та
навичками використання різних видів озброєння, ведення збройної боротьби.
Зазначені вище особливості, в першу чергу, є пріоритетними для тактичної
ланки офіцерів-прикордонників [8].
Фахова

підготовка

майбутніх

офіцерів-прикордонників

є

багатоаспектною та містить численну кількість компонентів. Проблема
професійної підготовки офіцерських кадрів вітчизняного прикордонного
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відомства, зокрема такого її виду як вогнева підготовка, є предметом особливої
уваги [9]. Поява нових видів озброєння, способів ведення збройної боротьби
вимагають:
забезпечення інноваційних підходів щодо реалізації змісту та методики
викладання дисциплін, пов’язаних із вогневою підготовкою;
врахування педагогічних та психологічних аспектів впливу у реалізації
зазначеної вище підготовки.
Врахування еволюції тактики ведення бойових дій, тенденції зростання та
ускладнення оперативно-тактичних функцій офіцерів прикордонної служби
обумовило необхідність вивчення нами проблеми удосконалення вогневої
підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників [9].
Аналіз наукової педагогічної, психологічної, військової та філософської
літератури переконливо доводить відсутність окремих наукових досліджень
щодо формування умінь та навичок використання спеціальних засобів та зброї
в майбутніх офіцерів-прикордонників [7]. Проте існує низка вагомих
суперечностей соціально-економічного, політичного характеру, що мають
відношення до представленої нами проблеми:
вимогами щодо змісту професійної підготовки офіцерських кадрів та
недостатньою

розробленістю

в

педагогічній

науці

теоретичних

засад

формування спеціальних умінь та навичок, необхідних для успішного
вирішення ними завдань професійної діяльності в сучасних умовах;
зростаючими вимогами щодо рівня вогневої підготовки майбутніх
офіцерів-прикордонників та невідповідністю інформаційно-технологічного та
матеріального забезпечення навчально-виховного процесу у вищій військовій
школі;
необхідністю застосування інноваційних педагогічних технологій у
вогневій підготовці офіцерів-прикордонників та відсутності належного рівня
готовності науково-педагогічного складу ВВНЗ до інноваційної педагогічної
діяльності.
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Загальновідомим є факт існування педагогічних умов необхідного та
достатнього виду у навчально-виховному процесі вищої школи, проте при
більшому «акценті» на певні педагогічні умови є можливим вирішення тих чи
інших дидактичних

та

виховних

проблем

[9].

З метою

розв’язання

суперечностей у запропонованому науковому дослідженні нами виокремлено
низку відповідних педагогічних умов:
забезпечення єдності вогневої, психологічної та правової підготовки;
оптимізація

процесу

використання

можливостей

інноваційних

педагогічних технологій;
забезпечення позитивної мотивації підготовки майбутніх офіцерівприкордонників як особистісно-професійної діяльності;
застосування

комплексу

інформаційно-технологічного

забезпечення

вогневої підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників.
Відповідно до першої педагогічної умови (забезпечення єдності вогневої,
психологічної та правової підготовки), то варто зупинитись на поясненні змісту
понять зазначених видів підготовки.
Вогнева підготовка передбачає вивчення матеріальної частини табельної
зброї, заходів безпеки при поводженні з нею, основ стрільби, вдосконалення
навичок стрільби, правильного застосування табельної зброї в реальних умовах
оперативно-службової діяльності.
Психологічна підготовка (морально-психологічна підготовка) – це
комплекс заходів психолого-педагогічного характеру, спрямованих на формування, підтримку і розвиток у працівників професійно важливих психологічних та морально-вольових якостей, внутрішнього самоконтролю під час
конфліктних ситуацій, комунікативної культури, психологічної готовності до
професійної діяльності в екстремальних ситуаціях, позитивної мотивації до
обрання безпечних технологій виконання службових завдань.
Правова підготовка – це структурний компонент освіти, процес набуття
правових знань, навичок та вмінь, формування поваги до права, закону, прав та
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свобод людини, відповідних правових орієнтацій та оцінок, правових
поведінкових установок та мотивів правомірної поведінки тощо.
Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що процес формування
умінь застосовувати спецзасоби та зброю залежить не лише від рівня вогневої
підготовки, але й від таких особливостей як морально-вольові якості, рівня
готовності до екстремальних ситуацій, правові поведінкові установки тощо.
Другою педагогічною умовою є оптимізація процесу використання
можливостей інноваційних педагогічних технологій.
Освітні реформи особливого значення набувають у фаховій підготовці
майбутніх фахівців. Зокрема, на особливу увагу заслуговує інноваційна
діяльність, спрямована на впровадження різних педагогічних інновацій. Вона
охоплює всі складові дидактичного процесу: форми його організації, зміст та
технології навчання, навчально-пізнавальну діяльність.
Інновації в освітній сфері означають зміну існуючих педагогічних
технологій, які використовують у навчально-виховному процесі.
Жодна інновація не виникає самі по собі, а є результатом наукового
пошуку, передового педагогічного досвіду окремих науковців або наукових
колективів [2].
Детальний

аналіз

наукової

літератури

з

проблеми

інноваційних

технологій свідчить про існування різних підходів у їх [6]. За певними
підходами за основу взято одні критерії, за іншими  другі. Найвдалішим є
підхід В. Симоненка [5], який до інноваційних технологій навчання відносить
інтерактивні, технологію проектного навчання та комп'ютерні технології.
У

запропонованому

науковому

дослідженні

ключовим

є

метод

навчального тренінгу у поєднанні з іншими технологіями, в результаті чого
його навчальні, виховні та психологічні можливості зростають.
Змістом третьої умови (забезпечення позитивної мотивації підготовки
майбутніх офіцерів-прикордонників як особистісно-професійної діяльності) є
сприяння досягненню успішності у професійній вогневій діяльності майбутніх
офіцерів прикордонної служби.
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У процесі фахової підготовки майбутніх офіцерів прикордонної служби
необхідно стимулювати їх прагнення та активність як суб’єктів навчальної
діяльності.
Розробка проблеми мотивації навчальної діяльності має особливе
значення, оскільки мотиваційна сфера відграє провідну роль у розвитку
пізнавальних сил та формуванні мотивів та професійних умінь у діяльності
курсантів [1].
Відповідно до четвертої педагогічної умови (застосування комплексу
інформаційно-технологічного забезпечення вогневої підготовки майбутніх
офіцерів-прикордонників) варто зазначити, що зазначене забезпечення може
бути представлене у якості процесу та результату оптимізації методичного
забезпечення освітнього процесу.
Інформаційно-методичне

забезпечення

як

процес

є

різновидом

професійної діяльності щодо створення навчально-методичної продукції, щодо
надання методичної допомоги різним категоріям навчального процесу, щодо
виявлення, вивчення, узагальнення та поширення позитивного педагогічного
досвіду [4].
Інформаційно-методичне
навчально-програмної

забезпечення

документації

та

як

результат

є

навчально-методичних

системою
засобів,

діагностичних методик та навчальних матеріалів для організації навчального
процесу, самоосвітньої діяльності суб’єктів навчання та інтенсифікації
діяльності представників науково-педагогічного складу [3].
Навчально-методичне забезпечення можна розглядати у трьох аспектах:
науковий аспект  як один із напрямків педагогічної науки, що вивчає
закономірності процесу навчання та формування особистості майбутнього
фахівця;
прикладний аспект включає укладення навчальних програм, розробку
дидактичних матеріалів, професійну підготовку фахівців;
практичний аспект  розглядає навчально-методичне забезпечення як
безпосередню професійну діяльність [4].
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Інформаційно-методичне

забезпечення

процесу

формування

умінь

застосовувати спецзасоби та зброю включає навчально-методичні комплекси,
які забезпечують більш ефективну реалізацію вогневої підготовки майбутніх
фахівців.
Метою інформаційно-методичного забезпечення є створення умов щодо
постійного

удосконалення

навчальної

діяльності

майбутніх

офіцерів

прикордонної служби, приведення її у відповідність до сучасних досягнень
науки та практики, стимулювання інноваційної діяльності педагогів.
Таким, чином представлені педагогічні умови формування професійних
умінь та навичок застосування спеціальних засобів та зброї у майбутніх
офіцерів-прикордонників дозволять, на нашу думку, удосконалювати вогневу
підготовку майбутніх офіцерів-прикордонників, здійснювати більш широке
використання у педагогіці сучасних інноваційних технологій, забезпечити
дієвість кредитно-модульної технології навчання, удосконалити систему
дидактико-методичного забезпечення навчально-виховного процесу тощо.
Висновки. Визначення педагогічних умов формування професійних
умінь та навичок застосування спеціальних засобів та зброї у майбутніх
офіцерів-прикордонників дозволяє перейти до експериментальних заходів в
реальних

умовах

навчальної

діяльності

–

реалізації

і

впровадження

обґрунтованих педагогічних умов.
Перспективи подальших досліджень. Подальшими перспективними
напрямами наукових досліджень може бути аналіз проблем, що ускладнюють
реалізацію вогневої підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників; аналіз
навчально-матеріальної бази, покликаної забезпечити згаданий процес тощо.
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Волошин В. Содержание педагогических условий формирования
умений применять специальные средства и оружие будущими офицерамипограничниками
Представленная статья посвящена проблемам профессиональной
подготовки будущих офицеров-пограничников, и в частности такому ее
компоненту, как огневая подготовка. Автор провел анализ особенностей
огневой подготовки будущих офицеров-пограничников, и на основе этого
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анализа выделил основные педагогические условия формирований умений
использовать спецсредства и оружие в процессе профессиональной
подготовки будущих специалистов пограничной службы.
Ключевые слова: огневая подготовка, спецсредства и оружие, будущие
офицеры-пограничники, педагогические условия.
Voloshin V. Content pedagogical conditions of formation of skills to use
special tools and weapons of the future border officers
The State Border Guard Service of Ukraine development under conditions of
the intensification of the criminality rate increasing fighting in controlled border
regions, illegal migration, signs of smuggling activities at the state border of Ukraine
and other negative phenomena, which threaten the sovereignty of Ukraine, territorial
integrity and inviolability of Ukraine’s borders, as well as the lives and health of the
border guards, who execute orders on the State border protection, is largely
dependent upon the level of the border guard officer professional readiness to protect
(defend) the Homeland’s frontiers.
At the same time the border guard officer doesn’t always act professionally
competently in extreme situations, not always able to use special means and
weapons, because when performing professional duties during peacetime there
appears uncertainty in firearm usage. That is why one of the priority directions of the
future of border guard preparation for the professional activity is the fire training for
cadets.
Determination of pedagogical conditions of the formation of the future border
guard officers’ professional skills in special means and weapons using allows moving
to experiments in real conditions of educational activity – realization and
implementation of grounded pedagogical conditions.
The presented article deals with the problems of the future border guard
officers’ professional training, and with fire training in particular. The author has
analyzed the peculiarities of the future border guards’ fire training, and, basing on
this analysis, he has outlined the main pedagogical conditions of the formation of the
skills in special means and weapons using during the professional training of the
mentioned specialists.
Key words: fire training, special means and weapons, future border guard
officers, pedagogical conditions.
Keywords: professionally-pedagogical readiness, future officers-teachers.
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦІВ СЕКТОРУ
БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ
Стаття присвячена аналізу висловлювань, міркувань, визначень
науковців, наукових джерел, спеціальної літератури де розглядається
проблема формування та розвитку професійної компетентності у фахівців
сектору безпеки і оборони України. Нами проведено порівняльний аналіз
думок, висловлювань, визначень та розглянуто такі поняття як формування і
розвиток професійно-важливих, спеціальних та інших якостей, професійної
компетентності зазначених вище фахівців. Запропоновано висновки та
визначення професійної компетентності.
Ключові слова: професійні якості, професійна компетентність, фахівці
сектору безпеки і оборони України.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Порушуючи проблему
формування та розвитку професійної компетентності фахівців сектору безпеки
і оборони України ми прекрасно розуміємо, що зазначені фахівці є
невід’ємною часткою нашого українського суспільства. В умовах сьогодення
саме ці спеціалісти відстоюють територіальну цілісність та недоторканість
України і тому рівень їх професіоналізму не повинен викликати сумніву.
Разом з цим, світові тенденції глобалізації економіки, освіти, культури,
науки тощо вимагають необхідності формування інформаційного, всебічного
розвиненого суспільства. В свою чергу, українська освіта неодмінно прагне
інтегруватися в світовий освітній простір. Тому, національна педагогічна наука
повинна розвиватись та намагатись привести традиційні освітні системи до
загальноприйнятих у Європі. Так, знаннєва парадигма освіти повинна бути
відображена з погляду компетентнісного підходу. Характерною ознакою
інтеграційного процесу української освітньої системи є її компетентісноорієнтовна основа.
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Інтеграційний процес у кожних напрямах розвитку держави полягає у
впровадженні європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці,
поширенні власних культурних і науково-технічних здобутків у Європейському
Союзі. У кінцевому результаті такі кроки сприятимуть підвищенню в Україні
європейської культурної ідентичності та інтеграцію до загальноєвропейського
інтелектуально-освітнього та науково-технічного середовища [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчаючи наукові джерела
слід зауважити, що до сектору безпеки і оборони ми можемо віднести:
Президента
Міністерство

України;
оборони

Раду

національної

України;

Збройні

безпеки
Сили

і

оборони

України;

України;

Міністерство

внутрішніх справ України; Національну гвардію України; Національну поліцію
України; Державну прикордонну службу Україну; Державну службу України з
надзвичайних ситуацій; Службу безпеки України; Управління державної
охорони України та інші структури, що визначені законами України.
В розрізі вище зазначеного можемо зауважити, що Державна служба – це
публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного
виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо: аналізу державної
політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та
підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та
проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів
законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів;
забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних,
галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативноправових актів; забезпечення надання доступних і якісних адміністративних
послуг; здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням
законодавства; управління державними фінансовими ресурсами, майном та
контролю за їх використанням; управління персоналом державних органів;
реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавством.
Для таких фахівців професійна компетентність розглядається як здатність
особи в межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні
знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для
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належного

виконання

встановлених

завдань

і

обов’язків,

навчання,

професійного та особистісного розвитку [2].
Метою статті є аналіз наукових поглядів щодо формування та розвитку
професійної компетентності фахівців сектору безпеки і оборони.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчаючи спеціальну та
наукову літературу знаходимо безліч наукових праць присвячених розвитку і
формуванню професійно важливих якостей у фахівців сектору безпеки і
оборони України. Дослідженням питань професійної підготовки фахівців у
вищих військових

(спеціальних

та

профільних)

навчальних закладах

займались О. Андрущак, О. Барабанщиков, І. Біжан, В. Беспалько, О. Бойко,
А. Галімов, Г. Гапоненко, С. Дяков, А. Каленський, В. Свистун, М. Нещадим,
А. Окіпняк, Д. Окіпняк, В. Осьодло, В. Полюк, А. Лігоцький, О. Хміляр,
В. Ягупов

та

багато

інших.

Особливості

формування

професійної

компетентності взагалі розглядали Б. Гершунський, Н. Волкова, І. Зимня,
В. Кремінь, В. Краєвський, В. Петрук, Дж. Равен, Ю. Татур, А. Хуторськой та
інші. Праці цих науковців мають не лише теоретичне, але й практичне
значення для вирішення педагогічних фундаментальних основ науки.
Отже, розглянемо думки науковців з приводу формування професійної
компетентності. Так, в середині ХХ століття в Сполучених Штатах Америки
набуває поширення застосування та впровадження в педагогічних програмах
формування у слухачів не лише знань, і навичок, а й умінь їх застосовувати на
практиці. Процес навчання, що відображав формування знань, умінь і навичок
став розглядатися через призму «компетентнісного підходу». Згодом цей підхід
набув поширення і в європейських країнах (Німеччина, Великобританія) [3].
У свою чергу за часи Радянського Союзу формування умінь відбувалося
лише через трудове навчання та виробничу практику на підприємстві. Отже,
«компетентнісний підхід» набуває свого розвитку і закріплення в педагогічних
освітніх системах, як результативно-цільова спрямованість навчання фахівця. В
цей же час набувають поширення такі поняття, як «компетенція» і
«компетентність».
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Досить широко ці поняття для різних напрямів фахової підготовки
розглянуто у науково-педагогічній літературі сучасності. І у кожному окремому
випадку їх визначення має свої специфічні ознаки. Сучасна література,
науково-педагогічні джерела висвітлюють безліч трактувань таких понять як
«компетенція»,

«компетентність»,

«компетентнісний

підхід»

і

дають

трактування цих термінів. Наприклад, Д. Равен у своїх працях використовує
терміни «компетенція» та «компетентність» як синоніми, а деякі вчені
(А. Бермус,

В. Краєвський, Р. Уайт,

А. Хуторський, І. Зимня) проводять

розрізнення цих понять [4].
Так, російські педагоги В. Краєвський, А. Хуторський акцентують увагу
на розрізненні термінів компетенція (лат. competentia) – коло питань, щодо яких
людина добре обізнана, пізнала їх і має досвід, і компетентність (у певній
галузі) – поєднання відповідних знань і здібностей, що дають змогу
обґрунтовано говорити про цю сферу й ефективно діяти в ній. Отже,
компетентність можна розглядати як результат набуття компетенцій [5].
Щоб з розумінням підійти до визначення професійної компетентності
фахівців сектору безпеки і оборони, пропонуємо звернутись до першоджерела.
Сучасний

великий

тлумачний

словник [6, с. 445]

визначає

поняття:

компетенція – це добра обізнаність із чим-небудь. 2. Коло повноважень якоїнебудь організації, установи або особи; компетентний – як той, який має
достатні знання в якій-небудь галузі; який з чим-небудь добре обізнаний;
тямущий. Який ґрунтується на знанні; кваліфікований. 2. Який має повні
повноваження; повноправний, повновладний.
У свою чергу В. Даль визначаючи ці терміни зазначав: «Компетентный –
судья, кто может, вправе судить о ком-то, о чем-то, или кого-то; кому кто, что
подсудно; судья законный, прямой; полный, призванный и признанный; судья
полноправный. Компетентность – полноправность…» [7, с 148].
Академічний тлумачний словник української мови так дає визначення
терміну компетентний: 1. Який має достатні знання в якій-небудь галузі; який з
чим-небудь добре обізнаний; тямущий. – Я довідався про це від компетентної
особи (Іван Франко, Т. VI, 1951, с. 265); – Я не почуваю себе настільки
компетентним в іригації, щоб братися за розробку проекту в усіх технічних
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подробицях (Олесь Гончар, Таврія., 1957, с. 171); // Який ґрунтується на знанні;
кваліфікований (у 2 знач.). [Микола:] Дякую.. за компетентну допомогу (Іван
Микитенко, Т. I, 1957, с. 474); Компетентна думка. 2. Який має певні
повноваження; повноправний, повновладний. Лікар Нен-Сагор віддав на суд
компетентних і високих зборів своїх колег плоди всієї своєї.. діяльності (Юрій
Смолич, Прекр. катастр., 1956, с. 269). Компетенцію він трактує наступним
чином: 1. Добра обізнаність із чим-небудь. Хто з приємністю і сяким-таким
зрозумінням прочитає літературний твір на чужій мові, особливо близькій до
рідної..., береться до перекладання. Особливої компетенції до сього, здається,
непотрібно(Іван Франко, Т. XVI, 1955, с. 399). 2. Коло повноважень якої-небудь
організації, установи або особи. Комендант рішуче заявив, що то не входить до
його компетенції (Василь Кучер, Голод, 1961, с. 351); — Гадаю..., що
це не стосується ні вашої, ні моєї компетенції... (Юрій Яновський, Т. I,
1954, с. 203) [8].
У свою чергу, сучасний великий тлумачний словник так визначає ці
поняття: компетентний – як той, який має достатні знання в якій-небудь галузі;
який з чим-небудь добре обізнаний; тямущий. Який ґрунтується на знанні;
кваліфікований. Компетенція – це добра обізнаність із чим-небудь [9, с. 445].
Ми з’ясували, що майже всі укладачі тлумачних словників проводять
розрізнення таких понять як «компетенція» і «компетентність».
Якщо розглянути питання про загальну компетентність людини в
професійній діяльності то можемо зазначити, що вона містить низку
характеристик, а саме: здатність працювати самостійно без постійного
керівництва; здатність брати на себе відповідальність за власною ініціативою;
здатність виявляти ініціативу, не питаючи інших, чи слід це робити; готовність
помічати проблеми та шукати шляхи їх вирішення; уміння аналізувати нові
ситуації й застосовувати вже наявні знання для такого аналізу; здатність
знаходити спільну мову з іншими; здатність засвоювати будь-які знання за
власною ініціативою; уміння приймати рішення на основі здорових суджень.
Визначаючи терміни «компетенція» та «компетентність» провідний
британський психолог, почесний професор Единбурзького університету,
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незалежний консультант, працями якого користуються більше 30 держав світу
Д. Равен використовує ці терміни як синоніми. Нам відомо до 37 визначень і
тлумачень цього терміну вченим. Він наводить досить вагомий перелік видів
компетенцій і компетентностей. В окремих випадках він дає характеристику
способів означення, прояву певного виду компетенції, компетентності.
Ми поділяємо думку вченого стосовно того, що компетентність це
інтегрована сукупність певних якостей фахівця і безумовно врахуємо це
визначення у наших подальших дослідженнях. Суспільству потрібні нові
переконання і очікування, але їх не можливо сформувати і розвивати без
чіткого розуміння кінцевого результату, що ми прагнемо досягти. Ми рахуємо,
що це тільки початок переосмислення і розвитку професійної компетентності в
XXI століття у фахівців сектору безпеки і оборони.
Розглянемо
запропонував

думки

інших

розрізняти

ці

вчених

поняття.

з

цього

Він

дав

приводу.

Ч. Вудруф

визначення

поняття

компетентності як такого, що стосується людини, воно передбачає аспекти
поведінки, що стоїть за компетентним виконанням роботи; натомість
компетенцію

запропонував

розглядати

в

контексті сфери

професійної

діяльності, в якій людина є компетентною [10, с. 30-33].
На

думку

вітчизняних

дослідників

В. Плохія,

А. Казановського,

професійна компетентність виступає в якості інтегрального показника, що
включає в себе систему професійних компонентів, які є свого роду
сполученими ланками, що об’єднують професійно важливі якості, якими є
рівень знань, умінь і практичних навичок робітника, здатність до професійної
діяльності в умовах виробництва та забезпечення якісного виконання
виробничих завдань [11, с. 10].
Досліджуючи поняття фахової компетентності В. Петрук [12] визначила,
що це система знань, умінь і навичок, професійно значущих якостей
особистості, які забезпечують можливість виконання професійних обов’язків
певного рівня, а компонентами фахової компетентності – професійні
компетенції.
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Інша вчена Л. Дибкова, досліджуючи навчальну успішність у контексті
компетентнісного

підходу

визначила

це

як

здатність

ефективно

використовувати набуті знання, вміння і навички; вміння вирішити ту чи іншу
проблему, здійснити активний пошук нового досвіду і визначити його
самостійну цінність, наявність вмінь та навиків самостійності в плануванні,
організації,

контролі

власної

діяльності;

креативність,

здатність

до

саморозвитку, самоаналізу, саморегуляції, самоорганізації, самоконтролю. В
свою чергу компетенція, у цьому випадку, є динамічна сукупність знань, вмінь,
навиків, здібностей, цінностей, яка необхідна для ефективної професійної і
соціальної діяльності та розвитку особистості випускника, і яку він
зобов’язаний засвоїти та продемонструвати після завершення частини або всієї
навчальної програми [13].
Аналізуючи наукові думки про визначення цих понять Л. Олійник дійшов
висновку,

що

розрізненню

цих

понять

притримуються

Дж. Бергоуна,

С. Гончаренко, В. Краєвський, Р. Уайт, І. Зимня, А. Хуторський, М. Чошанова
та багато інших [14, с. 12-22].
Займаючись науково-теоретичною розробкою компетентнісного підходу
підготовки фахівців різного рівня, вчені збагатили поняття і терміни
професійної педагогіки. Так, введено термін «професійна компетентність» (від
лат. professio – офіційно оголошене заняття; competo – досягати, відповідати,
підходити), який тлумачиться як «інтегративна характеристика ділових і
особистісних якостей фахівця, що відображає рівень знань, умінь, досвіду,
достатніх для досягнення мети з певного виду професійної діяльності, а також
моральну позицію фахівця» [15, с. 722].
На думку В. Кременя «Зараз за основу для побудови системи
компетентностей

рекомендовано

використовувати

так

звані

Дублінські

дескриптори. Крім того, за результатами програми Тьюнінг, визначено загальні
(ключові) і специфічні (предметні) компетентності. Загальні компетентності
(із – 30) розрізняють за трьома типами: інструментальні (10), міжособистісні (8)
та системні (12). Саме з них слід вибрати найвагоміші і придатніші для
вітчизняної системи освіти, доповнюючи й уточнюючи їх на підставі
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емпіричних

і

теоретичних

досліджень,

експериментальної

перевірки,

практичної апробації» [16, с. 267].
Висновок та перспективи подальших досліджень. Таким чином
можемо підсумувати, що професійна компетентність – головний критерій, за
яким оцінюється персонал будь-якої організації, структури. Це готовність і
здатність цілеспрямовано діяти у відповідності до вимог права. Вона
характеризується здатністю фахівця вирішувати певний клас професійних
завдань у комплексному їх представленні, самостійно вирішувати виникаючі
проблеми під час професійної діяльності, а також самим адекватно оцінювати
результати власної професійної діяльності. Іншими словами – це пов’язані з
предметом праці навики, відповідні методи і технічні прийоми, властиві
різноманітним

галузям

діяльності.

У

формальному

розумінні

під

компетентністю можна розуміти опис вимог до особистісних, когнітивних,
професійних якостей, яким повинен відповідати фахівець певної сфери
діяльності. Її можна порівняти з посадовою інструкцією, або функціональними
обов’язками. Фактично це та галузь професійної діяльності, яку виконує
людина-професіонал під час своєї щоденної праці.
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Гапоненко Г. Профессиональная
компетентность
специалистов
сектора безопасности и обороны
Статья посвящена анализу высказываний, суждений, определений
ученых, научных источников, специальной литературы, где рассматривается
проблема формирования и развития профессиональной компетентности у
специалистов сектора безопасности и обороны Украины. Нами проведен
сравнительный анализ мнений, высказываний, определений и рассмотрены
такие понятия как формирование и развитие профессионально-важных,
специальных и других качеств, профессиональной компетентности указанных
выше специалистов. Предложено выводы и определения профессиональной
компетентности.
Ключевые слова: профессиональные качества, профессиональная
компетентность, специалисты сектора безопасности и обороны Украины.
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Haponenko H. Professional competence of security and defence services
specialists
This article is devoted to the analyzes of the statements, arguments, scientists`
definitions, scientific sources of literature where the problem of professional
competence of experts in the security and defense services of Ukraine formation and
development is studied.
We found out that the integration process in each area of Ukraine development
is provided by implementation of European standards in education, science and
technology, as well as by spreading of our cultural, scientific and technical
achievements in the European Union.
We performed a comparative analysis of opinions, statements, identifications
and discussed concepts of the formation and development of professional qualities of
the mentioned above specialist’s professional competence. The scientific sources
analysis enables to make a conclusion that there are two variants of thoughts, where
researchers use the terms competence" and "competence" interchangeably, and
another which hold the distinction of these concepts. In addition, it was discovered
that almost all dictionaries compilers hold the distinction of these concepts.
It was elicited that the mentioned above experts` professional competence is
seen as the ability of individuals within certain official authority to apply specific
knowledge and skills, identify appropriate moral and professional qualities for
performing of assigned tasks and responsibilities properly as well as for training and
professional and personal development.
Thus we concluded that “professional competence” is the main criteria for
staff assessing of any organization structure. It is the willingness and ability to act
deliberately as required by law. It is characterized by the ability to resolve the
certain level of specialist professional tasks in complex representation of
independently solve problems in the professional activity and thus adequately
evaluate the results of their own profession. In other words, it is related professional
skills, appropriate methods and techniques inherent and necessary in the various
fields of activity. In the formal sense of competence can be considered the list of the
requirements for employees` cognitive and professional skills that must meet
specialist of special area activities. It can be compared to the job description or
duties and responsibilities. In fact, this is the area of professional activity performed
by a specialist during his/her working day.
Keywords: professional quality skill, professional competence, specialists of
the security and defense services of Ukraine.
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кандидат педагогічних наук, доцент,
Національна академія Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького, м. Хмельницький
ФЕНОМЕН ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ФОРМУВАННІ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВПРИКОРДОННИКІВ
У статті обґрунтовується соціокультурна природа феномену
освітнього середовища вищого навчального закладу в аспекті формування
професійної
компетентності
майбутніх
офіцерів-прикордонників.
Визначається, що в умовах соціокультурного освітнього середовища
традиційна роль викладача як носія освітньої реальності змінюється на роль
організатора такого середовища. Розкриваються підходи науковців щодо
визначення типології та структури освітнього середовища вищого
навчального закладу.
Ключові слова: освітнє середовище, соціокультурне середовище,
феномен, комунікація, професійна компетентність, майбутні офіцериприкордонники.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Початок ХХІ століття
ознаменований інтенсифікацією глобалізаційних процесів, геополітичними
трансформаціями світового порядку, що обумовлює появу нових викликів і
загроз прикордонній безпеці України. Необхідність ефективної протидії
їхньому впливу висуває на порядок денний завдання щодо удосконалення
професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників з метою набуття
ними актуальних професійних компетентностей. Цілком закономірно, що таке
завдання повинно корелюватися із завданнями модернізації вищої освіти в
нашій державі, орієнтованими на її новий гуманістично-інноваційний тип, який
передбачає формування особисті майбутнього фахівця. Визначальною умовою
якісного виконання зазначених вище завдань постає проектування освітнього
середовища вищого навчального закладу як інструменту опосередкованого
педагогічного

менеджменту.

Саме

завдяки

реалізації
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(«живильних»)
суб’єктів

можливостей

освітньої

діяльності

такого

середовища

набуває

саморозвиток

максимальної

усіх

активності

та

результативності [9; 18]. При цьому кожен суб’єкт одночасно є продуктом і
творцем освітнього середовища, що й робить можливим його інтелектуальний,
моральний та духовний розвиток. Яскравим підтвердженням цього є визнання
на

рівні

ЮНЕСКО

середовищного

підходу

до

освіти

як

найбільш

перспективного.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання проблеми. З початком XXI століття зростає зацікавленість
вчених-педагогів щодо використання в освітньому процесі, зокрема в умовах
вищої освіти, потенціалу освітнього середовища. Сучасні дослідження
освітнього середовища набули диверсифікованого характеру, що зумовлено
неоднозначністю його парадигмального осмислення як багатоаспектного
педагогічного феномену. Упродовж останніх років помітно вирізняються
дослідження освітнього середовища, які проведені такими науковцями, як
І. Баєва, Г. Бєляєв, І. Габа,. Л. Гаязова, Т. Гуменюк, С. Дерябо, Ю. Жук,
Д. Іванов, І. Кадієвська, Л. Кепачевська, Є. Клімов, О. Керницький, В. Козирів,
В. Тименко, Ю. Мануйлов, В. Маралов, Л. Новікова, В. Орлов, В. Панов,
Ю. Песоцький, В. Рубцов, В. Сітаров, В. Слободчиков, Ю. Швалб, І. Щендрик,
М. Чорноушек, О. Ярошинська В. Ясвін, К. Юр’єва та інші. Утім, попри
значний інтерес до означеної проблематики поза увагою вчених залишаються
питання щодо організації умов для створення (проектування) освітнього
середовища професійної підготовки майбутніх фахівців. Оскільки результатами
такої підготовки виступають сформовані у них професійні компетентності,
логічним є припущення щодо вирішального впливу середовищного підходу на
рівень їх сформованості, особливо в частині, що стосується професійного та
особистісного розвитку фахівця.
Метою статті є з’ясування сутності та обґрунтування характерних ознак
(параметрів) освітнього середовища в контексті реалізації в освітньому процесі
компетентнісного підходу, орієнтованого на розвиток особистості майбутнього
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офіцера-прикордонника.
Виклад основного матеріалу дослідження. Професійна підготовка
майбутніх

офіцерів-прикордонників

покликана,

насамперед,

забезпечити

високий рівень їх готовності до професійної діяльності з її структурною та
функціональною складністю, що обумовлює необхідність переосмислення
мети, змісту, а також результатів навчання крізь призму компетентнісного
підходу.
Результати аналізу наукових праць [3; 10; 13] свідчать про цілковиту
переконаність педагогів у тому, що реалізація компетентнісного підходу в
умовах вищої освіти забезпечує спрямованість освітнього процесу на
формування

і

розвиток

професійної

компетентності

як

інтегрованої

характеристики, яка визначає здатність вирішувати професійні завдання, що
виникають у реальних ситуаціях професійної діяльності, з використанням
знань, досвіду, цінностей і схильностей особистості.
Загалом, у поняття «професійна компетентність» дослідники включають
наступні аспекти: проблемно-практичний – адекватність розпізнавання і
розуміння ситуації, адекватна постановка та ефективне виконання цілей,
завдань, норм у даній ситуації; смисловий – адекватне осмислення професійної
ситуації у більш загальному соціокультурному контексті; ціннісний – здатність
до правильної оцінки ситуації, її суті, цілей, завдань і норм, з точки зору
власних і загальнозначущих цінностей [12]. В широкому сенсі – професійна
компетентність особистості артикулюється як рівень успішності її взаємодії з
соціальним середовищем [13].
Виходячи з вищеозначеного, формування професійної компетентності
майбутніх офіцерів-прикордонників нами розглядається як процес цілісного
розвитку особистості – суб’єкта професійної діяльності. Підвищення рівня
професійної компетентності залежить від власних можливостей особистості
фахівця та уміння їх використовувати. Ми погоджуємося з поглядами
науковців, що саме відповідальний індивід повинен стати продуктом процесів
соціалізації, навчання, загальної професійної підготовки до виконання всього
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спектра життєвих функцій, здатний до втілення вільного гуманістичноорієнтованого вибору [3]. Це обумовлює необхідність пошуку та обґрунтування
педагогічних

умов

формування

професійної

компетентності

майбутніх

офіцерів-прикордонників, які відповідали б таким поглядам.
Результати аналізу численних наукових досліджень свідчать про те, що з
метою

формування

професійної

компетентності

майбутнього

фахівця

відповідного профілю досліджується вплив окремих педагогічних умов, які не
достатньо повно охоплюють компонентний склад досліджуваної якості
особистості. Вибір та обґрунтування таких умов не позбавлені ознак
суб’єктивності, що ставить під сумнів їх дієвість. Окрім того, зміст більшості
педагогічних умов щодо формування професійної компетентності передбачає
збереження формату суб’єктно-об’єктної взаємодії учасників освітнього
процесу.
Перспективним напрямом подолання означеної проблематики слід
вважати використання потенціалу середовищного підходу, метою якого є
організація освітнього середовища, спроможного надати освітні можливості
для майбутніх фахівців у відповідності до їх ціннісних орієнтацій. Власне
організація умов для створення такого освітнього середовища відповідає
цільовим настановам компетентнісного підходу і слугує основою для
ефективного формування та розвитку професійної компетентності майбутніх
офіцерів-прикордонників.
Реалізація середовищного підходу в контексті формування професійної
компетентності

потребує

уточнення

сутності

освітнього

середовища,

характерних ознак, критеріїв і показників його якості тощо. Середовищний
підхід базується на розумінні феномена освітнього середовища – його змісту,
структури, закономірностей формування та розвитку. Поняття «освітнє
середовище» є ключовим як в педагогічних дослідженнях, так і в освітній
практиці. У чому полягає сутність означеного поняття стосовно вищої
військової школи? Пошук відповіді на це питання вимагає аналізу,
узагальнення та систематизації існуючих наукових поглядів.
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Розуміючи під середовищем найближче оточення суб’єкта, у якому
формуються та проявляються його найкращі якості, постає завдання щодо
створення такого середовища, яке б розвивало особистість в освітньому
процесі. Чим більше та повніше вона використовує можливості середовища як
«живильного субстрату», тим більш успішно проходить її вільний та активний
розвиток, створюються умови для самореалізації, самовираження під час
освоєння знань, зокрема тих, які необхідні для майбутньої професії та життя
загалом [18].
На сучасному етапі активізуються спроби наукового осмислення
середовища крізь призму зв’язку теорії та практики сучасної освіти. Результати
таких спроб забезпечили конституювання низки дисциплін, серед яких:
філософія освіти, соціологія освіти, психологія освіти та педагогіка. Зокрема, у
філософії освіти мова йде про проектування нового освітнього середовища як
багатовимірного простору, адекватного потребам студентської молоді та
такого, що відповідає тенденціям і динаміці сучасної культури. У рамках
психологічної

науки

цілеспрямованого

дана

проблема

психологічного

розглядається

аналізу

і

з

використання

точки

зору

освітнього

середовища як фактору, умови та засобу побудови освітнього процесу у вищих
навчальних закладах. Психологія середовищного утворення показує, що
предметно-просторове оточення стає фактором впливу лише у тому випадку,
коли воно «олюднене», коли за предметом бачиться ставлення, коли за речами
вгадуються інтереси, коли матеріальні засоби виступають для всіх суб’єктів
освітнього процесу як умова найкращого стану кожного, коли кожний творчо
перетворює предметний освітній простір [2].
Особливе місце займає середовищний підхід в методології сучасної
педагогічної науки. За словами О. Керницького, досліджувати середовище як
педагогічний феномен – це означає виявити його можливості як джерела
професійного й особистісного досвіду, стимулів самореалізації майбутнього
фахівця в професійно значущих ситуаціях тощо. Сучасний етап науковопедагогічних досліджень

характеризується

орієнтацією
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системність в оцінці факторів особистісного й професійного зростання фахівця,
що спонукає звернутися й до феномену середовища [7].
Посилений інтерес щодо наукового пізнання освітнього середовища та
його різноманітних аспектів відмічається протягом останнього десятиріччя, що
обумовлено

розвитком

психолого-педагогічної

концепції

середовищно-

орієнтованого навчання. У відповідності з даною концепцією на кожному
історичному етапі існує іманентна взаємозалежність між освітньою культурою
та освітнім простором, в якому ця культура функціонує, випробовуючи на собі
постійний вплив освітнього середовища [5]. Саме середовищно-орієнтоване
навчання дозволяє перенести акцент у діяльності викладача з активного
педагогічного впливу на особистість того, хто навчаэться в контекст
формування «освітнього середовища», в якому відбувається його професійне
становлення.

При

такій

організації

навчання

включаються

механізми

внутрішньої активності слухача у взаємодії з усіма компонентами середовища,
що сприяє його становленню як майбутнього висококваліфікованого фахівця.
Спроби

дослідити

специфіку середовишно-орієнтованого

навчання

призвели до зародження низки концепцій освітнього середовища, зокрема
вищої школи [5]. Науковці по-різному уявляють його сутність, структурнофункціональні характеристики, особливості проектування, що вказує на
онтологічну та епістемологічну проблематику означеного феномену.
Порівняльний аналіз концепцій освітнього середовища дає можливість
диференціювати їх за двома опозиційними парадигмами: позитивізмом і
конструктивізмом [16]. Позитивістська традиція дослідження відштовхується
від необхідності детального аналізу освітнього середовища, як сукупності умов,
що оточують особистість, впливають на формування і розвиток її здібностей,
реалізацію інтересів, виховання та формування професійної самосвідомості
майбутнього фахівця. Такі умови апріорі вважаються об’єктивно існуючими і
можуть бути визначені шляхом раціонально-логічних суджень. Іншими
словами, позитивістами визнається лише одна об’єктивна реальність, для якої
існує певний істинний спосіб розуміння. Адепти позитивістської парадигми
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виходять з ідеалу ціннісно-нейтрального, аполітичного дослідження, а головні
його цілі вбачають в поясненні, передбаченні та здійсненні контролю над
феноменом освітнього середовища [1; 7; 17]. У загальному вигляді його
визначають як психолого-педагогічну реальність, що містить умови для
розвитку особистості учасників освітнього процесу шляхом включення їх в
спеціально створене просторово-предметне та соціальне оточення. Слабкість
позитивістських

підходів

полягає

в

недостатньому

врахуванні

ролі

суб’єктивних чинників формування освітнього середовища.
Визначальна роль особистісних конструктів у творенні освітньої
реальності

вищої

школи

постулюється

в

працях

послідовників

конструктивістської традиції [11; 14; 15]. Парадигма конструктивізму, що
ґрунтується на ідеї конструктивної природи людського сприйняття, стверджує,
що основу наших знань слід шукати не в «об’єктивному світі», а в мові,
культурі, соціальних відносинах, нормах конкретного співтовариства, тим
самим визнається множина локальних, соціокультурно сконструйованих
реальностей [16]. Освітнє середовище, за поглядами конструктивістів, і є такою
соціокультурною реальністю, яка суб’єктивно конструюється за допомогою
заданих культурою способів категоризації. Власне сам термін «освітнє
середовище» з’явився внаслідок активізації ролі освіти в становленні
суспільства нового типу, в якому значно зросла роль знань, інформації, а
культура проникла у всі сфери людського існування.
Соціальна природа освітнього середовища пов’язана з системою
цінностей і норм, що формуються в процесі соціалізації особистості в освітній
сфері. При цьому соціалізація розуміється як процес об’єднання людей, а
культурна спрямованість виступає як зміст об’єднання.
З точки зору системного підходу освітнє середовище розглядається як
елемент соціокультурного середовища. У зв’язку з цим норми та цінності, на
яких базується соціокультурне середовище, будуть складати основу освітнього
середовища. Зміст освіти безпосередньо пов'язаний із соціокультурним
середовищем, яке й буде детермінувати процес становлення та розвитку освіти.
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Освіта, таким чином, постає транслятором знань, норм і цінностей культури.
Індивід у цьому процесі постає суб’єктом, який, з одного боку, приймає нові
знання, цінності, що закладені в освіті, а з іншого – сам впливає на освіту [15].
Педагогічний вимір соціокультурного освітнього середовища пов'язаний
із суб’єкт – суб’єктною взаємодією, яка забезпечує суб’єкту можливість
задоволення освітніх потреб та їх трансформацію в життєві цінності. Унаслідок
активної взаємодії одного суб’єкта з іншим (у нашому випадку взаємодія у
ланці «викладач-курсант (слухач)», «керівник підрозділу-курсант (слухач)»,
«курсант

(слухач)»-курсант

(слухач)»)

відбувається

формування

індивідуального та групового соціального капіталу, елементами якого є
соціальні мережі, норми та довіра [4]. Так, через особисту соціальну мережу
суб’єкт отримує доступ до актуальних та потенційних ресурсів, пов’язаних з
міцними зв’язками з іншими суб’єктами, приймає участь в колективних
соціальних діях, стає частиною певних соціальних практик і в той же час є їх
творцем. Отже, індивідуальний соціальний капітал може бути представлений як
ресурси, які суб’єкт використовує, мобілізовуючи свої соціальні зв’язки. Щодо
групового соціального капіталу, то його характеристика потребує аналізу
соціальних мереж, в основі яких лежать певні цінності, норми, довіра, завдяки
яким в суспільстві утверджуються певні зразки взаємодії. Загалом, завдання
вищого військового навчального закладу – створити умови майбутнім фахівцям
щодо входження в нову соціокультурну реальність, формування їх соціального
капіталу як сукупності професійних компетентностей, необхідних для
подальшого професійного та особистісного розвитку.
Як зазначалося вище, з точки зору представників конструктивістської
парадигми соціокультурне

освітнє

середовище

є

продуктом

спільного

конструювання в актуальних освітніх ситуаціях. Це означає, що воно не є
сукупністю умов та обставин, що задаються ззовні, а починається там, де
відбувається зустріч того, хто освічує, й того, хто освічується, де вони
починають спільно його проектувати та будувати – і як предмет, і як ресурс
своєї спільної діяльності; і де між окремими інститутами, програмами,
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суб’єктами освіти, освітніми діяльностями починають вибудовуватися певні
зв’язки й відносини [15]. Вихідним положенням даного підходу до освітнього
середовища є розуміння того, що необхідною умовою розвитку особистості є її
участь в спільній діяльності, яка розділена з іншими учасниками освітнього
процесу

[14, с. 36].

При

цьому

головним

механізмом

функціонування

освітнього середовища є комунікація. Це означає, що воно народжується та
функціонує там, де відбувається комунікативна взаємодія різноманітних сенсів
і способів діяльності та в результаті акумулює це розмаїття так, що кожен з
учасників середовища виявляється здатним змінити власну позицію та бачення
ситуації, а також сформулювати можливий проект нового опису, а отже й нової
конструкції ситуації [18].
Таким

чином,

освітнє

середовище

формування

професійних

компетентностей майбутніх офіцерів-прикордонників визначається нами як
соціокультурна
відбувається

реальність,

комунікативна

що

народжується

взаємодія

та

функціонує

різноманітних сенсів

там,

де

і способів

діяльності, яка забезпечує можливість задоволення освітніх потреб суб’єкта та
їх трансформацію в життєві цінності, а також формування його соціального
капіталу.
Окрім того, освітнє середовище є тією сферою, в якій відбувається
трансформації досвіду та ідентичності учасників освітнього процесу. Якщо
середовище є умовою конструювання суб’єктивності, то підлягає перегляду
традиційна роль викладача, який, зазвичай, повинен викликати зміни в
свідомості тих, хто навчається шляхом організації та здійснення певної
освітньої технології. У цьому випадку він радикально міняє свою функцію – з
формування ідентичності на організацію освітнього середовища, тобто
здійснює управління його створенням та виробництвом [15].
За результатами аналізу наукових праць встановлено, що якісними
характеристиками освітнього середовища вищого навчального закладу, зокрема
військового повинні стати [1]:
цілісність, що включає всі необхідні компоненти взаємодії та утворює
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 2

Педагогіка

інтегративний простір (соціальний, культурний, інноваційний);
варіативність,

що

обумовлює

наповнення

освітнього

середовища

розмаїттям сенсів та значень, можливістю вибору майбутнім офіцеромприкордонником як змісту, так і форм й способів різних форм навчальної
діяльності;
діалогічність, що визначається творчо-пошуковою взаємодією всіх
суб’єктів освітнього процесу;
відкритість, що перебуває в стані постійної взаємодії (обміну) з
соціокультурним середовищем;
суб’єктність, що означає здатність особистості виступити агентом
(суб’єктом) дії, бути незалежним від інших людей;
універсальність, що обумовлює різноманітне призначення;
невизначеність, що стимулює пошук власних орієнтирів;
динамічність,

що

обумовлена

трансформацією,

оскільки

складові

елементи вступають в нові відносини та утворюють нові форми.
Типова структура освітнього середовища може включати [5]:
просторово-семантичну складову: архітектурно-естетична організація
життєвого простору (архітектура будівлі та дизайн інтер’єру, просторова
структура навчальних приміщень); символічний простір (герб, гімн, традиції);
змістовно-методичну складову: змістовна сфера: (концепції навчання та
виховання, навчальні програми ін.); форми і методи організації навчання
(форми організації занять - дискусії, екскурсії, тренінги ін.);
комунікаційно-організаційну складову: особливості суб’єктів освітнього
середовища

(розподіл

статусів

і

ролей,

статевовікові

та

національні

особливості, їх цінності, установки, стереотипи ін.); комунікаційна сфера (стиль
спілкування і викладання); організаційні умови (особливості управлінської
культури, наявність творчих об'єднань ін.).
Основні типи освітнього середовиша диференціюються [5; 8]: за стилем
взаємодії (конкурентна – кооперативна, гуманістична – технократична); за
характером ставлення до соціального досвіду і його передачі (традиційна –
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інноваційна, національна – універсальна) за характером взаємодії з зовнішнім
середовищем (відкрита – замкнена); за впливом на розвиток особистості
(догматична – кар’єрна, безтурботна – творча).
Висновки дослідження та перспективи подальших розвідок у даному
напрямку.

Визначальною

прикордонниками

умовою

актуальних

набуття

професійних

майбутніми

офіцерами-

компетентностей

постає

проектування освітнього середовища вищого військового навчального закладу,
спроможного надати освітні можливості для майбутніх фахівців у відповідності
до їх ціннісних орієнтацій.
Освітнє середовище є соціокультурною реальністю, що народжується та
функціонує там, де відбувається комунікативна взаємодія різноманітних сенсів
і способів діяльності, яка забезпечує можливість задоволення освітніх потреб
суб’єкта та їх трансформацію в життєві цінності, а також формування його
соціального капіталу. В умовах конструювання суб’єктивності освітнього
середовища традиційна роль викладача як носія освітньої реальності
трансформується в роль організатора такого середовища.
Освітнє середовище є частиною локальної символічної практики,
результатом

спільного

конструювання

в

межах

актуальної

освітньо-

комунікативної ситуації, в якій воно генерується та одночасно генерує
відповідні ефекти, зокрема ті, що пов’язані з формуванням професійних
компетентностей у майбутніх фахівців. Якісними характеристиками освітнього
середовища

вищого

навчального

закладу

є:

цілісність,

варіативність,

діалогічність, суб’єктність, відкритість, універсальність, динамічність та
невизначеність. Структура освітнього середовища включає такі складові:
просторово-семантичну, змістовно-методичну, комунікаційно-організаційну.
Основні типи освітнього середовища диференціюються за: стилем взаємодії;
характером ставлення до соціального досвіду і його передачі; характером
взаємодії з зовнішнім середовищем; впливом на розвиток особистості.
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Перспективами подальших досліджень є обґрунтування ризиків у сфері
безпеки освітнього середовища вищого навчального закладу та основних
підходів щодо їх мінімізації.
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Демянюк Ю. Феномен образовательной среды в формировании
профессиональной компетентности будущих офицеров-пограничников
В статье обосновывается социокультурная природа феномена
образовательной среды высшего ученого заведения в аспекте формирования
профессиональной компетентности будущих офицеров пограничников.
Определяется, что в условиях социокультурной среды традиционная роль
преподавателя как носителя образовательной реальности изменяется на роль
организатора такой среды. Раскрываются подходи ученых по определению
типологии и структуры образовательной среды высшего ученого заведения.
Ключевые слова: образовательная середа, социокультурная середа,
феномен, коммуникация, профессиональная компетентность, будущие
офицеры-пограничники.
Demianiuk Yu. Learning environment phenomenon in the formation of
professional competence of future border guard officers
Projecting of learning environment of higher military educational institutions,
being able to provide educational opportunities for future specialists according to
their values is an important condition for future border guard officers in order to
acquire essential professional competences.
Modern researches of learning environment are marked by ambiguity of its
paradigmatic comprehension as multidimensional pedagogical phenomenon,
therefore the purpose of the article is to define the nature and justification of the
characteristic features of the learning environment in the context of competency© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017
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based approach realization in the educational process, which is oriented to the
personal development of future border guard officers.
It is determined that on the basis of comparative analysis of the positivist and
constructivist traditions in the learning environment study for the purposes of
research issues of formation and development of professional competence of future
border guard officers, a system of views on the learning environment as sociocultural reality is acceptable. It originates and operates where there is
communicative interaction of various senses and ways of activity that provides an
opportunity to meet the educational needs of the subject and their transformation into
the life values and the formation of its social capital.
The author proves that the learning environment is not a priori given to the
subject from the outside, but it is part of local symbolic practices and result of a joint
design within the relevant educational and communicative situation in which it is
generated and simultaneously generates appropriate effects, in particular those
related to development of mental growths in personal characteristics, activities,
individuality of future professionals.
The qualitative characteristics of the learning environment of a higher
educational institution have been specified, they are: integrity, variability,
dialogueness, subjectivity, openness, flexibility, corporatism, dynamism and
uncertainty.
The author emphasizes that in terms of the subjectivity construction of learning
environment the traditional role of the teacher as a carrier of educational reality is
transformed into the role of organizer of such an environment.
Scientific approaches to determine the typology and structure of the learning
environment of a higher educational institution have been revealed in the article.
Key words: learning environment, socio-cultural environment, phenomenon,
communication, professional competence, future border guard officers.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 2

Педагогіка

УДК 378.147
Наталя КОРОЛЬОВА,
старший викладач кафедри фізичного виховання
Української інженерно-педагогічної академії
ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
САМОМОНІТОРИНГУ ПРИ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ДИСЦИПЛІНІ
«ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»
У статті висвітлено причини недостатньої фізичної підготовленості
молоді в Україні, виявлено фактори підвищення ролі фізичного виховання та
спорту у сучасному житті. Надано характеристику методики та
особливостей використання «портфель-технології» при навчанні студентів
дисципліні «Фізичне виховання». Представлено результати дослідження
навчання студентів фізичної культури у вищому навчальному закладі з
використанням «портфель-технології».
Ключові слова: навчання студентів, педагогічні технології, само
моніторинг, «портфель-технології», фізичне виховання.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблема вдосконалення
фізичної

підготовленості,

здоров’я

студентської

молоді

залишається

найважливішою державною проблемою в Україні. Кожен освітній заклад
покликаний сприяти нормальному розвитку учнів та студентів і охороні їх
здоров'я, про що чітко заявлено в Законі України «Про освіту» [2].
У сучасному навчальному закладі фізичне виховання дозволяє різнобічно
впливати на особистість. Разом з тим, соціально значущі результати фізичного
виховання досягаються в даний час лише частково. Все це свідчить про
проблему фізичної підготовленості студентів сучасного суспільства.
Недостатня освіченість пов’язана з недостатньо сформованою культурою
особистості в області фізичного виховання, внаслідок відсутності цілісної
системи фізичного виховання особистості починаючи з народження й
закінчуючи ВНЗ, й виробництвом. Відсутність інтересу у значній частині
студентів до фізичної культури у школі обумовлене також невисоким
професіоналізмом викладачів, що ведуть предмет «Фізична культура» [1]. Усе
це вимагає зміни підходів до навчання з предметів фізичної культури й спорту,
© Корольова Н.
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пошуку нових технологій, що зацікавлять в першу чергу самих студентів,
задіють механізми самоаналізу та самоконтролю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останніми роками проведено
такі дослідження: з проблем підтримки професійної працездатності і
збереження здоров’я майбутніх авіаційних фахівців, методик навчання
курсантів цивільної авіації (Р. Макаров) з теоретико-методичного забезпечення
фізичного виховання у вищих навчальних закладах (В. Білокур), з визначення
організаційно-педагогічних засад системи фізичного виховання студентської
молоді (А. Домашенко), з професійно-прикладних основ формування здорового
способу життя студентів вищих навчальних закладів (Н. Завидівська).
На основі аналізу сучасної науково-методичної літератури встановлено,
що значна частина досліджень присвячена вивченню фізичного стану студентів
як однієї з умов їх фахової підготовки (О. Дубогай, Р. Поташнюк, О. Дрозд,
О. Малімон), запобіганню негативного впливу екологічних і економічних умов
на

здоров'я

та

фізичний стан студентів (Т. Круцевич,

М. Курочкіна),

формуванню потреби в студентської молоді до систематичних занять
фізичними вправами протягом усього життя (М. Віленський, Г. Іванова).
Водночас, незважаючи на наявність досліджень науковців аспектів
фізичного виховання студентської молоді, відсутні комплексні дослідження з
врахуванням

сучасних

вимог

щодо

напрямків

теоретико-методичного

забезпечення фізичного виховання у вищих навчальних закладах.
Першочергового

розв’язання,

на

нашу

думку,

вимагають

такі

суперечності фізичної підготовки майбутніх фахівців: між вимогами професії
до

підготовленості

майбутнього

фахівця

та

реальним

рівнем

його

підготовленості до виконання професійних завдань; між вимогами до фізичних
якостей, що необхідні майбутньому фахівцю, та ефективністю їх формування у
процесі підготовки у ВНЗ; між досягненнями науки й ступенем їх застосування
у навчальному процесі ВНЗ;

між

необхідністю

підтримання

високої

працездатності майбутнього фахівця протягом усієї кар’єри та відносною
застарілістю форм і методів навчання у ВНЗ.
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Метою

статті

є

визначення

причин

недостатньої

фізичної

підготовленості молоді в Україні, виявлення факторів підвищення ролі
фізичного виховання та спорту у сучасному житті, характеристика мети,
методики та особливостей використання «портфель-технології» при навчанні
студентів дисципліні «Фізичне виховання».
Виклад основного матеріалу дослідження. Роль фізичного виховання та
спорту сьогодні дуже важлива для майбутніх фахівців. Це обумовлено такими
факторами: поєднання якісних характеристик праці, мистецтва, культури, фаху;
величезний запас документальних життєвих ситуацій та біографії конкретних
людей, котрі являють собою приклади переможного протиставлення сили духа
спільної могутності суперників роковому збігу обставин, трагічним подіям;
відповідає глибинним потребам людини в різноманітних формах психологічної
ідентифікації (від героїчної до національної) [1].
Фізична

підготовленість

молоді

в

Україні

сьогодні

далека

від

досконалості, що зумовлено низкою причин [3]:
недостатня інформаційно-просвітницька робота для залучення дітей та
підлітків до спортивних секцій, коштовність їх відвідування;
низька увага соціальних інститутів та держави до створення сучасних
програм підтримки молоді та молодих сімей, формування звичок здорового
способу життя;
обмежений обсяг занять з фізичного виховання за навчальним планом у
школах та ВНЗ;
низька можливість використання сучасних спортивних тренажерів під час
навчальних занять через низьку платоспроможність українських родин;
недостатня увага суспільства до впровадження нових технологій
оздоровлення населення.
При традиційній освіті роль педагога при передачі знань носить
класичний, предметно-технократичний характер. Інноваційна освіта ж є
особистісно- і суспільно орієнтованим напрямком, що забезпечує творчий,
продуктивний

характер

навчальної

діяльності.

Зміст
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забезпечує гуманізований характер з інтегруванням нових і традиційних
навчальних предметів. Педагог виконує функцію не тільки організатора,
керівника, але й співучасника навчального процесу, коли навчання побудовано
як діалог студентів з реальністю. Тому, у процесі навчання студентів, на нашу
думку, особливого значення набуває формування в них знань та набуття
досвіду самомоніторингу.
Мета само моніторингу – виявлення й контроль, оцінювання власних
успіхів у фізичному вихованні та спорті, вироблення навичок та звичок
використання фізичних вправ у професійній діяльності [4].
Студентський вік – це час активного суспільного буття людини. Тому ми
пропонуємо таку форму самомоніторингу, як «портфель-технологія», що
враховує: основні психічні новоутворення, що властиві віку студентів;
фізіологічні особливості студентів; наявність стійких періодів формування
фізичних якостей.
«Портфель-технологія» – це організований та зібраний масив інформації
про фізичну активність студента, що показує його прогрес в досягненні
поставленої мети. Студент за власним вибором відбирає в свій «портфель»
роботи, виконані ним на заняттях з фізичної культури, дома або на позакласних
заняттях

(кількість

виконаних

вправ,

читання

спортивної

літератури,

відвідування оздоровчих заходів і спортивних секцій тощо.).
«Портфель-технологія»

враховує

також

індивідуально-особистісні

особливості студентів, звертаючись до особистісно-орієнтованого підходу, який
передбачає гуманістичний погляд на особистість. Ставлення до студента тут
носить гуманний і демократичний характер.
Гуманне ставлення до студентів включає: педагогічну любов і віру,
терпимість до недоліків, відсутність прямого примусу, пріоритет позитивного
стимулювання. Демократизація відносин визначає стиль взаємин педагога та
студента: не забороняти, а переконувати; не командувати, а направляти; не
обмежувати, а надавати свободу вибору. Основним змістом нових відносин
повинні стати: захопленість і бажання студентів займатися фізичною
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культурою і спортом, які досягаються цікавим викладанням і постійними, нехай
навіть незначними успіхами; ставка педагога на самостійність студента,
формування і розвиток його активності під його керівництвом; формування
позитивної Я-концепції.
Мета особистісно-орієнтованого підходу – знайти, підтримати, розвинути
людину в людині, закласти в ньому механізми самореалізації, саморозвитку,
самоаналізу. Особливість такого підходу – визнання самого студента як
цінності, як носія суб’єктивного досвіду, через призму якого він сприймає будьякі педагогічні впливу. Студент може брати участь у визначенні своїх цілей в
такій мірі, в якій передбачається становлення його особистості.
«Портфель-технологія» – це приписи алгоритмічного типу, виконання
яких свідчить про успішність педагогічного впливу викладача.
Основними принципами побудови «портфель-технології» є:
1) самооцінка результатів (проміжних, підсумкових);
2) систематичність і регулярність самомоніторингу;
3) структуризація

матеріалів

«портфель-технології»,

логічність

письмових пояснень;
4) акуратність і естетичність оформлення;
5) цілісність і тематична завершеність представлених дитиною матеріалів
«портфель-технології»;
6) наочність

і

обґрунтованість

презентації

«портфель-технології»

студента.
«Портфель-технологія» включає в себе навчальний матеріал, що
складається з обов’язкової і варіативної частин. При цьому варіативна частина
формується виходячи з інтересів у ході спільного обговорення з викладачем.
Наприклад, «портфель-технологія» може включати в себе:
1. «Лист бажань», тобто сформульовані побажання самозмін. «Лист
бажання» складається з розділів: «Який я є», «Яким я повинен бути», «Яким я
хочу бути», «Яким я став».
2. Перелік фізкультурної діяльності.
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3. Аналіз роботи за певний період часу.
4. Результати тестів на визначення рівня фізичної підготовленості,
володіння руховими вміннями та навичками, теоретичних знань з предмета
«Фізична культура».
5. Кращі результати студента.
Форми оцінки успішності реалізації «портфель-технології» кожен студент
визначає для себе сам. Це може бути: публічна презентація, зібрання,
кураторська година; виставка «портфелів» на стенді кафедри.
Застосування «портфель-технології» у фізичному вихованні студентів
дозволяє визначити рівень фізичної підготовленості студента; оцінити рівень
володіння руховими вміннями, навичками, теоретичних знань з предмета;
визначити переважну мотивацію і рівень рефлексії; виявити проблеми у
формуванні самооцінки.
Цілі складання «портфеля» для студента: вироблення позитивної
мотивації до предмета «Фізична культура»; розвиток самоаналізу і самооцінки
досягнень, формування звичок занять фізичною культурою.
Для

оцінки

ефективності

застосування

«портфель-технології»

у

фізичному вихованні студентів проводився педагогічний експеримент з другим
курсом УІПА. У ньому взяли участь 84 студента другого курсу двох
факультетів. Були визначені дві групи: контрольна та експериментальна.
Навчання експериментальної групи (ЕГ) здійснювалося з використанням
«портфель-технології»; студенти контрольної групи (КГ) займалися за
програмою, передбаченою освітніми стандартами.
Обробка вихідних даних експерименту не виявила видимих відмінностей
в рівні фізичної підготовленості студентів двох груп. Також результати
теоретичної підготовки такі: 33% студентів ЕГ і 32% КГ не впоралися із
запропонованими їм питаннями.
Перед проведенням експерименту в ЕГ, зі студентами було проведено
анкетування з метою виявлення їх ставлення до самостійних занять фізичною
культурою, оскільки застосування «портфель-технології» передбачає великий
обсяг самостійної роботи. Результати анкетування показали, що в цілому
студенти позитивно ставляться до предмету, але мотивація до самостійних
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занять виявилася невисокою. Тому на протязі двох місяців з студентами ЕГ
були проведений курс з оволодіння методикою застосування «портфельтехнології», що був проведений у позанавчальний час та складався з 10 годин
теоретичних занять та одного практичного заняття (2 години) з ведення
журналу самоспостережень. Окрім того, під час викладання дисципліни
«Фізичне виховання» в ЕГ акцентувалася увага студентів на необхідності
самоспостереження, самоаналізу своїх досягнень, самомоніторингу успішності
занять фізичною культурою.
За підсумками такої роботи 78% студентів відповіли на питання анкети,
які дозволили зробити висновок, що вони стали більше цікавитися й
розбиратися в особливостях впливу фізичних вправ на організм, в позитивній
ролі пізнання своїх можливостей (72%), успішно будувати власну траєкторію
фізичного розвитку (70%), усвідомлювати свої успіхи та корегувати самостійні
заняття (68%), у подальшому планувати саморозвиток (66%).
Висновки та перспективи подальших досліджень. У результаті
проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:
1. Фізичне виховання та спорт сьогодні відіграють важливу роль в
становленні особистості студентів при навчанні у ВНЗ.
2. Метод самомоніторингу має ряд переваг з рефлексії успішності,
самоаналізу, які необхідно використовувати у підготовці студентів ВНЗ
інженерно-педагогічного профілю.
3. Розглянуто педагогічні особливості використання самомоніторингу під
час викладання дисципліни «Фізичне виховання».
В подальшому планується провести аналіз та корегування програм
самомоніторингу фізичного розвитку студентів.
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Королёва
Н.
Педагогические
особенности
применения
самомониторинга при обучении студентов дисциплине «Физическое
воспитание»
В
статье
освещены
причины
недостаточной
физической
подготовленности молодежи в Украине, выявлены факторы повышения роли
физического воспитания и спорта в современной жизни. Охарактеризованы
методики и особенности использования «портфель-технологии» при обучении
студентов дисциплине «Физическое воспитание». Представлены результаты
исследования обучения студентов физической культуры в высшем учебном
заведении с использованием «портфель-технологии».
Ключевые слова: обучение студентов, самомониторинг, педагогические
технологии, «портфель-технологии», физическое воспитание.
Korolova N. Application pedagogical features self-monitoring in teaching
students discipline «Physical education»
The article outlines the reasons for the lack of physical fitness of young people
in Ukraine, found ways to increase the role of physical education and sport in
modern life. The characteristic objectives, methods, principles and features of the use
of «portfolio of technologies» in teaching students discipline «Physical Education».
Self-monitoring purpose of identification and monitoring, evaluating their
progress in physical education and sport, to develop skills and habits using exercise
professional activities.
«The portfolio of technology» is organized and assembled array of information
about physical activity student showing its progress in achieving this goal. The
student selects their choice in their «portfolio» of work performed by them in the
classroom for physical education, home or extracurricular classes (number of
completed exercises, reading sports literature, visits to recreational activities and
sports clubs, etc.).
«The portfolio of technology» takes into account individual personal
characteristics of students turning to person-centered approach, which provides a
humanistic view of the individual.
The purpose-centered approach to find, maintain, develop human in man lay
there mechanisms of self, self-introspection. The peculiarity of this approach is the
recognition of the student as a value, as a carrier of subjective experience, in the
light of what he perceives any educational impact. Students can participate in
defining their goals to an extent which stipulates the formation of his personality.
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«The portfolio of technology» is a prescription algorithmic type, the
implementation of which indicates the success of pedagogical influence teacher.
«The portfolio of technology» includes educational material consists of
obligatory and variable parts. This Variable portion formed in the interests of a joint
discussion with the teacher.
The use of «portfolio of technologies» in physical education students to
determine the student's level of physical fitness; assess the level of motor abilities,
skills, theoretical knowledge on the subject; determine the predominant motivation
and level of reflection; identify problems in the formation of self-esteem.
Objectives assembly «portfolio» for students: develop positive motivation to
the subject «physical culture»; development of self-awareness and self-achievement,
the formation of habits of physical training.
To assess the effectiveness of the «The portfolio of technology» in physical
education teaching students conducted an experiment with a second course.
Keywords: student learning, educational technology, self monitoring, «the
portfolio of technology», physical education.
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ФУНКЦІЇ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ
МАГІСТРАТУРИ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
У статті подані етапи дослідження проблеми управління якістю
підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного
університету, виокремлення функцій та методів, реалізація яких спрямована
на досягнення визначеної мети.
Ключові слова: функції, методи, майбутній інженер-педагог, якість
підготовки.
Постановка проблеми у загальному вигляді. На думку В. Афанасьєва,
функції управління – це операції, дії суб’єкта управління відповідні послідовній
зміні стадій управлінського циклу, а сукупність цих функцій становить зміст
процесу

управління.

Такої

ж

позиції

щодо

відповідності

функцій

управління стадіям управлінського циклу дотримуються В. Маслов, Є. Хриков,
О. Галус [5].
В. Пікельна та О. Удод вважають функцією управління особливим видом
управлінської діяльності, що передбачає певний розподіл праці та спеціалізацію
у сфері управління. Зміст управління розкривається на основі виконання певних
його функцій. Об’єктивно функції визначаються змістом та структурою
«освітнього виробництва», одночасно їх розглядають і як стадії управління.
Вчені поділяють функції управління в організаційно-технічному плані за двома
ознаками: 1) за належністю до сфери діяльності – спеціальні (конкретні)
функції управління (посадові обов’язки); 2) за стадіями (етапами) управління –
загальні (основні або технологічні) функції управління. Таким чином, вчені
пов’язують функції управління не лише зі стадіями (етапами) управління, а й з
виконанням працівниками посадових обов’язків [6].
© Панасюк Н.
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Близькою до вказаної є позиція Є. Хрикова, який зазначає, що «…функції
управління пов’язані зі завданнями розвитку навчального закладу, а функції
керівника – із завданнями розвитку та поточними завданнями. Функції
управління є фундаментальними, незмінними видами управлінської діяльності,
які відображають загальну логіку управління. Функції керівника навчального
закладу пов’язані з поточною ситуацією, особливостями навчального закладу,
особливостями освітньої парадигми. Через це функції керівника навчального
закладу є мінливішими».
Позиція ширшого розуміння змісту функцій управління поділяється і
нами. Функції управління у широкому сенсі – це вид управлінської діяльності,
об’єднаних однорідністю змісту та цільовою спрямованістю. Встановлювати
однозначний зв’язок між функціями та основними етапами управлінського
процесу означає звужувати розуміння їх змісту.
Зважаючи на те, що кожна з функцій управління є об’єктивно необхідним
видом управлінської діяльності, вважаємо за доцільне поєднати функції
управління у дві групи: функції управлінського циклу та соціальнопсихологічні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення

даної

проблеми

та

на

які

опирається

автор.

Аналіз

наукових праць (Г. Єльникової [1], Л. Калініної, В. Кременя, С. Пазиніча,
О. Пономарьова [3], В. Маслова [5]) свідчить про те, що в управлінні закладом
освіти,

зокрема,

і

вищим,

використовуються

зовнішні

та

внутрішні

інформаційні потоки. Зовнішні потоки утворює інформація, джерела якої
знаходяться поза межами вищого технічного навчального закладу. Зміст
зовнішньої інформації суттєво впливає на ефективність управління якістю
підготовки майбутніх інженерів-педагогів. До зовнішньої інформації під час
здійснення професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів ВТНЗ
належать дані щодо загальної політичної, соціально-економічної і культурної
ситуації в країні та за її межами; нормативно-правові документи державного та
регіонального рівнів, що стосуються вищої освіти; інформаційно-методичні
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матеріали, що сприяють удосконаленню діяльності вищого технічного
навчального закладу за напрямами його діяльності. Основними видами
зовнішньої інформації вищого технічного навчального закладу є: Національна
доктрина розвитку освіти, Національна стратегія розвитку освіти в Україні на
період до 2021 р., Закон України «Про вищу освіту», накази МОН України,
постанови КМ України про перелік спеціальностей, галузеві стандарти вищої
освіти.
Мета статті полягає у дослідженні поданих етапів проблеми управління
якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури
технічного університету, виокремлення функцій та методів, реалізація яких
спрямована на досягнення визначеної мети.
Виклад основного матеріалу дослідження. До функцій управлінського
циклу належать функції, які розкривають зміст діяльності на основних етапах
управління (планування, організація, контроль, коригування). Це плановопрогностична, організаційно-координуюча, контрольно-коригуюча функції.
Саме ці функції повинні, забезпечити реалізацію принципів управління
компетентнісно

орієнтованого

управління

якістю

підготовки

майбутніх

інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету, що є
основою підвищення його ефективності.
Наскрізною, спільною для кожного з етапів управлінського циклу є
інформаційна функція управління. Це зумовлено визначальною роллю
інформації під час здійснення управлінської діяльності, а саме: достатність та
надійність інформації на всіх етапах управлінського циклу є необхідною
умовою якісного управління.
Соціально-психологічні функції, зумовлені необхідністю врахування
соціально-психологічних аспектів управління, спрямовані на мотивацію,
розвиток педагогічної творчості, надання дійової допомоги працівникам
колективу.

До

їх

складу

нами

включено

мотиваційно-стимулюючу,

фасилітативну, рефлексивну (рефлексивно-аналітичну) функцію.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 2

Педагогіка

Інформаційна функція в умовах компетентнісно орієнтованого управління
спрямована на виявлення стану та аналіз сформованості управління якістю
підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного
університету у процесі їх навчання у ВНЗ, доведення відповідної інформації до
відома всіх учасників освітньої діяльності. З допомогою цієї функції
здійснюється обслуговування усіх чотирьох рівнів управління: перший рівень –
адміністрація ВНЗ (ректор, проректори, вчена рада як колективний орган
управління ВНЗ); другий – адміністрація інституту (директор, заступники
директора, вчена рада як колективний орган управління інституту); третій –
викладачі, куратори груп; четвертий – органи студентського самоврядування.
Обов’язковими вимогами до інформації щодо такого управління є її простота –
інформація має бути адекватною можливості її сприйняття на кожному з рівнів
управління; наочність – форма подання інформації має носити структурований
характер; однозначність – отримані дані мають розумітися всіма учасниками
освітньої діяльності однаково; систематичність – інформація про стан такого
управління має надходити оперативно та систематично; достовірність –
інформація має спиратися на науково обґрунтований механізм її вимірювання.
Інформаційна функція використовується як при прямому, так і при зворотному
зв’язку.

Таким

чином,

вона

тісно

пов’язана

із

виокремленою

нами

закономірністю залежності якості управління від повноти і рівноваги між
прямим і зворотним зв’язками. Через інформаційну функцію знаходить
реалізацію функція моніторингу, який полягає в необхідності систематичного
спостереження за якістю професійної підготовки, її поточними та кінцевими
результатами. Найбільш ґрунтовно дослідила моніторинг як одну з головних
категорій управління, на нашу думку, Т. Лукіна [4].
Планово-прогностична функція. Двокомпонентний зміст прогностичномоделюючої

функції

зумовлений

уявленням

про

нерозривний

зв’язок

планування та прогнозування: розроблення плану (моделі) передбачає
прогнозування результатів від його реалізації, водночас прогноз наслідків
діяльності ґрунтується на плані (моделі) управлінських дій.
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Реалізація цієї функції означає розроблення моделі управлінської
діяльності на основі отриманої та систематизованої інформації, передбачуваної
виокремлення елементів цієї системи з урахуванням їх повноти і достатності,
а також встановлення структуроутворюючих взаємозв’язків між ними. Аналіз
практичної діяльності освітніх установ, зокрема, вищих технічних навчальних
закладів, свідчить про те, що найчастіше функція моделювання виявляється у
формі планування діяльності закладу та його структурних підрозділів, а також
діяльності адміністративного та науково-педагогічного персоналу.
Організаційно-регулююча

функція.

Розкриття

змісту

цієї

функції

базується на розумінні сутності процесів організації та регулювання, їх
взаємозв’язку та взаємозумовленості. На відміну від функцій планування та
контролю, розгляду яким присвячено значну увагу науковців, зміст функції
організації розкрито не так детально, хоча ця функція в управлінському циклі
виділяється переважною більшістю дослідників. Це пов’язано, на нашу думку, з
неоднозначним тлумачення цієї функції. За Є. Яковлєвим, «…організація – це
діяльність суб’єкта (об’єкта) управління щодо управління і регулювання певної
структури (лінійної, функціональної або матричної) організаційних взаємодій
шляхом способів, засобів і впливів, необхідних для ефективного досягнення
цілей.
Визначаючи поняття «організація», Т. Рабченюк наголошує на завданні
створення організаційних стосунків. Організаційні стосунки, на думку автора,
полягають у забезпеченні ефективної взаємодії елементів навчального закладу з
метою виконання поставлених завдань, виборі форм і методів роботи, які б
відповідали можливостям виконавців та обставинам, встановленні термінів,
розстановки виконавців з урахуванням їхніх ділових якостей і досвіду,
ознайомлення з тим, що конкретно слід робити, з ким взаємодіяти, в якій формі
та перед ким звітувати.
Таким
компетентнісно

чином,

здійснення

орієнтованого

організаційно-регулюючої
управління

зумовлює

функції
реалізацію

закономірностей єдності централізованих та децентралізованих тенденцій і
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факторів управління; відповідності внутрішньої структури вищого технічного
навчального закладу меті управління; залежності якості управління від повноти
та рівноваги між прямим і зворотним зв’язками; залежності ефективності
управління від функціональної визначеності суб’єктів управління; залежності
ефективності управління від рівня взаємодії всіх структурних елементів
управління; необхідності забезпечення цілісності системи при наявності
дестабілізуючих факторів; залежності ефективності управління від рівня
компетентності керівництва на всіх рівнях та принципів цілеспрямованості,
системності, адаптивності, моніторингу, динамічності, партисипативності.
Контрольно-аналітична функція. Аналіз змісту поняття «контроль» (від
франц. сontrole – перевірка), наведеного у словниках, свідчить про традиційне
розуміння його сутності як перевірки, обліку діяльності кого-небудь, чогонебудь, нагляду за кимось, чимось.
Вивчення особливостей реалізації контролю як функції управління в
галузі освіти дає змогу дійти висновку, що ця проблема детальніше розглянута
в теорії управління загальноосвітніми навчальними закладами.
Контрольно-аналітична

функція

компетентнісно

орієнтованого

управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах
магістратури технічного університету полягає у кількісній і якісній оцінці та
аналізі результатів діяльності вищого навчального закладу, його структурних
підрозділів та конкретних працівників. Очікуваними результатами управління
якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури
технічного університету є вимоги до їхньої компетентності, відображені в
освітньо-кваліфікаційній характеристиці, яка розглядається в системі вищої
освіти як модель фахівця. Основними завданнями контрольно-аналітичної
функції управління формуванням професійної компетентності майбутніх
інженерів-педагогів є вимірювання досягнутих результатів; порівняння їх
з очікуваними та аналіз відхилень і умов, що впливають на результат;
коригування управлінських впливів відповідно до отриманих результатів.
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Мотиваційно-цільова функція. Про необхідність здійснення функції
мотивації та стимулювання в управлінській діяльності свідчать праці
Т. Борової, Г. Дмитренка, Г. Єльникової, М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоурі,
В. Кнорринга, В. Маслова, В. Пікельної, Ф. Хміля, Є. Хрикова, Є. Яковлева.
Спільною позицією науковців є розуміння необхідності поєднання як
внутрішніх, так і зовнішніх стимулів професійної діяльності.
Заслуговує на увагу розкриття механізму мотивації персоналу організації,
представлене Г. Дмитренко та Т. Ріктор. Розглядаючи технологію підвищення
якості трудового потенціалу організацій, вчені до основних мотиваторів
діяльності включили: ентузіазм, підкріплений стимулюванням; сильнодіюче
економічне

стимулювання

мотивацію досягнення

успішного

цілей на

завершення

проекту;

основі використання

комплексну

кваліметричного

оцінювання результатів праці; цілеорієнтовану мотивацію (мотиваційний
моніторинг); управління кар’єрою, змагання і водночас взаємодопомогу.
Рефлексивно-аналітична функція. На думку Л. Виготського, рефлексія
дає людині змогу спостерігати себе у світі власних почуттів, внутрішньо
диференціювати «Я – що діє», «Я – що міркує» та «Я – що оцінює». Рефлексія є
основною функцією самосвідомості, у процесі якої пізнається власна
особистість і визначається ставлення особистості до самої себе. Рефлексія дає
самосвідомості зворотний зв’язок (Х. Хекхаузен); самосвідомість є цілісним
рефлексивним мисленням (О. Леонтьєв), (С. Рубінштейн).
Рефлексія визначається вченими як найважливіший механізм розвитку
діяльності (Г. Щедровицький); як внутрішня психічна діяльність особистості,
спрямована на самопізнання й усвідомлення нею свого духовного світу,
власних дій і станів, ролі та місця в діяльності (О. Бодальов), (В. Сластьонін);
як здатність суб’єкта усвідомлювати дію: оцінювати мету з точки зору
перспективи успіху, коригувати її з урахуванням різних норм, відчувати себе
відповідальним за можливі результати, усвідомлювати їх наслідки для себе та
інших (Х. Хекхаузен).
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Фасилітативна функція. Необхідність фасилітації в управлінській
діяльності зумовлюється тим, що в умовах інформаційного
суспільства ключовим фактором успішної професійної діяльності стає
здатність особистості до цілеспрямованого саморозвитку протягом життя. Як
викладач-фасилітатор супроводжує процес самопізнання, саморозвитку та
самовдосконалення особистості інженера-педагога, так і керівник-фасилітатор
має створювати умови для розкриття творчого потенціалу працівників,
супроводжувати процес побудови траєкторії їх професійно-особистісного
розвитку для досягнення найвищих результатів в управлінні.
Таким

чином,

метод

бенчмаркінгу,

що

забезпечує

порівняння

комплексної кількісної оцінки наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності конкретного вищого технічного навчального закладу з іншими ВНЗ,
які здійснюють відповідну підготовку, забезпечує можливість ефективного
управління на всіх рівнях: співробітник, кафедра, факультет, інститут, ВНЗ.
До них належать методи: отримання управлінської інформації (аналіз
управлінської документації, спостереження, опитування, бесіда, експертне
оцінювання, морфологічний аналіз, екстраполяція тенденцій), розроблювання
управлінського рішення (структуризація, характеризація, оптимізація, дискусія,
мозковий штурм), доведення управлінських рішень до виконавців (бесіда,
переконання, наказ, розпорядження), розподілу функцій компетентнісно
орієнтованого управління, добір та розстановку управлінських і науковопедагогічних кадрів, визначення відповідальності суб’єктів управління.
Метод мозкового штурму при здійсненні такого полягає у виключенні під
час обговорення тієї чи іншої проблеми будь-якої критики ідей, що
висуваються. Цей метод передбачає, що процеси генерування нових ідей та їх
аналітичного оцінювання поділені в часі та просторі й виконуються двома
групами експертів.
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Серед

соціально-психологічних

методів

компетентнісно

орієнтованого

управління доцільно використовувати такі: орієнтація колективу на досягнення
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спільної мети, мотивація особистісної та колективної творчої діяльності,
попередження конфліктів в колективі, формування команди.
Використання розглянутих соціально-психологічних методів у процесі
компетентнісно орієнтованого управління мають особливе значення, оскільки
вони мобілізують внутрішній потенціал усіх учасників освітньої діяльності на
досягнення спільної мети – забезпечення цілеспрямованого ефективного
управлінського впливу на процес підготовки майбутніх інженерів-педагогів в
умовах

магістратури

технічного

університету.

Зазначимо,

що

методи

управління не можуть бути ефективними і неефективними поза конкретними
умовами, тому вміле використання, правильний вибір оптимального поєднання
і співвідношення різних методів управління є завданням усіх суб’єктів
компетентнісно орієнтованого управління. Розглянуті методи управління
якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури
технічного університету, на нашу думку, забезпечать реалізацію його
закономірностей, принципів та функцій.
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Панасюк Н. Функції та методи управління якістю підготовки
майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного
університету
В статье представлены этапы исследования проблемы управления
качеством
подготовки
будущих
инженеров-педагогов
в
условиях
магистратуры технического университета, выделение функций и методов,
реализация которых направлена на достижение определенной цели.
Ключевые слова: функции, методы, будущий инженер-педагог, качество
подготовки.
Panasiuk N. Functions and methods of quality management training future
engineers-teachers in terms of Master Technical University
In the article the stages of study on quality management training future
engineers-teachers in terms of Master Technical University, separation of functions
and methods, implementation of which aims to achieve a goal. the implementation of
organizational and regulatory functions competency based management determines
the implementation of the laws of the unity of centralized and decentralized
management of trends and factors; compliance with the internal structure of higher
technical educational institution designed to control; Depending on the quality of
management of completeness and balance between direct and feedback; Depending
on effective management of functional clarity of management; Depending
management efficiency of interaction of all structural controls; the need to ensure the
integrity of the presence of destabilizing factors; Depending on the efficiency of
management competence at all levels of management principles and commitment,
consistency, adaptability, monitoring, dynamic, participatory.
benchmarking method, which provides a comprehensive comparison of
quantitative evaluation of scientific, technical and innovation given higher technical
educational institution with other institutions that carry out appropriate training
provides the possibility of effective governance at all levels, employee, department,
faculty, college, university.
These include methods of: obtaining management information (analysis of
administrative documents, observations, surveys, discussion, expert evaluation,
morphological analysis, extrapolation of trends) rozroblyuvannya management
solutions (structuring, characterization, optimization, discussion, brainstorming),
bringing management solutions to artists (conversation, conviction, order, order),
distribution functions competency-based management, selection and placement of
managerial and scientific personnel, responsibility of management.
Among the socio-psychological competence oriented management methods
should be used are: orientation team to achieve a common goal, motivation, personal
and collective creativity, conflict prevention in the team, team formation.
Use considered socio-psychological methods in the competency-based
management are especially important because they mobilize internal potential of all
participants of educational activities to achieve a common goal - to ensure effective
management focused on the impact of the training of future engineers-teachers in
terms of Master Technical University. Note that management techniques may not be
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effective and ineffective beyond specific conditions, so skillful use, the correct choice
of the optimal combination and ratio of various management is the responsibility of
all competency-based management. The methods of quality management training
future engineers-teachers in terms of Master Technical University, we believe, will
ensure the implementation of its laws, principles and functions.
Keywords: functions, methods, future engineer, teacher quality training.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ІНОЗЕМНИХ
СТУДЕНТІВ У ВИШАХ АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
У статті запропоновано методичні підходи навчання математики
іноземних студентів на факультеті довузівської підготовки на основі
використання викладачем мови-посередника. Відповідно цьому підходу
довузівська підготовка з математики здійснюється у три етапи (перший та
другий початковий, повторювальний), після яких студенти повинні на високому
рівні вільно володіти математичною лексикою українською мовою і вміти
самостійно вести записи під час лекційних та практичних занять.
Запропоновано систему практичних завдань на основі мови-посередника
зорієнтовану на формування математичних компетенцій.
Ключові слова: навчання математики, методичні підходи, довузівська
підготовка, іноземні студенти, агротехнологічний профіль.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Інтеграція вітчизняної
освіти до європейського та світового освітніх просторів, створення ринку
освітніх послуг та його науково-методичного забезпечення дало можливість
для розширення партнерських відносин між вищими навчальними закладами на
міжнародному рівні, що привело до поширення культурних, наукових та
освітніх зв’язків [4; 5]. Значно виросла доля іноземних студентів, які мають
бажання вчитися у нашій країні і це торкнулося вже не тільки великих
провідних вузів України, розташованих у мегаполісах, але й провінційних
вищих навчальних закладів. В результаті, викладачі вузів зіткнулися з мовною
проблемою. Іноземні студенти не володіють українською мовою і тому повинні
розпочинати своє навчання на факультеті довузівської підготовки (далі – ДП)
© Сосницька Н., Кравець В., Кравець О.
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того навчального закладу, в якому вони планують отримати освіту. Іноземних
громадян, які починають своє навчання в українських університетах, ми будемо
в подальшому називати іноземними студентами[1; 7; 9].
Істотне місце в системі ДП таких студентів займає підготовка з
математики, результатом якої повинна стати не система знань, умінь і навичок
сама по собі, а набір математичних компетенцій, які дадуть можливість
іноземним студентам правильно застосовувати математику для розв’язування
професійних завдань.
Аналіз досвіду викладання математики в агротехнологічних вишах
свідчить про те, що іноземні студенти, які вступають на факультет ДП з
аграрного профілю, мають різні за рівнем знання і практично повну відсутність
мотивації до вивчення математики. Проблема ускладняється тим, що для всіх
спеціальностей даного профілю ряд математичних знань та видів діяльності,
носить професійно-значущий характер. Наприклад, знання основ теорії
ймовірності, математичної статистики, комплексних чисел, диференціальних
рівнянь, методів розв’язування задач із цих розділів, дуже важливі для
майбутніх інженерів, екологів, агрономів, енергетиків та студентів економічних
напрямків. Вміннями аналізувати, виділяти суть питання, володіти логікою
суджень, узагальнювати статистичний матеріал, вірно інтерпретувати ситуацію
повинні володіти студенти усіх спеціальностей. Всі ці вміння розвиваються в
процесі вивчення математики, формуючи математичну компетенцію студентів.
Також весь дидактичний і методичний наявний матеріал спирається на
методику викладання математики українським школярам, абітурієнтам і не
призначений для навчання іноземних студентів, отже потребує спеціального
перегляду та адаптації.
Таким чином, недостатньо вивченою являється проблема навчання
математики іноземних студентів аграрного профілю, для яких математика
являється одним з перших предметів, які вивчаються на етапі ДП, а також на
першому і другому курсах аграрного університету.
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Аналіз актуальних досліджень та публікацій. Особливості навчання
іноземних студентів в останні роки висвітлюються у працях багатьох вчених
педагогів,

як

українських

(О. Адаменнко,

Н. Булгакова,

В. Груцяк,

Л. Рибаченко, О. Резван, О. Тетянченко, Л. Хаткова та ін.) так і російських
(М. Іванова, О. Кулікова, В. Кузьмінов, Л. Куришева, Л. Марюкова, О. Суригін
та ін.). Зокрема, у дослідженнях Н. Булгакової теоретично обґрунтовано
концепцію й модель цілісної системи пропедевтичної підготовки студентів
іноземців у технічному університеті, а Л. Рибаченко здійснила ґрунтовний
аналіз

історії підготовки

іноземних студентів у навчальних закладах

України (1946–2000 рр.) [1; 2; 7].
Різні аспекти математичної підготовки на основні сучасних методів
навчання досить ґрунтовно розробляються в дидактиці математики протягом
останніх років. У цілій низці праць вітчизняних учених розкриваються сучасні
науково-методичні засади математичної підготовки майбутнього фахівця. До
них можна віднести наукові праці В. Бевз, М. Бурди, О. Матяш, Н. Морзе,
С. Ракова, З. Слєпкань, В. Швеця та інших. У цих науково-методичних працях
глибоко розкрито і проаналізовано питання навчання математики у профільних
вишах [6; 8]. Однак навчання математики іноземних студентів на факультетах
ДП не було предметом сучасних науково-педагогічних досліджень.
Мета дослідження – розробити методичні підходи навчання математики
іноземних студентів на факультеті довузівської підготовки на основі
використання викладачем мови-посередника.
Викладення

основного

матеріалу

дослідження.

При

навчанні

іноземних студентів на факультеті ДП необхідно створити сприятливі умови
щодо:
 забезпечення адаптації іноземців у іншомовному середовищі;
 ознайомлення іноземних студентів з особливостями навчання у
вищому учбовому закладі;
 підготовки іноземних студентів до навчання у вибраному виші в
одному потоці з українськими студентами.
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В зв’язку з цим, перед викладачами математики, фізики та інших
предметів факультету ДП, працюючими з категорією студентів, які навчаються
українською мовою, крім загальних цілей навчання стоять ще й свої специфічні
цілі, які визначаються особливостями математичної науки і специфікою
оволодіння іноземцями українською мовою.
Навчання математиці на факультеті ДП направлено на оволодіння
студентами системою математичних знань, умінь і навичок, які необхідні для
подальшого вивчення математики, суміжних навчальних предметів і вирішення
практичних завдань, на розвиток логічного мислення, просторової уяви, усної і
письмової математичної мови, формування навичок обчислень, алгебраїчних
перетворень, розв’язування рівнянь і нерівностей, графічних навичок.
Відповідно до вище зазначеного ми пропонуємо весь курс навчання
математиці на факультеті ДП розподілити на наступні етапи:
 перший початковий етап, який характеризується вивченням української
мови до рівня розуміння студентами розмовної мови;
 другий початковий етап, для якого характерне не стільки отримання
студентами математичних знань, скільки оволодіння математичною лексикою
українською мовою, актуалізація наявних знань і їх переклад на мову
спілкування;
 повторювальний етап з досягненням рівня володіння математичною
лексикою на українській мові для подальшого повторення та поглиблення знань
з математики, отриманих на батьківщині, а також, приведення їх у відповідність
до вимог, які ставляться до знань абітурієнтів вибраного вишу.
Після закінчення першого етапу студенти повинні оволодіти українською
мовою на рівні вільного спілкування, який дасть змогу розуміти матеріал
лекцій та практичних занять. Навчання математиці (засвоєння математичної
лексики) розпочинається на другому початковому етапі. Після цього етапу
студенти повинні:
 знати: назви цифр і чисел; назви арифметичних операцій і їх
компонентів; назви знаків операцій (плюс, мінус, помножити, поділити, корінь)
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і відношень (рівно, не рівно, більше, менше, належить, не належить); закони
додавання і множення.
 вміти: читати натуральні числа, звичайні і десяткові дроби, степені,
корені, рівності, нерівності, відсотки, записувати числа і математичні речення
під диктовку за допомогою відповідної символіки.
 розуміти такі дії як додайте, відніміть, помножте, поділіть, піднесіть до
степеню, добудьте корінь, виконайте дії тощо.
Таким чином, після початкового етапу студенти повинні на високому
рівні вільно володіти математичною лексикою українською мовою і вміти
самостійно вести записи під час лекційних та практичних занять.
Повторювальний етап завершується підсумковим контролем знань і вмінь
студентів, який може бути проведений у формі заліку або іспиту, в залежності
від профілю підготовки.
Досягнення всіх вищенаведених вимог, значною мірою, залежить від
викладача. Істотною допомогою при викладанні математики на початковому
етапі іноземним студентам, є використання викладачем мови-посередника, в
якості якої, на наш погляд, доцільно вибирати рідну мову студента, в нашому
випадку мова йде про англійську. Ми вважаємо, що для цього викладач
повинен володіти іноземною мовою на рівні В2, що має на увазі вміння
викладача вести дискусії за фахом, вільно спілкуватися з носіями мови, чітко
виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і
проти [3]. Це значно підвищить рівень підготовки студентів, оскільки для них
сприйняття нового матеріалу буде доступнішим і в наслідок цього якість
навчання підвищиться.
Розглянемо

деякі

прийоми

вивчення

нового

матеріалу,

які

використовуються при навчанні математиці студентів факультету ДП. Перші
заняття, (близько 20 годин), присвячені вивченню арифметики. Арифметика
сама по собі не являється для студентів новим матеріалом і тому перші заняття
мають на меті привчити студентів до певного стилю роботи на заняттях,
навчити читати математичні тексти українською мовою, поповнити їх
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словниковий запас знаннями спеціальних термінів і актуалізувати вже ті
знання, які вони мають. Для того, щоб студенти освоїли новий матеріал, їм
роздаються попередньо складені і адаптовані викладачем завдання, які
відображають зміст заняття. Ми вважаємо доцільним термінологічну лексику,
для полегшення її засвоєння студентами, надавати з перекладом на рідну мову
іноземних студентів. Студенти спочатку опрацьовують тексти на занятті під
керівництвом викладача, а потім повторюють ці вправи вдома.
Робота з текстами передбачає наступні завдання:
 виписати в зошит назву тексту;
 перший раз самостійно прочитати текст, і підкреслити слова, значення
яких є незрозумілим для студента;
 другий раз прочитати текст голосно, по черзі, для перевірки навичок
читання та розуміння тексту.
Вважаємо доцільним на першому етапі використання наступних завдань:
Тема заняття: Дії над числами (Operations with numbers).
Завдання для студентів:
1. Напишіть назву тексту у зошит.
2. Запишіть назви наступних дій:
а) додавання (addition )
a+b=c (проговоріть уголос виконану дію – a плюс b це дорівнює с (a plus b
is c), де а це доданок (item), в – доданок, с – сума (sum)).
На

цьому

етапі

для

полегшення

студентам

розуміння

можна

продублювати рівняння рідною мовою студента;
б) віднімання (subtraction)
a–b=с ( a мінус b дорівнює c (a minus b is c), де а – зменшуване(minuend),
в – від’ємник (subtrahend), с – різниця (remainder))
зменшуване 325
від’ємник 35
різниця 300
в) множення ( multiplication)
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а×в=с (а помножене на в дорівнює с (a times b is c), де а – множене
(multiplicand), в – множник (multiplier), с – добуток ( product);
г) ділення (division)
a:b=c( а поділити на в дорівнює с) (a divided by b is c), де а – ділене
(dividend), в дільник (divisor), с – частка (quotient).
Завдання 1.
Мета завдання – навчити студента розумінню дій роботи з текстом
методом самостійного читання та послідуючого повторювання за викладачем.
Опрацювати наступні дії та засвоїти теоретичну інформацію:
додайте, відніміть, помножте, поділіть ( to add, to subtract, to multiply, to
divide );
віднімання, додавання, множення і ділення – це дії;
Для перевірення засвоєного запропонувати студентам відповісти на
запитання: скільки дій ви знаєте? Які це дії?
Завдання 2.
Мета завдання – навчити студента розумінню дій, пов’язаних з діленням,
відніманням, множенням та додаванням. Опрацювати наступну лексику:
результат (result), сума (sum), добуток (product), частка (quotient), відношення
(ratio). Дати визначення наступним термінам:
Сума – це результат додавання; (sum is a result of addition).
Різниця – це результат віднімання; (difference is a result of subtraction).
Добуток – це результат множення; (product is a result of multiplication).
Частка – це результат ділення; (quotient is a result of division).
Для перевірення засвоєного запропонувати студентам відповісти на
запитання:дайте визначення поняттям сума, різниця, добуток, частка.
Завдання 3.
Мета завдання – перевірка отриманих знань.
Закінчіть речення (Complete the sentences)
1. Результат додавання це –
2. Результат віднімання це –
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3. Результат множення це –
4. Результат ділення це –
Завдання 4.
Мета завдання – розуміти такі поняття як доданок, доданки, зменшуване,
від’ємник, множник, множники, ділене, дільник за допомогою прослуховування
та повторення за викладачем.
Завдання 5.
Мета завдання – вивчення букв латинського алфавіту методом
прослуховування та повторення за викладачем.
Латинська
буква
Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm

Назва

Латинська буква

Назва

а
бе
це
де
е
еф
ге/же
ха/аш
і
йот/жи
ка
ель
ем

Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz

ен
о
пе
ку
ер
ес
те
у
вэ
дубль-ве
ікс
ігрек/іпсілон
зед

Завдання 6.
Мета завдання – навчитися розуміти і коментувати математичні дії на
наступних прикладах:
1. Слухати та повторювати.
а) m+n=s – це додавання (addition), m і n – доданки (items), s – сума (sum);
б) x–y=z – це віднімання (subtraction), x – зменшуване (minuend), y –
від’ємник(subtrahend), z – різниця (difference);
в) k×l=t – це множення (multiplication), k, l – множники (multipliers), t –
добуток (product);
г) p:q=r це – ділення (subtraction), p– ділене (dividend), q – дільник
(divisor), r – частка (quotient).
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2. Прочитайте за зразком:
a+b=c, d-c=k, l×m=p, s:t=x
Завдання 7.
Мета завдання – повторити числівники і прокоментувати математичні дії
на наступних прикладах:
а) 8+1 =9 (вісім плюс один дорівнює 9) (eight plus one is equal to nine), де 8
і 1 – доданки, 9 – сума;
13-10=3 (тринадцять мінус десять дорівнює трьом) (thirteen minus ten is
equal to three), де 13 – зменшуване, 10 – від’ємник, 3 – різниця;
4×5=20 (чотири помножити на п’ять дорівнює двадцяти) (four times five is
twenty), де 4 і 5 – множники, 20 – добуток;
12:6=2 (дванадцять поділити на шість дорівнює двом) (twelve divided by
six is two), де 12 – ділене, 6- дільник, 2 – частка.
б) прочитайте уголос наступні приклади:
50+12=62, 110-120=-10, 17× 3=51, 48:6=8
Завдання 8.
Мета завдання – перевірка засвоєних знань.
Заповніть таблицю.
Дія

пишемо
а+в=с

читаємо

компоненти
аів–
доданки

результат

а мінус бе
дорівнює це
множення
частка

Завдання 9.
Мета завдання – правильно написати та прокоментувати свої дії під час
розв’язування прикладів.
1. Прочитайте і напишіть.
а) -5×6= -30; 2×(-3)=-6; 10:(-2)=-5; -10:2=-5
(Добуток і частка двох чисел з різними значеннями є від’ємне число)
б) 5×6= 30; (-2)×(-3)=6; 16:2=8; (-16): (-2)=8
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Завдання 10.
Мета завдання – правильно виконати дії і прочитати їх; активізувати
опорні знання математичної лексики.
а) виконайте дії та прочитайте:
1. 15+17; 16-3, 15-18, -12-20.
2. -6-2; 12: (-4); -8:(-4); 2×(-6)
3. 2×(-5)-2; 15: (-3) +2; 1-10:(-2); 2+12:(-2)
б) перевірте свої знання наступних слів і словосполучень:
українська
Дія
додавання
віднімання
множення
ділення

English
operation
addition
subtraction
multiplication
division

українська
поділити
сума
різниця
добуток
частка

English
to divide
sum
difference
product
quotient

дорівнює

is equal to

доданок

item

українська
зменшувати
множник
ділене
дільник
однакові
знаки
різні знаки

English
reduce
multiplier
dividend
divisor
the same
signs
the
different
signs

Наведені приклади завдань можуть бути використані на занятті за темою
«Дії над числами» і демонструють, що такий методичний підхід викладання
потребує дещо більшого часу на занятті, оскільки проводиться практично двома
мовами. Цей спосіб проведення заняття доречний тільки на початковому етапі,
де студенти продовжують вивчати вже математичну українську мову. На інших
етапах така структура проведення занять стає недоцільною і дозволяє
обмежитися словником нових математичних термінів.
Висновки.
1. При викладанні математики на початковому етапі (адаптаційному),
викладач повинен розуміти фонетичні та лексичні труднощі, з якими
зустрічаються іноземні студенти під час навчання і, в зв’язку з цим, говорити
повільно, чітко, використовуючи зрозумілу студентам лексику, допускаючи
пояснення на рідній для студентів мові.
2. Необхідно своєчасно проводити контроль отриманих знань.
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3. Для більш ефективної роботи, при навчанні іноземних студентів,
викладач повинен володіти іноземною мовою на рівні В2.
4. Доцільно працювати спільно з викладачами української мови,
координуючи зміст матеріалу лекцій та практичних занять з матеріалом занять
викладачів української мови, які навчають студентів.
5. Для успішного навчання іноземних студентів аграрного профілю на
етапі ДП необхідно провести порівняння рівнів математичної підготовки
іноземних студентів і українських абітурієнтів, виявити прогалини в знаннях і
скласти програму диференційованого навчання математики з урахуванням
програм, які є в базовій математичній підготовці українських абітурієнтів.
Перспективи подальших досліджень полягають у розробці методичної
системи математичної підготовки іноземних студентів у вишах аграрного
профілю.
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Сосницкая Н., Кравец В., Кравец Е. Методические подходы обучения
математики иностранных студентов в вузах агротехнологического
профиля
В статье предложены методические подходы обучения математики
иностранных студентов на факультете довузовской подготовки на основе
использования преподавателем языка-посредника. Соответственно этому
подходу довузовская подготовка по математике осуществляется в три этапа
(первый и второй начальные, повторяющий), после прохождения этих этапов
студенты должны на высоком уровне свободно владеть математической
лексикой украинского языка и уметь самостоятельно производить записи во
время лекционных и практических занятий. Предложено систему
практических заданий на основе языка-посредника ориентированную на
формирование математических компетенций.
Ключевые слова: обучение математике, методические подходы,
довузовская подготовка, иностранные студенты, агротехнологический
профиль.
Sosnytska N., Kravets V., Kravets O. Methodological approaches of teaching
mathematics to foreign students at agrotechnological universities
The problem of teaching mathematics to foreign students at agrotechnological
universities is considered in the paper. Mathematics is one of the first subjects which
have been teaching during the first and second course of studying at university.
Based on the experience of teaching mathematics in agrotechnological universities it
was founded that foreign students enter the faculty of pre-university training of
agrarian area having different level of knowledge and absolute absence of motivation
to studying mathematics. It is necessary for students of all specialties to have an
ability of analyzing, generalizing of statistic material, interpreting situation correctly.
Available didactic and methodological material bases on the methodology of
teaching mathematics to Ukrainian students of secondary schools and enrollees
cannot be used by foreign students, so it needs special review and adaptation.
For solution of this problem the authors suggested the methodological
approaches of teaching mathematics to foreign students studying at the faculty of
pre-university training based on the using of language-mediator. According to this
approach the pre-university stage is realized in three steps (first, second and final),
which lead to high level of proficiency in mathematical and Ukrainian vocabulary,
the improvement of writing and listening skills. The proposed system of practical
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lessons bases on lecturer using the language-mediator provides for lecturer
understanding of phonetic and lexical difficulties, which students meet during the
studying at the first stage. On this basis lecturer should speak slowly, clearly, using
the previously studied lexical material; it is admitted speaking students’ native
language. In this case it’s necessary to pay attention to the lecturer’s level of foreign
language, it should be not below B2. It will be useful to coordinate the process of
teaching foreign students with lecturers of Ukrainian language, choosing the
studying material for lectures and practical lessons.
Key words: teaching mathematics, methodological approaches, pre-university
training, foreign students, agrotechnological universities.
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