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УДК 371.134: [37.02:81’246.2]
Аліє Енверівна Асанова,
викладач кафедри теорії та практики початкової освіти РВНЗ
«Кримський інженерно-педагогічний університет», м. Сімферополь, Крим

ЛІНГВОДИДАКТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
ЯК КІНЦЕВИЙ ОСВІТНІЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
У статті описано методичну доцільність впровадження моделі
лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів української мови у
початкових класах і школах з кримськотатарською мовою навчання, її
можливості в удосконаленні процесу професіоналізації студентів педагогічних
вузів спеціальності «Початкова освіта». Розглянуто блоки моделі та
педагогічні умови її реалізації у професійній підготовці майбутніх фахівців, а
також компоненти, спрямовані на формування лінгводидактичної
компетентності студентів.
Ключові слова: модель, лінгводидактична компетентність, кінцевий
освітній результат, учитель української мови, кримськотатарська школа.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У контексті підвищення
якості сучасної освіти основне місце відводиться професійній підготовці
вчителя, яка виступає показником його конкурентоспроможності та передбачає
наявність у своїй структурі лінгводидактичної компетентності (далі – ЛДК).
В умовах Криму необхідною умовою професійної підготовки є
врахування регіонального компонента, що зумовлює необхідність оволодіння
та практичного застосування студентами лінгводидактичних знань, які
сприятимуть реалізації програм навчання у полілінгвальному середовищі.
В аспекті нашого дослідження пріоритетною є лінгводидактична
підготовка майбутніх учителів української мови у початковій школі з
кримськотатарською мовою навчання. Це пов’язано із бажанням кримських
татар

продовжувати

вивчення

української

мови
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Лінгводидактичну компетентність ми визначаємо як сукупність базових та
метапредметних компетенцій, що дозволяють успішно здійснювати професійну
діяльність

в

умовах

навчального

контактування

української

та

кримськотатарської мов [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Теоретикометодологічні засади підготовки майбутніх учителів до роботи у бі- та
трилінгвальному режимі представлено у дослідженнях Г. І. Богданович,
Н. В. Величко,

В. А. Григорян,

Р. Р. Девлетова,

Т. Ю. Новікової,

Н. Д. Пашковської, Т. С. Приваловаої, О. Н. Хорошковської та ін. [3; 4; 7; 9].
Проте питання про підготовку студентів до викладання української мови у
початковій школі з кримськотатарською мовою навчання не отримало належної
уваги. Зокрема не визначено модель формування ЛДК в умовах українськокримськотатарського та кримськотатарсько-українського білінгвізму.
Мета статті – описати модель формування ЛДК майбутніх учителів
української мови у початковій школі з кримськотатарською мовою навчання та
розкрити її можливості в удосконаленні їх професійної підготовки.
Зазначена мета потребує вирішення наступних завдань: описати блоки, з
яких складається модель формування лінгводидактичної компетентності та
педагогічні умови її реалізації у професійній підготовці майбутніх фахівців;
розглянути компоненти, кожен з яких спрямований на формування даної
компетентності студентів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Досягнення кінцевого
освітнього результату передбачає створення та апробацію моделі формування
ЛДК майбутніх учителів української мови в умовах полікультурного
середовища.
Під моделлю лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів ми
розуміємо систему, що відтворює існуючі структури, які проектуватимуться,
склад і зміст навчання спеціалістів, організацію навчального процесу, що
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забезпечує

їх

успішну

реалізацію

у

ході професіоналізації студентів

педагогічних вузів.
На основі результатів теоретичного аналізу, ретроспективного аналізу
власної педагогічної діяльності, даних констатувального експерименту, а також
спираючись на погляди таких науковців, як В. Г. Кремінь, О. В. Глузман,
О. Я. Савченко, Є. О. Лодатко, Ю. К. Бабанський та Г. А. Побєдоносцев про
«синергетичність» у вирішенні питань організації освітнього процесу та
визначальну роль навчальної мети й освітнього результату щодо інших
складників педагогічної діяльності, нами було розроблено модель формування
ЛДК студентів спеціальності «Початкова освіта» в умовах співвивчення
різносистемних української та кримськотатарської мов.
Дана модель складається з чотирьох взаємопов’язаних блоків: цільового,
теоретико-методологічного, змістового та блоку оцінки результатів освітньої
діяльності, кожен з яких має на меті формування ЛДК майбутніх учителів
української мови у початковій школі національних меншин. Кінцевим
результатом реалізації розробленої моделі у професійній підготовці студентів
спеціальності «Початкової освіти» має стати сформованість лінгводидактичної
компетентності майбутніх учителів української мови у школах і класах з
кримськотатарською мовою навчання.
Цільовий блок представлено метою і завданнями педагогічного процесу.
Відповідно до предмета дослідження мета моделювання – формування ЛДК
майбутніх учителів української мови у початковій школі з кримськотатарською
мовою навчання. Вона передбачає вирішення наступних завдань: сформувати
мотивацію студентів до проведення уроків української мови у білінгвальному
режимі; сформувати базові та метапредметні компетенції майбутніх учителів
української мови початкової школи з кримськотатарською мовою навчання;
сформувати основи професійного українсько-кримськотатарського білінгвізму;
розвинути у студентів уміння оцінювати й аналізувати власні досягнення у
навчанні.
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У теоретико-методологічному блоці моделі формування ЛДК майбутніх
фахівців обґрунтовано наукові підходи і принципи організації навчання.
Аналіз сучасних підходів висвітлено у роботах В. І. Блауберг [2],
В. А. Карташова [5], Л. Н. Попова [8] та ін. У педагогічній теорії та практиці
існують різні методологічні підходи, проте концептуальними при побудові
нашої

моделі

виступають

компетентнісний,

системного,

особистісно-

орієнтований, комунікативно-діяльнісний, полікультурний та білінгвальний.
Поряд із цим, педагогічна технологія формування ЛДК майбутніх
учителів відповідає визначеним принципам: загальнопедагогічним (науковості,
доступності, наочності, систематичності і послідовності, наступності і
перспективності, зв’язку теорії з практикою) і лінгводидактичним (принцип
синергетичності,

принцип

засвоєння

мовної картини

етносу,

принцип

білінгвальної комунікативності, принцип розвитку чуття мови, принцип
врахування філологічного досвіду, професійної спрямованості навчання,
принцип

врахування

рідної

мови,

принцип

контрастивності,

принцип

врахування мови-посередника, принцип бінарності подання і засвоєння
мовного та мовленнєвого матеріалу, принцип мажорності, принцип врахування
регіональних умов, принцип врахування синхронності вивчення мов, принцип
крос-культурності навчання та виховання та принцип формування вторинної
мовної особистості).
У змістовому блоці визначено компоненти й описано етапи формування
ЛДК майбутніх учителів української мови у початковій школі в білінгвальному
режимі. Враховуючи, що ЛДК є складним особистісним утворенням, у
структурі якого виділяємо наступні компоненти: мотиваційний (уміння
визначати цільові установки щодо навчальної та майбутньої професійної
діяльності), когнітивний (знання ключових понять, сутності та структури ЛДК,
формування спеціальних знань), діяльнісний (уміння застосовувати набуті
знання на практиці: використовувати термінологічну лексику, складати вправи
та завдання на формування компетенцій при розробці планів-конспектів уроків
тощо) та рефлексивний (уміння аналізувати та адекватно оцінювати власні
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досягнення на кожному етапі навчального процесу, прагнення до самоаналізу
та самовдосконалення).
Становлення та розвиток даних компонентів включають три етапи:
мотиваційний (формування у студентів внутрішніх та зовнішніх мотивів до
навчальної та майбутньої професійної діяльності), процесуальний (набуття
фахових знань та умінь) та оцінювально-результативний (формування оцінноаналітичних умінь і ціннісного ставлення до виконуваної діяльності та її
результатів).
Реалізація кожного з етапів має відбуватися за допомогою застосування
комплексу

різноманітних

педагогічних

засобів

та

шляхів.

Так,

на

мотиваційному етапі методично доцільним є проведення методичних семінарів
та майстер-класів із проведення уроків української мови на білінгвальній
основі,

вступних

лекційних

та

семінарських

занять

із

засвоєння

термінологічного апарату полілінгвальної мовної освіти.
Процесуальний етап включає розробку та впровадження Програми
спецсемінару «Лінгводидактична підготовка майбутніх учителів української
мови початкової школи»; впровадження навчально-методичного посібника
«Навчально-методичні

матеріали

з

формування

лінгводидактичної

компетентності майбутніх учителів української мови в початковій школі (у
школах

з

кримськотатарською

мовою

навчання)»;

складання

лінгводидактичного резюме у процесі опанування матеріалів спецсемінару.
На оцінювально-результативному етапі повинно відбуватися заповнення
студентами як лінгводидактичного резюме, так і лінгводидактичного реноме;
формуються та удосконалюються самооцінка та взаємооцінка навчальної
діяльності майбутніх учителів.
До блоку оцінки результатів освітньої діяльності ми включили критерії,
показники та рівні сформованості ЛДК майбутніх учителів української мови
початкової школи з кримськотатарською мовою навчання. Слід зазначити, що
система формування ЛДК студентів спеціальності «Початкова освіта»
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будується саме на показниках і чим точніше вони відображатимуть її зміст та
завдання, тим ефективніше буде результат її сформованості.
Отже, відповідно до визначених структурних компонентів процесу
формування ЛДК студентів спеціальності «Початкова освіта» (мотиваційного,
когнітивного, діяльнісного та рефлексивного) нами було виділено наступні
критерії та їх показники: особистісно-мотиваційний (навчально-пізнавальні
мотиви; мотиви професійної діяльності; аксіологічні мотиви), знаннєвий
(знання сутності і структури ЛДК; знання термінологічного апарату; знання
характеристики вправ та завдань з формування базових та метапредметних
компетенцій; усвідомлення мети і завдань бінаправлених вправ та завдань, а
також прийомів зіставлення, порівняння та навчального перекладу в процесі
викладання

української

мови

в

білінгвальному

режимі),

пізнавально-

операційний (володіння лінгводидактичною термінологічною лексикою; уміння
аналізувати, виконувати та складати вправи і завдання з формування базових та
метапредметних компетенцій, а також фрагменти і плани-конспекти уроків з
української мови у початковій школі з кримськотатарською мовою навчання з
їх використанням; уміння використовувати прийоми зіставлення, порівняння та
навчального

перекладу)

та

аналітико-оцінювальний

(уміння

адекватно

оцінювати власні навчальні досягнення, а також здатність до самоаналізу та
самовдосконалення).
На основі комплексного врахування визначених критеріїв та їх
показників охарактеризовано чотири рівні сформованості ЛДК майбутніх
фахівців: високий, достатній, середній та початковий, де кожен із компонентів
розглядався у різному ступені розвиненості.
Раціональність формування ЛДК майбутніх учителів української мови
початкової школи з кримськотатарською мовою навчання залежить від
дотримання таких педагогічних умов, як створення мотиваційного середовища,
що сприяє формуванню ЛДК; забезпечення теоретико-методичної підготовки
студентів до формування

лінгводидактичної компетентності; залучення

майбутніх учителів до оцінювальної діяльності.
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Впровадження

розробленої

моделі

формування

ЛДК

студентів

спеціальності «Початкова освіта» дозволяє побачити та об’єктивно оцінити
кінцевий

освітній

результат

вивчення

та

засвоєння

цілого

циклу

загальнопедагогічних, лінгвістичних та лінгводидактичних дисциплін за весь
період навчання. А наявність індивідуальних лінгводидактичного резюме та
лінгводидактичного реноме говорить про практичну готовність майбутніх
учителів до проведення уроків української мови в умовах кримськотатарськоукраїнської двомовності.
Висновки та перспектива подальших розвідок у даному напрямку.
Таким чином, досягнення й оцінка кінцевого освітнього результату передбачає
якісну лінгводидактичну підготовку студентів спеціальності «Початкова
освіта» до реалізації професійної діяльності, тобто викладання української мови
у школах і класах з кримськотатарською мовою навчання. Успішність та
ефективність такої підготовки, на наш погляд, можлива через моделювання
навчального

процесу,

білінгвального

що

середовища,

враховуватиме
в

наявність

якому працюватимуть

конкретного

типу

майбутні вчителі

української мови.
Перспективу подальших розвідок у даному напрямку становить опис
впровадження даної моделі до процесу професійної підготовки студентів
педагогічних вищих навчальних закладів та перевірки її ефективності, що буде
описано у наступних публікаціях.
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Асанова А. Э. Лингводидактическая компетентность как конечный
образовательный результат реализации модели профессиональной
підготовки будущих учителей начальной школы
В статье описана методическая целесообразность внедрения модели
лингводидактической подготовки будущих учителей украинского языка в
начальных классах и школах с крымскотатарским языком обучения, ее
возможности в совершенствовании процесса профессионализации студентов
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педагогических вузов специальности «Начальное образование». Рассмотрены
блоки модели и педагогические условия ее реализации в профессиональной
подготовке будущих специалистов, а также компоненты, направленные на
формирование лингводидактической компетентности студентов.
Ключевые слова: модель, лингводидактическая компетентность,
конечный образовательный результат, учитель украинского языка,
крымскотатарская школа.
Asanova A. E. The linguistic and didactic competence as final educational
result of realization of professional training model of future teachers of primary
school
Interest in the subject that explores Asanova A. E., is sufficiently substantiated
by the professional preparation of teachers of the Ukrainian language for the
Crimean region. The actuality is dictated by the preparing professional teachers who
can effectively teach the Ukrainian language, given the specificity of multilingual
learning environment.
The article describes the rationality of the implementation of the linguistic and
didactic model of training future teachers of the Ukrainian language in primary
classes and schools with the Crimean Tatar language of instruction, its ability to
improve the process of professionalization in teaching of "Primary education"
specialty.
The author has selected few blocks of the developed model: the aim, the
theoretical, methodological, substantive and unit evaluation results of educational
activity. Each of these moments go to end finally educational result is the formation
of linguistic and didactic competence of future teachers of the Ukrainian language in
primary school with the Crimean Tatar language of instruction. The article describes
the structural components of the process of formation of linguistic and didactic
competence of students of the specialty "Primary education" and pedagogical
conditions of realization of the model in the training of future specialists.
In accordance with the structural components identified criteria and their indicators
(personal motivation, knowledge, cognitive-operational and analytical and
evaluative), and describes the levels of formation of linguistic and didactic
competence students of "Primary education" specialty.
A specific role for the ultimate educational result of the implementation of the
developed model, which should become the formation of linguistic and didactic
competence of future teachers of Ukrainian language schools of national minorities.
It corresponds to the complex of general and specific linguistic and didactic
principles. Separate provisions described the stages of formation and development of
the components of the linguistic and didactic competence of future specialists
representing motivational, procedural, and assessment-effective.
Describes the tools and their implementation in the conditions of cooperative
study enable scrolling the Ukrainian and the Crimean Tatar languages. For the first
time in the process of professional preparation of future teachers suggested the use of
linguistic and didactic summary and linguistic and didactic reputation as a specific
linguistic and didactic methods of studying and learning the professional knowledge.
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So the modern approaches permitted us to develop an effective model of professional
training of future teachers of the Ukrainian language in the Crimean Tatar school
and through the prism of this model to enrich, modernize training and
methodological support of the process of formation of future teachers.
Keywords: model, linguistic and didactic competence, final educational result,
Ukrainian language teacher, Crimean Tatar school.
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Ігор Григорович Блощинський,
кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри англійської мови
Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ» В ЗАРУБІЖНІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ
НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
У статті охарактеризовано низку визначень поняття «дистанційне
навчання», що є інноваційною формою навчання, має характерні особливості,
може застосовуватися у всіх видах освітньої практики, забезпечуючи при
цьому розвиток творчої та особистісної складової освітнього процесу.
Особливу увагу приділено розкриттю сутності та змісту поняття
«дистанційне навчання» в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі.
Ключові слова: дистанційне навчання, сутність та зміст, зарубіжна та
вітчизняна наукова література.
Постановка проблеми у загальному вигляді. За останні роки в усьому
світі в освітній галузі відбулися істотні структурні зміни, зумовлені розвитком
Інтернет та його зростаючим впливом на всі сфери діяльності суспільства.
Основна роль в удосконаленні системи освіти, без сумніву, належить новим
інформаційним технологіям (далі – НІТ). Це означає, що людина і суспільство
постійно мають справу з новими знаннями та технологіями. Особливі надії
викладачі і вчені покладають на дистанційне навчання (далі – ДН), із
впровадженням якого в різних освітніх закладах й установах постійно
уточнюється і вдосконалюється термінологія ДН.
Однією з причин існування труднощів у розумінні поняття «дистанційне
навчання» є термінологічна плутанина, відсутність єдиного розуміння змісту
базових визначень, пов’язаних з цим терміном. Можна нарахувати не менше
тридцяти термінів-еквівалентів, що з’явилися протягом останніх 15-20 років. До
них, наприклад, можна віднести: «викладання на відстані (teaching at a
© Блощинський І. Г.
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distance)», «діалогове/онлайн навчання (оnline learning)», «ресурсно-орієнтоване
навчання (resource-based learning)», «мережеве навчання (network learning)»,
«відкрите навчання (open learning)», «електронне навчання (e-learning)»,
«безперервне навчання (continuous learning)», «навчання протягом всього життя
(life-long learning)», «змішане навчання (blended learning)», «віртуальне
навчання (virtual leartning)», «дистанційна освіта (distance/distant education)»,
«гнучке навчання (flexible learning)», «Веб-навчання/тренінг (Web-based
learning/training)»,

«комп’ютерне

навчання

(computer-based

learning)»,

«дистанційне навчання/викладання (distance learning/teaching)», «Інтернетнавчання/тренінґ (Internet-learning/training)» та інші. Деякі з перелічених видів
навчання є синонімічними, близькими за змістовною характеристикою, інші
роблять додатковий наголос на різних рисах та цільових орієнтирах.
Розібратися в цьому різноманітті досить складно. Спробуємо дати глибинну
характеристику сутністніх особливостей цього поняття.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. У багатьох
дослідженнях зарубіжних і українських авторів підкреслюється зростаюча роль
технологій і засобів ДН як основного напряму розвитку НІТ [1; 2].
Впровадження у педагогічну практику ідей ДН досліджують: О. О. Андрєєв,
В. І. Солдаткін [3], Є. С. Полат, М. Ю. Бухаркіна, М. В. Моісєєва, А. Е. Петров
[4; 5], В. М. Кухаренко, В. Ю. Биков [7], Н. Г. Сиротенко, О. В. Рибалко,
Ю. М. Богачков [6; 8], П. І. Федорук [9; 10], Г. О. Козлакова [11] та ін.
До теоретичних праць, що стосуються ДН, можна віднести монографії
Г. О. Козлакової
В. В. Веренич

[12],

[13],

В. І. Гриценка,

С. О. Сисоєвої,

С. П. Кудрявцевої,

А. М. Алексюк,

В. В. Колос,

П. М. Воловик

[14];

кандидатські дисертації О. В. Собаєвої [15], Т. І. Койчевої [16], А. Я. Мушака
[17], О. В. Хмель [18], Є. Ю. Владимирської [19], Сердюкова П. І. [20] та ін.
Питанням організації навчального процесу в системі ДН в вищих
навчальних закладах (далі – ВНЗ) присвячені наукові праці вітчизняних та
зарубіжних

дослідників:

В. П. Свиридюк

[21]

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Н. В. Басова

[22],

Випуск 3

Педагогічні науки

Д. М. Бодненко [23],

Н. І. Домаскіна

[24],

Н. В. Жевакіна [25],

О. Г. Кіріленко [26], А. І. Кузьмінський [27], Н. І. Муліна [28], А. В. Хуторський
[29; 30], Б. І. Шуневич [31; 32], В. А. Жулкевська [33], Г. Ю. Яценко [34] та ін.
Психолого-педагогічні аспекти ДН досліджують Р. С. Гуревич [2; 3],
Ю. В. Овод [35], О. В. Кареліна [36], Р. В. Шаран [37], Є. В. Долинський [38],
В. В. Олійник [39; 40], П. В. Стефаненко [41] З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк,
А. В. Семенова [42] тощо. Також слід відзначити дослідження провідних
іноземних вчених в галузі організації ДН: А. Р. Сагателян [48], Н. Фредеріксон,
Ф. Рід, В. Кліффорд [49]. С. Гурі-Розенбліт [50], М. Мур [51; 52], Д. Кіген [53],
Ч. Ведемеєр [54], О. Петерс [55], У. Пері [56], Дж. Даніель, У. Макінтош, У. Діл
[57; 58].
Мета статті – охарактеризувати сутність та зміст поняття «дистанційне
навчання»в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, ДН навчання є
продовженням кореспондентського навчання. Університет Лондона (1836 р.),
Університет Чикаго (1892 р.) й Університет Квінсленда (1911 р.) були першими
навчальними закладами, які запровадили кореспондентське навчання. У
колишньому Радянському Союзі, в тому числі в Україні, з кінця 1920-х років
його різновид відомий як заочне навчання. Наприкінці 1960-х і на початку
1970-х рр. почали використовувати спочатку термін викладання на відстані
(teaching at a distance), а потім дистанційна освіта, дистанційне навчання
(distance education, distance learning) [31]. Досвід використання ДН протягом
останніх 20 років показує, що ця форма навчання позбавилася статусу
кореспондентського [57, с. 43].
Поняття «відкрите навчання» з’явилося в середині 70-х років і пов’язане з
утворенням навчальних закладів нового типу – відкритих університетів.
1975 року у своєму зверненні до Фонду Сіба перший віце-канцлер та засновник
Відкритого університету Великої Британії сер Уолтер Пері наголошував на
створенні нових структур освіти, які пропонуватимуть програми навчання, що
охоплюватимуть все життя людини, а не лише період, необхідний для
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засвоєння первинних професійних знань, умінь та навичок. До того ж темп
появи нових знань настільки швидкий, що їх початкова освіта може застаріти
до моменту досягнення ними середини професійної кар’єри [56]. Цей термін
поки що по-різному сприймається в Україні й за кордоном. На Заході під ним
розуміють: можливість кожного отримати освіту незалежно від місця
проживання, віку, національності, фізичного стану тощо; підтримку цієї
можливості державою у вигляді різних пільг, стипендій; застосування новітніх
технологій навчання. В Україні його наділяють першою функцією [38].
Ведеться дискусія щодо визначення парадигмальних відношень між ДН
та відкритим навчанням. На користь не тотожності ДН з відкритим говорить
той факт, що: «Відкрита освіта може бути дистанційною, очною, заочною, якою
завгодно. Дистанційна освіта, зі свого боку, зовсім не обов’язково організується
за принципами відкритої освіти [4]». Тобто, відкрита освіта не є новою формою
освіти, чи конкретною формою взагалі, це характеристика освіти, яка говорить
про її демократичність, гнучку систему, змінену парадигму відношень між
викладачем та студентом, коли викладач перестає бути постачальником
інформації, а стає партнером по навчальному процесу, при цьому студент
перетворюється з пасивного накопичувача інформації на активного здобувача
знань. За цими принципами може бути організовано навчання в будь-якій
формі: очній, заочній чи дистанційній [34].
Останнім часом в Україні замість терміна ДН використовується
популярний за рубежем термін електронне (дистанційне) навчання. Електронне
навчання (e-learning) – це інтерактивне навчання, при якому навчальний
матеріал (learning content) доступний в діалоговому режимі (on-line), і яке
забезпечує автоматичний зворотній зв’язок з навчальною діяльністю студента.
Діалогова комунікація з реальними людьми може бути включеною або не
включеною в електронне навчання, але воно більше сфокусоване на
навчальному матеріалі, ніж на комунікації між студентами і викладачемконсультантом (анг.: tutor – тьютор). Дуже часто його використовують як
узагальнюючий термін і як синонім до терміна діалогове (онлайн) навчання –
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on-line learning [31].
У монографії Шуневича Б. І. «ДН в системі вищої освіти Європи та
Північної Америки» терміни ДН, електронне навчання та відкрите навчання
розглядаються як взаємозамінні [32], проте не всі дослідники з ближнього та
дальнього зарубіжжя з цим погоджуються. На думку С. Гурі-Розенбліт,
дослідниці з Відкритого університету (м. Ізраїль), необхідно розділяти
електронне та дистанційне навчання, концептуальна різниця між якими полягає
в тому, що при ДН учні віддалені від вчителя в просторі, тоді як електронне
навчання може застосовуватись в межах класу, тим самим доповнюючи одну з
форм традиційного навчання [50].
На перших етапах існування ДН навчання, в зв’язку з нерозробленістю
його понятійного апарату, воно також розумілося як різновид заочного
навчання. Це дає можливість збагнути ототожнення дистанційного та заочного
навчання деякими авторами та їх подальшу відмову від цієї позиції [34]. На
сучасному етапі дослідники ДН виокремлюють дистанційну форму від заочної:
«ДН у ВНЗ не є різновидом або поліпшеним варіантом заочного. Це нова,
самостійна,

прогресивна

форма

навчання,

яка

має

більші потенційні

можливості [40]». Російська дослідниця Полат Є. С. вважає: «ДН як нова форма
навчання не є ані модернізацією, ні, тим паче, аналогом заочного навчання, яке,
до речі, ніхто не відміняв й яке має власну нішу в системі безперервної
освіти [4; 5]». Там же авторка подає різницю дистанційної та заочної форм
навчання, яка полягає у виділенні наступних рис, першою з яких є
інтерактивність – взаємодія вчителя та учнів в межах дистанційного курсу, яка
реалізується за допомогою Інтернет-технологій. Наступною відмінністю є
засоби реалізації компонентів системи ДН, а саме, різні методи та форми
навчання, структура та організація навчального матеріалу. Ще однією
відмінністю є система управління пізнавальною діяльністю учнів на яку свій
відбиток накладає використання мережі Інтернет [4; 5].
Полат Є. С. розглядає ДН як технологію навчання [4, с. 16] та пропонує
відрізняти ДН від програм самонавчання та заочного навчання. У заочної та
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дистанційної форм навчання є тільки одна спільна риса: викладач та студенти
перебувають на відстані, а у програмах самонавчання немає (як у ДН)
спілкування між викладачем та студентами. Інтеграція дистанційних технологій
у навчання є перспективною моделлю організації навчального процесу для
досягнення певних цілей [4; 5].
Певні труднощі виникають у розумінні та використанні англійських
термінів distance teaching та distance learning в українській літературі на цю
тематику, тому що обидва терміни перекладаються українською мовою як ДН.
Перший англійський термін орієнтований на викладача, який викладає, навчає
дистанційно, а другий термін – на студента, який вивчає потрібний матеріал
дистанційно, тому термін distance teaching потрібно перекладати як ДН, а
термін distance learning – дистанційне вивчення/учіння. У зарубіжній літературі
часто англійські терміни distance learning і distance education використовуються
як синоніми, це можна пояснити тим, що термін distance learning – ДН
використовується тоді, коли говорять про дистанційне викладання +
дистанційне вивчення або лише про дистанційне вивчення, а термін distance
education – дистанційна освіта = ДН (тобто дистанційне викладання +
дистанційне вивчення) + навчальний заклад, агенція та ін., уповноважені
державною чи іншою структурою, організовувати таке навчання і видавати
сертифікати чи дипломи про відповідну отриману освіту. [31].
У наукових працях зустрічається велика кількість визначень поняття
«дистанційне навчання», що вказує на диверсифікацію підходів до його
розуміння. Серед цих тлумачень, з дидактичної точки зору, виділяються два
істотно різних підходи. У першому під ДН розуміють обмін інформацією між
педагогами і тими, хто навчається за допомогою електронних мереж чи інших
засобів телекомунікацій. Студент при цьому одержує навчальну інформацію і
завдання щодо її засвоєння, а потім результати своєї самостійної роботи
надсилає педагогу, який оцінює якість та рівень засвоєння матеріалу. При
цьому особиста діяльність студента із здобуття знань майже не організовується.
Домінантою ДН у другому підході виступає особистісна продуктивна
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 3

Педагогічні науки

діяльність того, хто навчається, яка вибудовується за допомогою сучасних
засобів телекомунікацій. Цей підхід припускає інтеграцію інформаційних і
педагогічних технологій, що забезпечують інтерактивність взаємодії педагога і
студента, а також продуктивність навчального процесу. Тобто ДН визначається
як таке, що припускає одержання освітніх послуг на відстані, в основному, без
відвідування ВНЗ, за допомогою нових комп’ютерних і комунікаційних
технологій і являє собою універсальну, синтетичну, інтегральну, гуманістичну
форму навчання, що створює умови для студентів та адаптована до базового
рівня знань і контрольних цілей студентів [41].
Заслуговує на увагу той факт, що деякі автори порівнюють дистанційне
та очне навчання не тільки з позиції їх ефективності чи переваг тієї або іншої
форми, а й виходячи з їх характеру: «Існують деякі особливості ДН: якщо
заочне навчання є типово національним феноменом (в кожній країні своя
система), то ДН на базі інформаційних технологій (ІТ) має інтернаціональний
та глобальний характер [32]». Мається на увазі, що національна складова тієї чи
іншої системи освіти, яка провадиться на певній території, обов’язково
включена в заочне навчання, так як його переважно отримують громадяни тієї
країни в якій воно провадиться, тоді як у ДН за допомогою всесвітньої мережі
Інтернет розмиваються просторові межі, завдяки цьому навчання носить
глобальний характер: його можуть отримати люди з різних континентів,
незалежно від того, в якій країні був розроблений даний курс. Як бачимо, в
цьому випадку навчання не має вираженого національного характеру [34].
Долинський Є. В. характеризує ДН як форму здобуття освіти, поряд з
очною та заочною, за якої в освітньому процесі використовуються кращі
традиційні та інноваційні засоби, а також форми навчання, засновані на
комп’ютерних і телекомунікаційних технологіях [38].
Федорук П. І. визначає ДН як нову організацію навчального процесу, а
застосування систем ДН та практичне впровадження програмних засобів
дозволяє зберегти якість традиційних технологій передачі знань і, в окремих
випадках, за рахунок використання адаптаційних алгоритмів забезпечити
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помітне підвищення результатів навчання студентів. На основі проведеного
аналізу та розробленої технології автор створив програмний комплекс, який
реалізує

систему

ДН

та

контролю

знань;

методологію

побудови

інструментальних засобів системи, яка базується на зразках класів та об’єктів,
що взаємодіють між собою; спеціалізовану мову ТестЛінг для взаємодії з
системою [9; 10].
Згідно з дослідженням Шаран Р. В. ДН – це самостійна педагогічна
технологія, основою якої є самостійна робота студентів (керована, дидактично
забезпечена та контрольована); із застосуванням у навчанні сучасних
комп’ютерів, ІТ, телекомунікаційних мереж, засобів зв’язку [37].
Кухаренко В. М., один із перших дослідників ДН в Україні, наводить такі
його визначення: ДН – сукупність ІТ, які забезпечують надання студентові
основного обсягу матеріалу, інтерактивну взаємодію студентів та викладачів у
процесі навчання; можливість самостійної роботи для засвоєння матеріалу,
оцінку знань і навичок студентів у процесі навчання; ДН – набуття знань і
вмінь шляхом інформатизації та навчання з використанням усіх технологій, а
також інші форми навчання на відстані [6; 8].
Биков В. Ю.,

Кухаренко В. М.,

Сиротенко Н. Г.,

Рибалко О. В.,

Богачков Ю. М. вважають, що ДН – це форма організації і реалізації навчальновиховного процесу, за допомогою якої його учасники (об’єкт і суб’єкт
навчання)

здійснюють

навчальну

взаємодію

принципово

і

переважно

екстериторіально (тобто, на відстані, що не дозволяє і не передбачає
безпосередню навчальну взаємодію учасників віч-на-віч, інакше, коли учасники
територіально знаходяться поза межами можливої безпосередньої навчальної
взаємодії і коли у процесі навчання їх особиста присутність у певних
навчальних аудиторіях ВНЗ не є обов’язковою) [6, с. 9];
Найбільшого поширення в науковій літературі набуло визначення ДН
дане Хуторським О. В.: ДН – це електронний варіант денного або заочного
навчання, що адаптує традиційні форми занять та паперові засоби навчання в
телекомунікаційні. ДН покликане вирішувати специфічні завдання щодо
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 3

Педагогічні науки

розвитку творчої складової освіти [29; 30].
Андрєєв

О. О.

[3, с. 33]

наводить

таке

визначення

ДН

–

це

цілеспрямований, організований процес інтерактивної взаємодії суб’єктів та
об’єктів навчання між собою та з засобами навчання, причому процес навчання
індиферентний до їх просторового розташування та проходить у специфічній
педагогічній системі. Елементами цієї системи є підсистеми цілей, змісту,
методів, засобів навчання, організаційних форм навчання тощо. Дистанційна
освіта – це система, у якій реалізується процес ДН для досягнення та
підтвердження студентами певного освітнього цензу, що стає основою їх
подальшої творчої та (або) трудової діяльності [3, с. 36].
У докторській дисертації та монографії Козлакової Г. О. описано основні
характеристики ДН, приклади його впровадження у навчальних закладах
багатьох країн світу. Окремий розділ присвячено розвитку ДН та інформаційнопрограмного забезпечення до нього у країнах СНД і, зокрема, в Україні.
Визначено перспективні напрями розвитку інформатизації освітньої діяльності
та ДН у технічних університетах [11; 12]. Проектування і реалізація ДН на
основі формування уніфікованої дескриптивної моделі системи гнучкого ДН
для

конкретного

навчального

процесу

розглянуто

у

науковій

праці

Гриценка В. І., Кудрявцевої С. П., Колос В. В. та Веренич Є. В. [13].
Сисоєва С. О вказує на те, що ДН значно розширює можливості вищої
школи для втілення на практиці концепції неперервної освіти і має можливість
у перспективі істотно змінити організацію отримання вищої освіти в
країні [14, с. 105]. У дослідженні Собаєвої О. В. уточнено поняття ДН, виявлено
його

позитивні можливості та

проблеми

впровадження,

обгрунтовано

дидактичні особливості використання комп’ютерних засобів, розроблено та
впроваджено у навчальний процес педагогічну технологію ДН, спрямовану на
активізацію пізнавальної діяльності студентів [15].
У дисертаційному дослідженні Койчевої Т. І. визначено і науково
обґрунтовано сутність поняття «функції тьютора в системі дистанційної
освіти», виявлено показники та критерії оцінки професійно-педагогічної
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готовності вчителя до виконання ним функцій тьютора в системі ДН [16]. У
кандидатських дисертаціях Мушака А. Я. та Хмель О. В. досліджується
комплекс

питань

з

методології

побудови

інтерактивних дистанційних

мультимедійних програм та курсів навчального призначення [17; 18].
Владимирська Є. Ю. у своєму дослідженні дає тлумачення поняття
«якість ДН у ВНЗ», розкриває теорію та специфіку забезпечення якості ДН,
формулює критерії та визначає фактори якості ДН [19]. Басова Н. В.
характеризує ДН в Росії [22].
Першим дослідженням, яке стосувалося використання комп’ютерів і
впровадження елементів ДН при викладанні і вивченні іноземних мов була
докторська дисертація Сердюкова П. І., де розкрито особливості впровадження
НІТ у навчальний процес мовного ВНЗ [20]. Дослідженнями з методики
викладання іноземних мов є кандидатські дисертації Свиридюк В. П. [21] і
Муліної Н. І. [28], де узагальнено психолого-педагогічні та методичні проблеми
ДН іноземних мов. Жулкевська В. А. досліджує специфіку підготовки фахівців
банківської
підготовки

справи

та

впровадження

банківських працівників

професійно-орієнтованої

шляхом

інтеграції

моделі

традиційної

та

дистанційної форм навчання іноземної мови з використанням віртуального
навчального середовища «Блекборд» у закладах економічного профілю [33].
Для відображення повної картини визначень ДН, ми звернулися до
тлумачних словників. Зі словника Collins English Dictionary маємо наступне
визначення: «ДН представляє собою систему викладання, що складається з
відео, аудіо та письмових матеріалів, розроблених для людини з метою
вивчення предмета дистанційно [45]». Гончаренко С. У в українському
педагогічному словнику дає таке визначення ДН «ДН – форма навчання, коли
спілкування між викладачем і студентом або вчителем і учнем відбувається за
допомогою листування, комп’ютерних мереж, кабельного та супутникового
телебачення, телефону чи факсу тощо [46]». Великий тлумачний словник
сучасної української мови дає таке пояснення: «ДН – навчання за допомогою
листування, телебачення, радіо, мережі Інтернет, телефону, публікацій у газеті
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за обмеженого контакту з викладачами [47]».
Овод Ю. В. розглядає ДН як технологію, яка поєднує традиційні та
інноваційні засоби та форми навчання, включає принципи відкритого навчання
і базується на комп’ютерних та телекомунікаційних технологіях [35].
Кареліна О. В., досліджуючи формування умінь з ІТ у процесі ДН студентів
вищих економічних навчальних закладів, дає таке його визначення - це
гуманістична особистісно орієнтована форма навчання, основою якої є
цілеспрямоване, мотивоване учіння і спілкування студентів з викладачем та між
собою засобами сучасних ІТ [36].
У

навчальному

посібнику

«Педагогіка

вищої

школи»,

авторів:

Курлянд З. Н., Хмелюк Р. І., Семенова А. В. та ін. дається таке визначення ДН –
це універсальна гуманістична форма навчання, що базується на використанні
можливостей

широкого

спектра

традиційних,

нових

інформаційних

телекомунікаційних технологій (ІТТ) і технічних засобів, які створюють для
користувача умови вільного вибору дисциплін, ділового обміну з викладачем
без урахування відстані та часу [42].
Серед низки визначень які надає А. І. Кузьмінський можна віділити таке,
ДН – це сукупність ІТ, що забезпечують доставку студентові основного обсягу
навчального матеріалу; інтерактивну взаємодію студентів та викладачів у
процесі навчання; надання студентам можливості самостійної роботи із
засвоєння навчального матеріалу; а також оцінювання їхніх знань та умінь у
процесі

навчання

[27].

У

навчально-методичному

посібнику

«Освітні

технології» вчені Пехота О. М., Кіктенко А. З., Любарська О. М. дають таке
визначення ДН – це процес взаємодії викладача й студента за допомогою
комп’ютерних комунікацій [44].
Західні

дослідники

погоджуються

з

тим,

що

не

має

єдиного

широковживаного визначення «дистанційного навчання» апріорі. Більш того,
сама

назва

«дистанційне

навчання»

не

завжди

використовується

та

перекладається дослівно «distance learning». Розробник однієї з теорій ДН
Мур М. визначав цей феномен як незалежне навчання та викладання
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(independent learning and teaching), змальовуючи його у якості «Освітньої
системи в якій учень є автономним та відділеним від викладача у часі та
просторі, таким чином комунікація здійснюється за допомогою друкованого,
електронного чи іншого засобу передачі інформації не пов’язаного з
людиною [51]». В даному випадку визначення будується на способі передачі
інформації та комунікації у середовищі ДН [52].
Кіген Д. вважає, що основними рисами ДН є місце розташування
студента (поза ВНЗ) та відсутність міжособистісного спілкування віч-на-віч
[53]. Ведемеєр Ч. визначає ДН, як навчальну діяльність, за якої викладач та
студент знаходяться на відстані один від одного, навчання по суті незалежне, з
використанням

засобів телекомунікації [54; 58].

Петерс О.

підкреслює

важливість ДН, яке характеризується: нелінійністю, новизною, асоціативністю,
гнучкістю, децентралізацією, дистрибутивністю та відкритістю навчальних
програм [55, с. 100].
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок у даному
напрямку. Сьогодні ДН розглядається як ефективний засіб забезпечення
неперервності освіти, шлях до її демократизації, гуманізації та варіативності.
Установлено, що на сучасному етапі існує велика кількість визначень поняття
«дистанційне навчання», що є інноваційною формою навчання, має низку
особливостей, може застосовуватися у всіх видах освітньої практики,
забезпечуючи при цьому розвиток творчої та особистісної складової освітнього
процесу. Основу навчального процесу в цих умовах становить цілеспрямована і
контрольована інтенсивна самостійна робота студента, який може навчатися в
зручному для себе місці, за індивідуальним розкладом з можливістю контакту з
викладачем за допомогою різноманітних технічних засобів.
Отже, ДН це нова універсальна гуманістична форма навчання, яка
провадиться на базі ІТТ, що створює умови для тих, хто навчаються, вільного
вибору освітніх дисциплін, діалогового обміну з викладачем; більш активного
використання наукового та освітнього потенціалів ВНЗ та інших освітніх
установ за тісної взаємодії віддалених у часі та просторі викладача й студента.
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ДН дозволяє студентам використовувати весь об’єм навчального матеріалу і
пропонує їм доступ до самоосвіти, з одночасною можливістю отримання
консультацій викладача і контролю результатів роботи. Водночас, слід
звернути увагу і на нову роль викладача-тьютора, на якого тепер покладається
координація, корегування процесу навчання, надання консультації, керівництво
навчальними проектами тощо. Основою здійснення ДН є комунікація між
головними діючими особами навчального процесу: студентом та викладачем.
Доцільні напрями подальших розвідок полягають у розробці методичних
рекомендацій

щодо

розробки

моделей

ДН;

застосування

мультимедіа

технологій у ДН окремих категорій фахівців.
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Блощинский И. Г. Сущность и содержание понятия «дистанционное
обучение» в зарубежной и отечественной научной литературе
В статье охарактеризованы ряд определений понятия «дистанционное
обучение», что является инновационной формой обучения, имеет характерные
особенности, может применяться во всех видах образовательной практики,
обеспечивая при этом развитие творческой и личностной составляющей
образовательного процесса. Особое внимание уделяется раскрытию сущности
и содержания понятия «дистанционное обучение» в зарубежной и
отечественной научной литературе.
Ключевые слова: дистанционное обучение, сущность и содержание,
зарубежная и отечественная научная литература.
Bloshchynskyi I. H. Essence and content of the notion «distance learning» in
foreign and national scientific literature
The article states that distance learning is considered today as an effective
means of ensuring the continuity of education, the path to its democratization,
humanization and variability. Distance learning terminology is constantly refined
and improved with its introduction in different educational institutions and
organizations. It has been established that at present there are many definitions of
the notion «distance learning» which is an innovative form of education and has a
number of features that can be used in all types of educational practices, while
ensuring the development of creative and personal component of the educational
process. The basis of the educational process in these circumstances is a deliberate
and controlled intensive self-study of a student who can study in a comfortable
environment, on individual schedule having possibility to contact the teacher via a
range of telecommunication means.
One of the causes of the difficulties in understanding the essence and content of
the notion «distance learning» is terminological confusion, lack of common
understanding of the meaning of basic definitions related to this term. At least thirty
equivalent terms that have appeared over the past 15-20 years could be listed,
including: «teaching at a distance», «on-line learning», «resource-based learning»,
«network learning», «open learning», «e-learning», «continuous learning», «lifelong learning», «blended learning», «virtual learning», «distant education», «flexible
learning», «Web-based learning/training», «computer-based learning», «distance
teaching», «Internet-learning/training» and others. Some of these types of training
are synonymous, similar in content characteristics; others make extra emphasis on
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different features and targets.
Based on foreign and national scientific literature investigation, distance
learning is determined as a new type of universal humanistic studies, which is
conducted on the basis of informational and telecommunication technologies, that
create conditions of free choice of academic subjects, greater use of scientific and
educational potential of universities and other educational institutions; promoting
close cooperation between a teacher and a student who can be remote in time and
place. Distance learning allows students to use the entire amount of educational
material and gives them access to self-education with simultaneous possibility of
obtaining teacher consultation and monitoring results. At the same time, we should
pay attention to the new role of the teacher-tutor, who is now tasked with
coordination and adjusting of the learning process, providing consultation (advice),
supervision of training projects etc. The basis of distance learning implementation is
communication between the main subjects of the educational process: the student and
the teacher.
Keywords: distance learning, essence and content, foreign and national
scientific literature.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 3

Педагогічні науки

УДК 372/862/359
Олег Васильович Боровик,
доктор технічних наук, професор, начальник кафедри загальнонаукових
та інженерних дисциплін Національної академії Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький
Катерина Дмитрівна Дем’янюк,
кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальнонаукових та
інженерних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

ОБГРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ З
ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В СИСТЕМІ
ВІЙСЬКОВОЇ КОМПОНЕНТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
У статті детерміновано перелік загальнотехнічних дисциплін;
встановлено перелік питань, що визначають зміст військової і прикордонної
підготовки та які корелюють зі змістом освіти з загальнотехнічних
дисциплін; встановлено відповідність між цими питаннями і базовими
знаннями та компетенціями, що формуються загальнотехнічними
дисциплінами; сформовано зміст освіти з загальнотехнічних дисциплін, який
забезпечив би достатню ефективність військової компоненти у підготовці
майбутніх офіцерів-прикордонників; запропоновано методичний механізм
реалізації сформованого змісту.
Ключові слова: освіта, зміст, загальнотехнічні дисципліни, військова
компонента, офіцери-прикордонники.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Обгрунтування змісту
освіти в системі підготовки фахівця є актуальною науково-педагогічною
проблемою. На користь цього свідчить те, що освіта має задовольняти запитам
суспільства. Оскільки ж суспільство перебуває в постійній динаміці,
розвивається, то й освіта має динамічно вдосконалюватись. При цьому, вона
повинна не лише бути тісно пов’язаною з запитами сьогодення, а й
орієнтуватись на прогностичне майбутнє.
© Боровик О. В., Дем’янюк К. Д.
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Складна соціально-економічна та військово-політична обстановка, що має
місце в державі на даний час, обумовлює необхідність корегування змісту
військової освіти, загалом, і прикордонної, зокрема. Досвід оперативнослужбової

і

оперативно-бойової

діяльності,

що

набутий

Державною

прикордонною службою України (далі – ДПСУ) в Криму та на південному
сході країни, вказує на необхідність перегляду насамперед змісту інженерної і
технічної підготовки випускника Національної академії ДПСУ. Останнє
підтверджується і тим, що одним з основних чинників надійності охорони
кордону завжди був і залишається рівень його інженерного та технічного
забезпечення. Крім цього, на це вказує і проведений аналіз стану відповідної
підготовки курсантів НАДПСУ. Зокрема, констатуються недостатній рівень
знань з будови основних зразків бойових машин, принципів роботи їх
механізмів, положень експлуатації транспортних засобів і технічних засобів
охорони кордону, недостатній рівень сформованості вмінь щодо узагальнення
та систематизації знань про різні об'єкти озброєння та військової техніки,
невміння оцінювати ефективність та надійність транспортних засобів і
технічних засобів охорони кордону, параметрів та ефективності стрільби тощо.
Зазначене, на думку авторів, обумовлене насамперед недостатнім рівнем
сформованості загальнотехнічних знань у курсантів-прикордонників.
Вивчення даної проблематики на дидактичному і методичному рівнях, що
здійснене

на

інженерно-технічному

факультеті

НАДПСУ,

дозволило

запропонувати шлях усунення визначеної невідповідності, який пов’язаний з
удосконаленням змісту освіти з загальнотехнічних дисциплін в системі
підготовки майбутнього офіцера-прикордонника.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми, на які опираються автори. На сучасному етапі
розвитку науки і техніки накопичено значний позитивний досвід у галузі
професійно-технічної підготовки з проблеми формування загальнотехнічних
знань у різних типах навчальних закладів. Так, визначенню сутності і структури
загальнотехнічних

знань

присвячені

роботи

М. Жиделева,
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А. Пінського, П. Ставського та ін. [1; 2]. У загальнодидактичному плані
проблема формування загальнотехнічних знань досліджувалася П. Атуповим,
Й. Гушулеєм, Г. Терещуком, Д. Тхоржевським [3; 4]. Різносторонньо проблему
підготовки військових фахівців досліджували Ю. Бородін, Д. Іщенко, О. Сафін,
Ю. Сердюк, І. Тихонов, В. Щербаков [5–7]. Методичні основи підготовки
фахівців у вищих військових навчальних закладах в сучасних умовах
розроблено В. Давидовим, А. Іваніцьким, А. Ситниковою, А. Шестаковою
та ін. [8]. Проте названі автори цілеспрямовано і системно питанням
формування

загальнотехнічних

знань

у

курсантів-прикордонників

не

займалися.
Метою статті є обгрунтування змісту освіти з загальнотехнічних
дисциплін, який забезпечив би достатню ефективність військової компоненти
підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників.
Виклад
сформульованої

основного
мети

матеріалу

вбачається

за

дослідження.
доцільне:

Для

досягнення

детермінувати

перелік

загальнотехнічних дисциплін; встановити перелік питань, що визначають зміст
військової і прикордонної підготовки та які корелюють зі змістом освіти з
загальнотехнічних дисциплін; встановити відповідність між цими питаннями і
базовими знаннями та компетенціями, що формуються загальнотехнічними
дисциплінами; сформувати зміст освіти з загальнотехнічних дисциплін, який
забезпечив би достатню ефективність військової компоненти у підготовці
майбутніх офіцерів-прикордонників; запропонувати методичний механізм
реалізації сформованого змісту.
Аналіз навчальних планів підготовки фахівців у вищих навчальних
закладах України (в тому числі і військових) дозволяє зробити висновок, що до
загальнотехнічних дисциплін можна віднести наступні: “Нарисна геометрія,
інженерна та комп’ютерна графіка”, “Теоретична механіка”, “Опір матеріалів”,
“Теорія механізмів і машин”, “Гідравліка, гідро- і пневмоприводи”, “Технологія
конструкційних матеріалів та матеріалознавство”, “Деталі машин і підйомнотранспортне обладнання”, “Електротехніка, електроніка, мікропроцесорна
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техніка”, “Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання”, “Основи
теплотехніки”.
Аналіз навчальних планів і робочих навчальних програм з дисциплін, які
визначають

військову

компоненту

в

підготовці

майбутнього

офіцера-

прикордонника, а також джерел [9-11], дозволяє перелік питань, що визначають
зміст військової і прикордонної підготовки та які корелюють зі змістом освіти з
загальнотехнічних дисциплін, окреслити в наступному вигляді (таблиця 1).
Таблиця 1 – Аналіз навчальних планів і робочих навчальних програм
1. Питання з будови основних зразків бойових машин, принципів роботи їх механізмів,
положень експлуатації транспортних засобів
Автомобільні двигуни. Будова двигунів внутрішнього згорання. Конструкція
карбюраторних двигунів. Будова кривошипно-шатунного механізму двигуна, робота деталей
і вузлів. Будова і робота газорозподільчого механізму, системи охолодження двигуна,
системи змащення двигуна, живлення двигуна, контактної системи запалювання двигуна.
Будова автомобільних і спеціальних шасі. Трансмісія військових автомобілів, зчеплення,
коробка передач. Система керування військовими автомобілями. Рульове керування,
гальмові системи, ходова частина, кузов, спеціальне обладнання. Будова та робота деталей і
вузлів.
Основи експлуатації та обслуговування автомобільної техніки. Технічна діагностика
автомобільної техніки. Технічне діагностування двигуна, шасі, трансмісії, системи
управління. Засоби технічного обслуговування та ремонту техніки. Технічне обслуговування
двигунів. Технічне обслуговування виявлення та усунення несправностей кривошипношатунного механізму. Технічне обслуговування шасі військових автомобілів.
Обслуговування та відновлення працездатності техніки.
Конструкційні ремонтні матеріали для автомобілів.
Парки військових частин.
2. Питання з будови основних зразків технічних засобів охорони кордону, принципів
роботи їх механізмів і положень експлуатації
Загальна будова та принципи роботи приладів спостереження, що використовуються в
охороні кордону.
Світлотехнічні засоби охорони кордону, їх будова, робота складових частин, технічне
обслуговування.
Сигналізаційні прилади охорони локальних ділянок, їх будова, принцип роботи, технічне
обслуговування.
Радіолокаційні станції, їх будова, принцип роботи, технічне обслуговування.
Інженерні споруди, їх технічне оснащення.
3. Питання з будови, принципів роботи, положень експлуатації технічних засобів
логістики та управління ОСД
Технічні засоби приготування їжі в польових умовах, їх будова та ТТХ.
Форсунки, їх ТТХ, будова КГФ-4.
Комплекси будівель і споруд містечка прикордонного підрозділу. Експлуатація споруд,
котелень, комунального обладнання.
Ремонтно будівельні роботи.
Засоби зв’язку, їх будова та принципи функціонування.
ГАІС, їх призначення та принцип функціонування.
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4. Питання щодо озброєння
Зразки індивідуальної і групової зброї, їх будова та принципи функціонування.
Технічне обслуговування озброєння та військової техніки.
Приціли. Прилади нічного бачення.
Озброєння бойових машин.
5. Питання з воєнно-інженерної підготовки
Засоби інженерного озброєння.
Інженерні боєприпаси (будова, принципи дії).
Фортифікаційні споруди.
Планування, проектування, розбивка інженерних споруд.
6. Положення військової топографії
Масштаб.Системи координат.
Вимірювання на місцевості. Способи вимірювання кутів і відстаней на місцевості.
Бойові графічні документи та схеми. Топографічні карти. Зображення на картах. Умовні
позначення, читання карт, нанесення на карту зображень.
Складання схеми місцевості та опорного пункту. Обробка аерокосмічних знімків. Робота у
системі навігації.

Аналіз робочих навчальних програм з загальнотехнічних дисциплін і
переліку питань, що визначають зміст військової підготовки майбутнього
офіцера-прикордонника та які корелюють зі змістом освіти з загальнотехнічних
дисциплін, дозволяє встановити відповідність між вказаними питаннями і
базовими

знаннями

та

компетенціями,

що

формуються

згаданими

дисциплінами. Ця відповідність може бути оцінена з таблиці 2, що наведена
нижче.
Таблиця 2 – Аналіз робочих навчальних програм з загальнотехнічних дисциплін і
переліку питань, що визначають зміст військової підготовки майбутнього офіцераприкордонника
Найменування питань, що
визначають зміст військової і
Базові знання та компетенції, що формуються
прикордонної підготовки та які
загальнотехнічними дисциплінами
корелюють зі змістом освіти з
загальнотехнічних дисциплін
1. Питання з будови основних Читання креслень складальних одиниць і механізмів
зразків бойових машин, принципів військової автомобільної техніки, читання та
роботи їх механізмів, положень виконання креслень окремих деталей.
експлуатації транспортних засобів
Поняття про зображення на кресленнях роз’ємних
(різьбових, шпонкових, шліцьових, штифтових) та
нероз’ємних (зварних, заклепкових, клейових,
паяних) з‘єднань, а також про зображення деталей
(підшипників, муфт, зубчастих і черв‘ячних коліс).
Поняття про матеріали, їх властивості та застосування
(наприклад блок циліндрів виконується з алюмінієвих
сплавів, у коробці трансмісії корпус виконується з
чавуну, шестерні з високолегованих сталей).
Ручна та механічна обробка, паяння та зварювання
матеріалів.
Вимірювання розмірів деталей за допомогою
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2. Питання з будови основних
зразків технічних засобів охорони
кордону, принципів роботи їх
механізмів і положень експлуатації

3. Питання з будови, принципів
роботи,
положень
експлуатації
технічних засобів логістики та
управління ОСД

4. Питання щодо озброєння

5. Питання
підготовки

з

воєнно-інженерної

6. Положення військової топографії

універсальних засобів вимірювання.
Поняття про роз’ємні (різьбові, шпонкові, шліцьові,
штифтові) та нероз’ємні (зварні, заклепкові, клейові,
паяні) з‘єднання, а також про складові частини
механізмів (підшипники, муфти, зубчасті та черв‘ячні
передачі, гальма, домкрати, коробки передач).
Читання креслень окремих деталей і складальних
одиниць, що необхідно для знання про склад
комплекту, ТТХ, загальної будови, принципу роботи
та заходів безпеки при використанні засобів
візуального
спостереження,
сигналізаційних,
світлотехнічних та радіолокаційних засобів.
Вміння знаходити та усувати несправності в ТЗОК.
Знання властивостей конструкційних матеріалів.
Знання з’єднань деталей для ефективної організації
технічного обслуговування та ремонту ТЗОК.
Читання креслень складальних одиниць і окремих
деталей, будівельного креслення, схем комунальних
мереж і електричних схем.
Знання властивостей конструкційних матеріалів.
Знання з’єднань деталей для ефективної організації
технічного обслуговування та ремонту технічних
засобів логістики та управління.
Поняття про підйомно-транспортні механізми.
Вміння здійснювати вибір електродвигунів і засобів
зв’язку.
Читання креслень складальних одиниць і механізмів
озброєння, читання та виконання креслень окремих
деталей.
Поняття про деталі механізмів озброєння.
Поняття про матеріали.
Знання властивостей конструкційних матеріалів.
Поняття про роз’ємні (різьбові, шпонкові, шліцьові,
штифтові) та нероз’ємні (зварні, заклепкові, клейові,
паяні) з‘єднання, а також про складові частини
механізмів.
Вміння користуватись креслярськими приладами.
Виконання та читання креслень фортифікаційних
споруд.
Знання властивостей конструкційних матеріалів.
Поняття про деталі механізмів і розрахунок на
міцність.
Поняття про проекції, площини, системи координат,
типи
ліній,
масштаби.
Читання
креслень
фортифікаційних споруд.
Вміння викреслити схему, план місцевості.
Поняття про методи вимірювання та вимірювальні
інструменти.
Вміння працювати креслярськими інструментами.
Вміння обробляти аерокосмічні знімки, працювати у
системі навігації.
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Проведений

вище

аналіз

дозволяє

сформувати

зміст

освіти

з

загальнотехнічних дисциплін, який може забезпечити достатню ефективність
військової та прикордонної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників.
Цей зміст визначається наступними положеннями.
Геометричне креслення.
Формати,

типи

ліній,

шрифти,

нанесення

розмірів.

Зображення

геометричних тіл в прямокутних проекціях. Виконання робочих креслень
деталей одиниць озброєння та військової техніки.
Дослідження параметрів деталі та виконання її ескізу.
Визначення параметрів деталей та виконання ескізів деталей одиниць
озброєння та військової техніки. Виконання деталювання складальних креслень
озброєння та військової техніки.
Правила виконання текстових документів.
Креслення фортифікаційних споруд.
Елементи та особливості фортифікаційних креслень. Зображення та
виконання креслень фортифікаційних споруд.
Креслення з’єднань.
Зображення і позначення на кресленні з’єднань болтом, шпилькою,
гвинтом, шпонкою і шліцами, паяних, клейових і клепаних з’єднань.
Зображення елементів механічних передач, черв’яків, черв’ячних коліс,
черв’ячних передач.
Вимірювальні інструменти.
Штангенциркуль. Мікрометр.
Технічні вимірювання.
Вимірювання розмірів деталей штангенінструментом і мікрометричним
інструментом.
Допуски та посадки.
Проведення комплексного дослідження видів з’єднань і посадок в
складальних одиницях озброєння та військової техніки.
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Конструкційні матеріали.
Конструкційні метали та їх сплави Класифікація металів, їх властивості,
маркування за хімічним складом та якістю.
Неметалеві конструкційні матеріали, їх застосування у механізмах
озброєння та військової техніки.
Механічна обробка металів.
Обладнання для механічної обробки металів. Виконання токарних
операцій. Виконання фрезерних операцій. Ручна обробка металів, зварювання і
паяння металів. Обладнання ремонтної майстерні. Виконання слюсарних
операцій. Обробка отворів.
Холодна та гаряча обробка металів тиском.
Роз’ємні та нероз’ємні з’єднання деталей.
Загальні відомості про види з’єднань деталей. Нероз’ємні з’єднання
(зварні, паяні, клейові, заклепочні з’єднання) та їх застосування в механізмах
озброєння та військової техніки. Роз’ємні з’єднання (різьбові, шпонкові,
шліцьові з’єднання) та їх застосування в механізмах озброєння та військової
техніки.
Загальні відомості про передачі.
Типи передач та їх основні характеристики. Уявлення про фрикційні,
пасові, ланцюгові, зубчасті, черв’ячні передачі. Застосування передач у
механізмах озброєння та військової техніки.
Підшипники.
Пружини.
Муфти та гальма.
Наведене вище дозволяє зробити висновок, що забезпечення достатньої
ефективності військової та прикордонної підготовки майбутніх офіцерівприкордонників може бути реалізоване за рахунок викладання однієї чи кількох
загальнотехнічних дисциплін, зміст яких містив би наведені вище положення.
На думку авторів комплекс наведених питань міг би скласти окремий модуль
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“Основи технічних знань” дисципліни “Основи природничих і технічних
знань”.
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Проведений

у

роботі

аналіз

дозволив

синтезувати

зміст

освіти

з

загальнотехнічних дисциплін, який на думку авторів може забезпечити
достатню ефективність військової та прикордонної підготовки майбутніх
офіцерів-прикордонників. Можливим механізмом реалізації цього змісту
вбачається введення в навчальні плани підготовки майбутніх офіцерівприкордонників за всіма спеціальностями освітньої діяльності НАДПСУ
дисципліни “Основи природничих і технічних знань”.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку вбачаються в
дослідженні питань, пов’язаних із змістом освіти з фундаментальних
природничих дисциплін, який забезпечив би достатню ефективність військової
компоненти підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників.
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Боровик О. В., Демьянюк Е. Д. Обоснование содержания образования с
общетехнических дисциплин в системе войсковой компоненты подготовки
будущих офицеров-пограничников
В статье детерминирован перечень общетехнических дисциплин;
определен перечень вопросов, определяющих содержание войсковой и
пограничной подготовки и корелирующих с содержанием образования с
общетехнических дисциплин; определено соответствие между этими
вопросами и базовыми знаниями и компетенциями, которые формируются
общетехническими дисциплинами; сформулировано содержание образования с
общетехнических дисциплин, обеспечивающее достаточную эффективность
войсковой компоненты в подготовке будущих офицеров-пограничников;
предложен
методический
механизм
реализации
сформулированного
содержания.
Ключевые
слова:
образование,
содержание,
общетехнические
дисциплины, войсковая компонента, офицеры-пограничники.
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Borovik O. V., Demyanyuk K. D. Justification educational content of general
technical disciplines in the system of military components of training future
officers of border guards
Justification educational content in training is relevant specialist scientific and
pedagogical problem. In favor of this is the fact that education should meet the needs
of society. Since the society is in constant dynamics, develops, and education has
improved rapidly. Thus, it should not only be closely related to the present demands
but also focus on the predictive future.
The difficult socio-economic and military-political situation that occurs in the
state at this time, hence the need to adjust the content of military education in general
and the border, in particular. Experience of operational performance and
operational and combat activities, which acquired the State Border Service of
Ukraine (SBS) in the Crimea and in the southeast of the country, indicating the need
to review the content of the first engineering and technical training graduate of the
National Academy of SBS (NASBS). Other confirmed by the fact that one of the main
factors of reliability border has always been its level of engineering and technical
support. In addition, as it is indicated and analyzed the state of the relevant training
of cadets NASBS. The above, according to the authors, due primarily insufficient
formation of general technical knowledge in students of border guards.
The study of this subject in didactic and methodological levels, committed to
engineering and maintenance department NASBS allowed to propose ways to
eliminate certain discrepancies which is related to the improvement of educational
content of general technical disciplines in training of future officers-border guards.
In the paper, determined for general technical subjects; established a list of
issues that determine the content and border military training and are correlated
with the content of education with general technical subjects; established a
correspondence between these issues and the basic knowledge and competencies that
form general technical disciplines; formed the content of education with general
technical disciplines that would ensure adequate effectiveness of military components
in the training of future officers of border guards; the methodical implementation
mechanism generated content.
Keywords: education, content, general discipline, the military component,
officers of border guards.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ GOOGLE ПІД ЧАС
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СЛУХАЧІВ НАПРЯМУ
«АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ»
Розроблені рекомендації щодо покращення якості процесу дистанційного
навчання за рахунок використання безкоштовного програмного забезпечення
на базі платформи Google. Отримані рекомендації можуть дозволити
уникнути існуючих недоліків дистанційного навчання слухачів в умовах
обмеженого фінансування програмного забезпечення дистанційного навчання.
Ключові слова: дистанційне навчання, програмне забезпечення,
платформа Google.
Постановка проблеми у загальному вигляді. На сьогодні дистанційне
навчання є панацеєю щодо отримання освіти, підвищення кваліфікації в умовах
віддаленості від місця навчання, обмеженості часу навчаємих, завантаженості
за основним місцем роботи [1]. Проте існує проблема щодо якості такого
навчання, наскільки в умовах самостійної організації роботи, відсутності
стійкого зворотнього зв’язку з викладачем слухач зможе ефективно оволодіти
навчальним матеріалом, сформувати необхідні практичні навички.
Для того, щоб самостійно розібратись у навчальному матеріалі (особливо,
коли це матеріал технічної направленості) слухачу зазвичай необхідно більше
витратити часу, ніж це потрібно при безпосередньому поясненні викладача.
Контрольні роботи, які відпрацьовуються дистанційно в умовах відсутності
контролю зі сторони викладача зазвичай виконуються за допомогою сторонніх
осіб, що змушує взагалі переоцінювати ефективність дистанційного навчання.
Виникає запитання і щодо порядку проведення практичних занять, характерних
© Головня С. Б.
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для дисциплін напряму підготовки «Автомобільний транспорт», яким чином
відпрацювати практичні навики у слухачів в питаннях діагностування,
обслуговування, ремонту транспортних засобів.
Розглянуті питання змушують шукати шляхи вдосконалення існуючої
системи дистанційного навчання як за рахунок вдосконалення програмного
забезпечення, так і за рахунок оптимізації самих підходів дистанційного
навчання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Тематиці
дистанційного навчання присвячена велика кількість публікацій та досліджень.
У представлених роботах [2–7] розглядаються глобальні підходи, для
впровадження

яких

необхідно

використовувати

фахівців

в

галузі

програмування, створення сайтів тощо. Такі підходи передбачають вкладання в
систему дистанційного навчання коштів, які, зазвичай, непередбачені у
бюджеті державного навчального закладу. Для практичної реалізації засад,
пов’язаних з підвищенням якості дистанційного навчання в умовах обмеженого
фінансування,

актуально

використовувати

вже

розроблені

безкоштовні

програмні продукти. Для аналізу таких програмних продуктів та розробки
рекомендацій щодо їх використання у процесі дистанційного навчання і
виникає необхідність проведення додаткових досліджень.
Метою статті є розробка рекомендацій щодо покращення якості процесу
дистанційного навчання за рахунок використання безкоштовного програмного
забезпечення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Цікавий підхід щодо
безкоштовного програмного забезпечення дистанційоного навчання пропонує
на сьогодні платформа Google Chrome. Елементами системи програмного
забезпечення дистанційного навчання є:
1) hangout (відеозустрічі);
2) документи Google, Google таблиці, Google презентації;
3) диск Google;
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4) пошта Google (з додатком Google-чат, Google-група);
5) соцмережа Google +.
Розглянемо більш детально кожний з цих елементів щодо використання у
рамках дистанційного навчання.
Hangouts (хенгаут) – це платформа для проведення відеозустрічей (рис.1),
яка працює не тільки на комп’ютерах, але й на Android, iPhone, iPad и iPod
Touch (рисунок 1).

Рисунок 1 – Вікно налаштування відеозустрічі на платформі Google hangout

На платформі хенгаута можуть створюватись навчальні класи, кожний з
яких вміщує 10 чоловік. У дистанційному навчанні дану платформу можна
використовувати для проведення, консультацій, вебінарів (занять), з тематики
найбільш складної для самостійного освоєння навчального матеріалу. Крім
того, також на цій платформі можна проводити контрольні роботи, оскільки є
можливість дистанційного контролю за навчаємим під час їх відпрацювання.
Під час проведення заняття, консультації, викладач має змогу не тільки
демонструвати свій робочий стіл комп’ютера, але й відеофайли на ютубі,
документи з Google– диску тощо. У разі необхідності покликати слухача на
відеозустріч достатньо, щоб у нього під рукою був тільки смартфон. У цьому
випадку запрошенням буде звичайний виклик, який дозволить йому тут же
приєднатись до заняття. Є також можливість трансляції у режимі онлайн
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заняття на каналі YouTube чи на Google+. До того ж, для тих студентів, хто не
зміг бути присутніми на вебінарі, заняття може бути записано на каналі
YouTube із подальшим налаштуванням доступу до цього відеофайлу.
Документи Google, Google таблиці, Google презентації (рисунок 2)
дозволяють вести усю навчальну документацію (розклади, методичні матеріали
тощо) безпосередньо на платформі Google, зберігаючи її безпосередньо на
диску Google.

Рисунок 2 – Вікно доступу до Google документів, Google таблиці, Google презентації

Під час роботи з документами Google є можливість налаштовувати права
доступу до них (рисунок 3), що з одного боку у разі необхідності не дозволить
їх

змінювати,

а

з

іншого

–

може

надавати

студентам

можливість

відпрацьовувати контрольні, практичні роботи прямо у створеному викладачем
гугл-документі.
Після відпрацювання контрольної (закінчення часу) викладач може
закрити доступ до документу. Також гугл-документ дозволяє одночасно
відпрацьовувати документ як студентом, так і викладачем, наприклад під час
перевірки контрольної роботи, викладач може залишати у документі свої
зауваження, що пояснюють причину отримання тієї чи іншої оцінки тощо.
Гугл-документ можна використовувати і під час семінарських занять, коли над
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одним документом прцює команда і не важливо, що її члени знаходяться при
цьому у різних місцях.

Рисунок 3 – Вікно редагування прав доступу до Google документів

Диск Google (рисунок 4) може зберігати не тільки документи Google,
Google таблиці, Google презентації, але й взагалі бути базою для зберігання
будь-якої інформації. При необхідності передати слухачеві файл великого
обсягу його можна просто закачати на гугл-диск та надавши права доступу,
скинути студенту силку для скачування даного файлу.

Рисунок 4 – Вікно доступу до диску Google
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Пошта Google (рисунок 5) дозволяє створити акаунт та здійснити
регістрацію на сайті Google, тим самим отримати доступ до усіх можливостей
платформи Google.

Рисунок 5 – Вікно доступу до Google пошти

Крім того, до гугл-пошти входить чат, а також є можливість створювати з
студентами гугл-групу. Гугл-група дозволяє одразу розсилати один лист усім
слухачам навчальної групи щодо інформації про заняття тощо. Слухачі можуть
коментувати ці листи, вказувати про свою відсутність, причини відсутності
тощо. Гугл-групу можна також використовувати для розсилки завдання на
самостійну підготовку та інше.

Рисунок 6 – Вікно доступу до Google +
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Крім того, у гугл-пошті є можливість розсортировувати поштові скриньки
усіх адресатів на кола, наприклад, колами можуть бути навчальні групи
студентів. Пошта, кола студентів мають вихід на соцмережу Google +.
Google + – це соцмережа від компанії Google. Сервіс надає можливість
спілкування на основі спеціальних компонентів: кола, теми, відеозустрічі,
мобільна версія. Користувач має змогу створювати необмежену кількість кіл,
приєднуючи до них своїх знайомих (наприклад групи студентів). Саме на
основі кіл користувач (наприклад, викладач) може ділитись контентом,
визначаючи, яке коло буде мати доступ до інформації, а яке – ні. Увесь обмін
матеріалами відбувається у спеціальній стрічці (англ. Stream), у якій можна
слідкувати за оновленнями учасників кіл, що публікують повідомлення,
фотографії, відео, силки тощо. Усіх слухачів можна додавати у кола Google +,
що дозволить по-перше посилити зв’язок між ними, а по-друге вчасно
викладачу інформувати слухачів. Google +, пов’язана колами з гугл-поштою,
що полегшує роботу на даному ресурсі.
На основі розглянутих можливостей платформи Google можна зробити
наступні рекомендації щодо її використання під час дистанційного навчання
слухачів.
Під час записування на дистанційний курс слухач повинен створити у
гуглі власний акаунт з поштою та надіслати адрес пошти викладачеві.
Викладач, у свою чергу, створює гугл-групу, добавляє усіх в кола, організовую
зустріч у хенгауті присвячену особливостям використання можливостей гуглхром у дистанційному навчанні. Для отримання допомоги від викладача у
студента повинна бути встановлена програма віддаленого доступу Team
Viewer. У подальшому функції технічної допомоги слухачам повинні бути
перекладені на персонал лабораторії.
Розклади та матеріали навчально-методичного забезпечення вести у гуглдокументах. Розсилку студентам навчальних матеріалів, оголошень щодо
занять здійснювати за допомогою гугл-пошти та додатку гугл-групи. Швидкий
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зв’язок з студентами підтримувати за рахунок гугл-чату з можливістю дозвону,
а також за рахунок соцмережі Google +.
Консультації, заняття проводити в хенгауті, з наступним записом на
ютубі та розсилкою силки на запис для усіх відсутніх на занятті. Контрольні
роботи проводити також у хенгауті з використанням гугл-документів з
відкритим доступом, щоб викладач міг бачити процес вирішення завдань як
через камеру, так і через аркуш документу, де вирішується завдання. По
прибуттю на сесію в заняттях наголос ставити на практичну складову, щоб
надати те, що не може забезпечити програмне забезпечення дистанційного
навчання.
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Таким чином, у результаті проведеного дослідження були запропоновані
рекомендації щодо покращення якості процесу дистанційного навчання за
рахунок використання безкоштовного програмного забезпечення на базі
платформи Google. Отримані рекомендації можуть дозволити уникнути
існуючих недоліків дистанційного навчання слухачів в умовах обмеженого
фінансування програмного забезпечення дистанційного навчання.
У подальшому існує необхідність у практичній реалізації запропонованих
рекомендацій та перевірці їх адекватності в умовах реального закладу вищої
освіти.
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Головня С. Б. Рекомендации по использованию программного
обеспечения Google во время дистанционного обучения слушателей
направления автомобильный транспорт
Разработаны рекомендации по улучшению
качества процесса
дистанционного обучения за счет использования бесплатного программного
обеспечения на базе платформы Google. Полученные рекомендации могут
позволить избежать существующих недостатков дистанционного обучения
слушателей в условиях ограниченного финансирования программного обеспечения
дистанционного обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, программное обеспечение,
платформа Google.
Golovnya S. B. Recommendations on google apps use in distance learning
for students of «automobile maintenance» speciality
Nowadays distance learning is a universal solution and effective tool of
receiving education, professional development for students in a different location to
the course provider, facing time constraints or with heavy workload at their work
place. Still there is a problem of ensuring quality of education and to which extent
with lack of timetabled structure and constant feedback from a teacher it will be
possible for students to master the subjects by themselves, to acquire professional
skills.
For independent study of instructional material (particularly for engineering
sciences) a student will normally need more time if compared to direct explanation by
a teacher. Test papers done independently without teacher’s control are usually
completed with outside assistance and it requires reappraisal of distance learning
efficiency. A question arises as for the order of practical classes constituting a core
of subjects on speciality “Automobile maintenance” and for the way of practical
skills training on automobile maintenance and fault diagnostics.
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The above-mentioned problems require seeking ways of improving the current
system of distance learning by updating software and optimization of approaches to
distance learning.
An interesting approach as for the free software for distance learning is offered
by platform Google Chrome.
While signing up to a distance learning course a student shall create a Google
account along with a mailbox and send the e-mail address to a teacher. The teacher
in his turn creates a Google group, adds all of the students and organizes a meeting
through Hangout on peculiarities of Google Chrome use for distance learning. To get
teacher’s assistance a student must have a program of remote access Team Viewer
installed. Then the technical support will rest with the staff of a laboratory.
The timetable and materials will be provided in Google Docs. The distribution
of materials, announcements for classes will be done through G-mail and Google
group. An instant feedback is provided through Google Chat with dial-up and social
network Google +.
Consultations and classes are conducted through Hangout followed by
YouTube recording and distribution of links to it for those being absent. Test papers
are done through Hangout as well, the documents shall have free access for a teacher
to see the process of solving both trough a webcam and a document of the problem
being solved. On arriving for examinations the practical part should be emphasized
to make up for the lack of those things distance learning cannot provide.
Thus the recommendations on improvement of distance learning quality
through free software on Google platform have been given. The recommendations
allow for avoiding distance learning disadvantages under poor financing of distance
learning software.
Keywords: distance learning , prohrammnoe provision platform Google.
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РИТОРИЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО
ВИКЛАДАЧА ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ ЙОГО
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Сучасному вищому навчальному закладу необхідні викладачі, які не тільки
вміють думати, але й здатні висловлювати свої думки, говорити,
породжувати власні смисли педагогічної діяльності, вчити мислити,
відчувати, емоційно переживати і говорити студентів. Ці ознаки
характеризують одну із складових професійно-педагогічної культури
викладача – риторичну культуру, що забезпечує способи культурної мовної
взаємодії суб’єктів освітнього процесу. У статті розкрито теоретичні
положення, що розкривають сутність поняття «риторична культура», його
структуру, співвідношення із суміжними поняттями.
Ключові слова: професійно-педагогічна культура, риторична культура,
майбутній викладач.
Постановка проблеми у загальному вигляді. З усіх видів професійної
та інтелектуальної діяльності найбільше на формування й розвиток особистості
впливає педагогічна діяльність,
реалізується

педагогічна

у котрій формується, розвивається й

культура.

Культура

професійної

діяльності

майбутнього викладача виявляється через його загальну культуру. Однією з
інтегральних характеристик

його особистості є

професійно-педагогічна

культура (далі – ППК), важливою складовою якої є риторична культура.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. У наукових
дослідженнях, що стосуються проблем риторики, неодноразово вказувалося на
необхідність

формування

риторичної

культури

майбутнього
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(Л. Аксьонова, Я. Білоусова, С. Іванова, Н. Купина, В. Маров, Т. Матвєєва,
С. Мінєєва, А. Первушина, Л. Ткаченко, О. Юніна та ін.).
Мета статті – розглянути теоретичні положення, що розкривають
сутність поняття «риторична культура», його структуру, співвідношення із
суміжними поняттями.
Виклад основного матеріалу дослідження. У науково-педагогічних
працях домінує думка про педагогічну культуру фахівця, що виявляє його
прагнення до безперервного вдосконалення своєї діяльності та особистості.
Вона є нормою діяльності, поведінки й комплексною програмою його
подальшого розвитку. Тобто, це поєднання реальності й ідеалу в діалектичній
єдності.
У педагогічній культурі втілені історично перевірені передові традиції
педагогічної науки й практики, а також сучасні вимоги до вчителя й
вихователя. Це гармонійно розвинені інтелектуальні, емоційні, естетичні та
етичні якості й прояви педагога, що дозволяють йому орієнтуватися в
оточуючій його дійсності.
Підґрунтям педагогічної культури служить загальна культура – рівень
освіти, характер світогляду, ставлення до праці, загальна вихованість, коло
інтересів і запитів, норми повсякденної поведінки.
Поняття «педагогічна культура вчителя» є частиною педагогічної
культури як суспільного явища, ґрунтується на спеціальній і педагогічній освіті
та передбачає високий рівень професійної діяльності.
У

дослідженнях

В. Беніна,

Є. Бондаревської,

Г. Різза

проблема

педагогічної культури розглянута на індивідуальному та суспільному рівнях.
Це дозволяє авторам віднести її до частини загальнолюдської культури, котра
об’єднує всі досягнення суспільства у сфері педагогічної праці, педагогічної
теорії, педагогічних навичок вихователів і весь комплекс матеріального
забезпечення педагогічного процесу [2; 4; 9].
На думку В. Беніна, педагогічна культура – інтегративна характеристика
педагогічного процесу, що охоплює єдність як безпосередньої діяльності людей
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з передачі накопиченого соціального досвіду, так і результати цієї діяльності,
закріплені у вигляді знань, умінь, навичок і специфічних інститутів такої
передачі від одного покоління до іншого [2, с. 23].
У сучасних дослідженнях педагогічної культури виділяють діяльнісний
(Л. Архангельський,

А. Міщенко,

В. Сластьонін,

С. Смірнов

та

ін.),

індивідуально-особистісний (С. Єлканов, І. Зимняя, І. Котова, Н. Кузьміна й
ін.), інтегративний (І. Казимирська, В. Наумчик, О. Савченко), системноструктурний

(Л. Вікторова,

(І. Ісаєв,

Н. Костіна),

(І. Бех,

Є. Бондаревська,

Д. Зинов’єв,

ціннісний

й

В. Фокін),

культурологічний

особистісно-зорієнтований

Т. Бєлоусова,

С. Кульневич,

підходи

Г. Максимова,

Л. Сухорукова та ін.).
Як у наукових, так і в публіцистичних зарубіжних та вітчизняних
дослідженнях часто використовуються поняття «майстерність викладача»,
«професійно-педагогічна майстерність», «педагогічний талант», «кваліфікація
викладача»,

«професійна

компетентність

викладача»,

«педагогічна

(професійно-педагогічна) культура» та ін. В основі розмежування цих дефініцій
лежать три фундаментальних відношення будь-якого педагогічного процесу,
розкриті в працях Є. Бондаревської, В. Гриньової, О. Газмана, С. Кульневича,
К. Роджерса: ставлення вчителя до навчального змісту, до учня й до самого
себе. Тому очевидним є зв’язок понять «педагогічна культура», «професійна
культура», «професійно-педагогічна культура», «педагогічна майстерність»,
«культура особистості» і «загальна культура».
Покликання кожного викладача – педагогічна праця, складовими якої є
педагогічна діяльність, педагогічне спілкування на професійному рівні,
особистість як суб’єкт діяльності й спілкування. Саме тому у своєму
дослідженні ми дотримувалися поняття «професійно-педагогічна культура».
З огляду на структуру та функції дефініції «професійно-педагогічна
культура» деякі вчені виділяють її компоненти в самостійні субкультури, котрі
вивчають окремо. Зокрема, методологічна (В. Буряк, В. Сластьонін, І. Ісаєв,
В. Краєвський), управлінська (В. Ткач), історико-педагогічна (А. Колосова,
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Л. Пуховська, О. Сухомлинська), морально-естетична (Е. Гришин, Н. Крилов,
А. Щербо), технологічна (Н. Лєвина), духовна (Ю. Рябов, Б. Вульфов), фізична
(Н. Віленський, Е. Вільчковський, О. Пономаренко), політична (Н. Крилова),
філософсько-світоглядна

(Ю. Галатюк,

І. Зязюн,

І. Слісаренко,

В. Лисенко),

інтелектуальна

(Л. Борисова,

В. Носков,

О. Шестопалюк),

Н. Джинчарадзе,

М. Жалдак,

В. Кудін,

(Г. Железовська),

інноваційна

інформаційна

А. Коломієць),

культура

В. Лутай,

(Р. Гуревич,
педагогічного

менеджменту (В. Симонов), а також етична (В. Білоусова, Г .Васянович,
А. Гусейнов,

В. Кудін,

С. Сисоєва),

морально-естетична

Г. Тарасенко),

А. Щербо),

комунікативна

креативна
(Е. Гришин,

(Н. Бабич,

(О. Акімова,

О. Куцевол,

М. Лещенко,

Л. Барановська,

К. Лесик,

М. Василенко,

М. Ісаєнко, А. Мудрик, О. Попова) та ін. У цих дослідженнях педагогічна
культура розглядається як частина загальної культури викладачів, що
виявляється в системі професійних якостей і специфіці педагогічної діяльності.
Особливості розвитку професійно-педагогічної культури майбутнього
викладача зумовлюються його індивідуально-творчими, психофізіологічними
та віковими характеристиками, соціально-педагогічним досвідом.
Однією із складових професійно-педагогічної культури є риторична
культура. Адже вона містить систему норм, оволодіння якими озброює
викладача способами навчання, що узгоджуються з реалізацією цілей і завдань
вітчизняної освіти та способами культурної мовної взаємодії суб’єктів
освітнього процесу.
Сучасну людину неможливо уявити поза спілкування з оточуючими
людьми. Зокрема, і від інженера, технічного фахівця, вимагається вміння
ефективно спілкуватися з людьми, налагоджувати конструктивні стосунки в
колективі, бути грамотним психологом, знаходити партнерів, співпрацювати з
ними, контактувати з іншими – тобто активно спілкуватися. Відсутність
навичок спілкування не раз ставило в незручне становище навіть того, хто у
своїй галузі вважається професіоналом.
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Відродження риторики як галузі науки і як навчального курсу зумовлено
низкою обставин. Але, перш за все, новий курс риторики – це прояв справжньої
гуманізації освіти, уваги до активної особистості, яка володіє новими формами
мовного спілкування вже на етапі вузівського навчання.
Сучасному вищому навчальному закладу необхідні викладачі, які не
тільки вміють думати, але й здатні висловлювати свої думки, говорити, тобто
породжувати власні смисли педагогічної діяльності, вчити мислити, відчувати,
емоційно переживати і говорити студентів.
Навчитися говорити можна, лише навчившись мислити і відчувати. Для
того щоб учіння і поведінка студентів стали гуманнішими, творчими, що
відповідають їх людській, а не механічній природі, необхідна зміна режиму їх
свідомості. З режиму «знання», відображення (повторення, відтворення
переданих педагогом знань і досвіду поведінки) воно має бути переведено в
режим творчого виробництва власних смислів і досвіду – осмислення і
усвідомлення

учіння,

поведінки,

мовної

культури.

Необхідно

також

«самоперебудувати педагогічне мислення і всю діяльність, пов’язану з
мисленням і мовленням» [5].
Теорією, з позицій якої можливий аналіз сучасних тенденцій розвитку
вищої школи, спрямованих на формування особистості майбутнього викладача,
є концепція діалогу культур, основні положення якої розробив М. Бахтін. Його
послідовник М. Біблер поняття «культура» розуміє, як:
1. Форму спілкування людей різних культур, форму діалогу; «культура є
там, де є дві (як мінімум) культури», «самосвідомість культури є формою її
буття на межі з іншою культурою» [3, с. 85];
2.

Механізм

самодетермінації

особистості,

з

притаманною

їй

історичністю та соціальністю;
3.
Це

Форму набуття, сприйняття світу вперше.
розуміння

та

осмислення

культури

пов’язане

з

поняттям

«особистість», адже культура є породженням людини і властива тільки їй. Вона
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з’являється на світ як індивід і тільки у взаємодії із середовищем, у спілкуванні
з іншими людьми він набуває якісні характеристики, стає особистістю.
У філософії М. Бахтіна є ключове поняття «інший» (співрозмовник,
супротивник). Особистість стає особистістю та пізнає себе як таку у
відповідності з іншим. Для особистості культура виступає як «форма
самодетермінації індивіда в горизонті особистості, форма самодетермінації
нашого життя, свідомості, мислення...» [1, с. 289]. Підґрунтям вчинків, дій
людини як особистості, спрямованих одночасно зовні, на інших і всередину, на
себе, є свобода, що визначає самодетермінацію особистості. Вона реалізує її
життєдіяльність (регулятивна функція культури) та дозволяє людині виробити
ідею про себе.
Проте самодетермінація індивіда в горизонті особистості в культурному
контексті можлива лише через діалог. Розуміння культури в контексті діалогу
передбачає наявність спілкування з самим собою як з іншим. Внутрішній
мікродіалог – складова частина ідеї діалогу культур. Спілкування з іншим через
твір, текст і є мікродіалогом у Великому часі культури.
Розглядаючи людину як об’єкт окультурення, В. Біблер відзначає, що
якщо до ХХ століття між феноменами культурами, освіти, просвіти не існувало
принципових відмінностей, то в наш час у свідомості багатьох людей між ними
утворилась безодня [3, с. 31]. «Нашому розуму, відзначає В. Біблер, – чомусь
стало необхідно помічати цю відмінність, наполягаючи на ній, осмислювати її.
«Людина освічена» або «людина просвічена» – ці визначення все більш різко
розуміються не тільки як відмінні один від одного, але ще більш відмінні від
визначення «людина культурна» [3, с. 31].
В процесі діалогу легко помітити настрій співрозмовника, дізнатися його
думки і дозволити будь-які розбіжності. Отже, в сучасному ВНЗ в контексті
професійно-педагогічної культури треба сформувати один із рівнів її
реалізації – риторичну культуру.
Риторична культура сприяє формуванню у майбутнього викладача
світоглядних домінант, що пов’язані з діалогічним способом сприйняття світу,
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установкою на діалог, на партнерські взаємини зі студентом, на толерантність
до іншої думки.
Риторичну

культуру

науковці

розуміють

в

широкому

сенсі

як

«гуманістичну культуру в цілому, переведену в форму мовної діяльності,
спрямовану

на

пошук

істини,

вдосконалення

та

духовне

збагачення

особистості» [8, с. 10]. У вузькому сенсі риторичну культуру визначають
як «культуру мисленнєво-мовленнєвої діяльності – думка – слово – вчинок»
[11, с. 87].
У перекладі з латинської мови (communicatio) «комунікація» означає
«повідомлення», «передача», іншими словами – надаю зміст даній взаємодії.
Дослідження науковців переконують, що комунікативні уміння пов’язані
з організацією взаємин, взаємодії в системі «людина – людина» і є властивістю
особистості, що заснована на вольових якостях і характерологічних рисах,
здібностях, набута на основі раніше одержаних знань і навичок досвіду та
виявляється в умінні виконувати комунікативну діяльність у нових умовах.
Володіння комунікативними уміннями переводить процес спілкування із
стихійного у керований [7, с. 3–23].
У процесі навчання необхідно прагнути, щоб педагогічна діяльність
набула в свідомості студента соціальну значущість і стала для нього особистою
цінністю. Удосконалення професійної підготовки майбутніх викладачів
передбачає цілеспрямовану й систематичну роботу з формування властивостей
й якостей особистості, знань, умінь, навичок, що відповідають характеру вимог
до майбутньої професійно-педагогічної діяльності.
Вважаємо, що у майбутніх викладачів необхідно сформувати такі види
здібностей: спеціальні здібності з основ педагогічного такту; загальні здібності
з культурно-освітньої й професійної діяльності; організаторські здібності, що
виявляються в швидкості орієнтування в соціально-педагогічних ситуаціях,
гнучкості розуму, товариськості тощо.
Риторичні настанови Квінтіліана, класика античної риторики, вважаються
першою працею із загальної педагогіки. Риторика, в основі якої лежить
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діалектичне, критичне, творче мислення, вимагає від того, хто створює
мовлення,

постійного

морального,

духовного

та

інтелектуального

вдосконалення, прагнення до осягнення глибин загальної та національної
культури у всій її повноті. Заняття риторикою активно сприяють цьому
процесу [5].
Крім того, актуальність оволодіння риторичною культурою, її нагальна
необхідність для професійної підготовки майбутніх викладачів технічних
університетів зумовлена тим, що за останній час можна відзначити явне
зниження рівня їхньої мовленнєвої культури, загальної девальвації духовних
цінностей, неповагу до класичних традиційних норм мови. Тому базовим
елементом професійної підготовки майбутніх викладачів мають стати знання та
навички, що сприяють усвідомленню себе як особистості та індивідуальності,
яка розуміє закономірності мовленнєвої діяльності й володіє способами
регуляції поведінки і стосунків в людській спільноті.
Риторична культура є обов’язковою складовою педагогічної підготовки
викладача вищої школи, що містить в собі такі компоненти: проектування
риторичної ситуації; усвідомлення, формування та реалізація риторичного
завдання; здійснення риторичної рефлексії.
До складових риторичної культури педагога належать:


концептуальна – це вміння всебічно аналізувати предмет дослідження

і вибудовувати систему знань про нього;


моделювання аудиторії – це вміння вивчати різні типи аудиторій на

основі соціально-демографічних, соціально-психологічних та індивідуальноособистісних ознак;


стратегічна – являє собою вміння розробляти конкретну програму дій

на основі створеної концепції і з урахуванням психологічного портрета
аудиторії;


тактична – це вміння грамотно аргументувати, а також активізувати

розумову і чуттєво-емоційну діяльність аудиторії. ЇЇ метою є створення в
процесі спілкування суб’єкт-суб’єктних взаємин.
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мовна – це вміння володіти дієвим, ситуативним, нормативним

мовленням.


ефективна, успішна комунікація – це вміння встановлювати, зберігати

і закріплювати контакт з аудиторією як необхідна умова успішної реалізації
продукту діяльності мислення та мовлення.


системно-аналітична або рефлексивна – це вміння аналізувати

одержаний результат: що вийшло, що не вийшло, причини невдач, пошук
розв’язання в досягненні бажаного результату [10].
Талант і майстерність, як головні умови успіху в будь-якій діяльності,
розмежовує А. Макаренко і переконує, що «майстерність це те, чого можна
домогтися, і як може бути відомий майстер – токар, чудовий майстер, – лікар,
так повинен і може бути чудовим майстром педагог…» [8, с. 214]. Знаний
педагог упевнений, що «педагогічна майстерність полягає і в постановці голосу
вихователя, і в умінні керувати своїм обличчям» [8, с. 246].
Отже, А. Макаренко у своїх наукових працях підкреслював зв’язок між
рівнем освіченості, загальною культурою й рівнем риторичної культури
педагога. Якісна реалізація соціального замовлення, соціальних потреб
суспільства залежить від результатів функціонування та розвитку системи
освіти. Тому визначення цілей і завдань навчально-виховного процесу у вищих
навчальних

закладах

передбачає

формування

особистості

майбутнього

викладача з високим рівнем професійно-педагогічної культури, що забезпечує
вихід за межі нормативної діяльності, здатність створювати й передавати
цінності, особистісний розвиток.
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напряму.
Риторична культура як складова професійно-педагогічної культури сприяє
духовному вдосконаленню людини, її залученню до фундаментальних
цінностей загальної культури. Тому вона є обов’язковою частиною психологопедагогічної підготовки майбутнього педагога вищої школи.
Перспективою подальших досліджень є вивчення таких питань, як
змістовно-технологічне

забезпечення

формування
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майбутніх викладачів; зарубіжний досвід формування риторичної культури
майбутніх педагогів вищої школи.
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Гомонюк Е. М. Риторическая культура будущего преподавателя как
одна из составляющих его профессионально-педагогической культуры
Современному высшему учебному заведению необходимы преподаватели,
которые не только умеют думать, но и способны выражать свои мысли,
говорить, порождать собственные смыслы педагогической деятельности,
учить мыслить, чувствовать, эмоционально переживать и говорить
студентов. Из всех видов профессиональной и интеллектуальной
деятельности больше всего на формирование и развитие личности влияет
педагогическая деятельность, в которой формируется, развивается и
реализуется
педагогическая
культура.
Культура
профессиональной
деятельности будущего преподавателя проявляется через его общую культуру.
Одной из интегральных характеристик его личности, как показывает
исследование, является профессионально-педагогическая культура (ППК),
важной составляющей которой является риторическая культура. Ведь она
содержит систему норм, овладение которыми вооружает преподавателя
способами обучения, согласующимися с реализацией целей и задач
отечественного
образования
и
способами
культурного
речевого
взаимодействия субъектов образовательного процесса. В статье раскрыты
теоретические положения, раскрывающие сущность понятия риторическая
культура, его структуру, соотношение со смежными понятиями.
Ключевые
слова:
профессионально-педагогическая
культура,
риторическая культура, будущий преподаватель.
Gomonyuk О. M. Rhetoric Culture of Prospective Teachers as a Constituent
of their Professional and Pedagogical Culture
Contemporary higher educational institutions require teachers possessing the
ability of expressing their opinions as well as the ability of thinking. Thus, they
should also be able to speak out that is to breed their own meaning of pedagogical
activity, to teach their students thinking, giving emotional feedback and expressing
their own ideas.
The kind of professional and intellectual activity having the strongest influence
on forming and developing one’s personality is pedagogical activity, which enables
to form, develop and realize his pedagogical culture. A prospective teacher’s
professional activity culture is revealed via his general culture. As the research
proves, one of integral characteristics of his personality has been professional
pedagogical culture (PPC), rhetoric culture being its important constituent as it
contains the system of norms, which provide a teacher with ways and means of
teaching. It coincides with realization of goals and objectives of Ukrainian education
as well as with means of cultural verbal interaction between participants of
educational process.
Revival of rhetoric as a branch of science and as an academic subject is
determined by a number of circumstances. On the other hand, a new course of
rhetoric is an example of real humanization of education with view of respect to
active personalities who possess new forms of verbal communication at the level of
higher education.
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It’s possible for a person to learn how to speak out when he/ she can think and
feel. To make one’s course of studies and behavior more humane and creative, thus
making them correspond to human versus mechanical nature, it’s necessary to
change their conscience. It must be changed from the mode of “knowledge”,
reflection (repetition, reproduction of knowledge and experience of behavior
translated by a pedagogue) to the mode of creative production of one’s own
meanings and experience that is thinking over and acknowledging his studies,
behavior and verbal culture.
The process of education must be directed towards pedagogical activity
gaining social importance for students’ awareness and becoming their personal
value. Improving prospective teachers’ professional training presupposes directed
and systematic work, the goal of which is forming their personal qualities and
features, as well as their knowledge and skills corresponding to requirements of their
future professional and pedagogical activity.
Moreover, actuality of mastering rhetoric culture and its urgent necessity for
prospective teachers of technical universities is determined by the fact that their
verbal culture has decreased and their moral values have declined recently.
Generally, traditional classical norms of the spoken language have been neglected.
That’s why knowledge and skills contributing to students acknowledging their
personality and individual character should become the basic element of their
professional training. They should understand peculiarities of verbal activity and
master the ways of one’s behavior regulation as well as inter-personal relations in
human society.
Rhetoric culture is a compulsory constituent of prospective academics
pedagogical preparation. It contains such components as projecting a rhetoric
situation; acknowledging, forming and realizing a rhetoric task; performing rhetoric
reflection.
The article presents theoretical points that explain the meaning of the term
“rhetoric culture”, its structure, and its correlation with related notions.
Keywords: rhetoric culture, prospective teachers, professional and
pedagogical culture.
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Бердянського державного педагогічного університету, м. Бердянськ

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
У статті розглядається проблема формування екологічних цінностей
майбутніх фахівців початкової освіти в умовах цивілізаційних змін. Автор
розкриває категоріальний апарат дослідження, компоненти у структурі
екологічних цінностей майбутнього вчителя початкової школи та критерії їх
визначення. У ході дослідження визначено етапи цілеспрямованого формування
у майбутніх учителів початкової школи екологічних цінностей в процесі
аудиторної та позааудиторної роботи. Представлено науково-методичне
забезпечення поетапного формування екологічних цінностей студентів у
процесі фахової підготовки.
Ключові слова: екологічна освіта, навколишнє середовище, екологізація
освітнього простору, екологічні цінності майбутніх учителів початкової
школи, формування екологічних цінностей.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Особливістю сучасного
етапу цивілізаційного розвитку суспільства є орієнтація на реалізацію
коеволюційного

світоглядного

проекту

культурно-історичного

розвитку

людства, що змінює і статус, і значення науки, впливаючи на характер та
закономірності розвитку освітньої сфери. Тому сучасна еколого орієнтована
професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи має озброїти
студентів науковими знаннями в галузі природничих, гуманітарних, професійно
орієнтованих наук стосовно особливостей взаємодії суспільства й природи,
розвинути в них здатність організовувати збалансований розвиток у системі
„людина – навколишнє середовище” загалом та правильно розуміти й
оцінювати конкретні дії, ситуації як у повсякденному житті, так і в екологопедагогічній діяльності зокрема.
© Крамаренко А. М.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення

даної

проблеми

та

на

які

опирається

автор.

Аналіз

дисертаційних досліджень свідчить про посилену увагу до проблеми еколого
орієнтованої підготовки майбутнього покоління. Так, теоретико-методичні
основи екологічної освіти й виховання у вищій школі представлено у наукових
наробках О. Біди, Ю. Бойчука, Н. Демешкант, Н. Лисенко, Л. Лук’янової,
В. Онопрієнка, О. Плахотнік, Н. Рідей, Т. Саєнко, С. Совгіри, Г. Сорокіної,
Г. Тарасенко та ін. Разом з тим ученими К. Гузом, В. Ільченко, Г. Пустовітом,
С. Шмалєй та ін. відстоюється позиція щодо посилення ролі екологічної
домінанти в навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл. Проблема
ціннісного ставлення до навколишнього середовища у процесі професійної
підготовки майбутніх фахівців початкової освіти розглянута також у
дослідженнях О. Біди, Н. Борисенко, Н. Граматик, Н. Казанішеної, Т. Кучай,
М. Хроленко та ін.
Проте проблема формування екологічних цінностей майбутніх фахівців
початкової освіти в

умовах цивілізаційних змін потребує

додаткової

конкретизації, що і буде метою статті.
Виклад основного матеріалу дослідження. Зазначимо, що екологічний
світогляд, складовими якого виступають екологічні цінності, у двадцятому
столітті

зазнав

змін.

Так,

на

початку

століття

знайшов

поширення

технократичний погляд на навколишнє середовище та віра у всемогутність
науки. Цей погляд отримав назву сциентизма (фр. scientisme, от лат. scientia —
наука, знання) або корнукопіанства. Проте значне знищення та невпинне
погіршення стану навколишнього середовища призвело до виникнення
алармізму (страх). Алармісти вважали закономірним виникнення екологічної
кризи, яка поступово знищить людство. На початку 80-х років, вказує
Т. Макашина, у багатьох розвинутих країнах були досягнуті значні успіхи у
галузі раціонального природокористування, контролю за забрудненням,
економії ресурсів. Це стало причиною формування третього світогляду –
екологічного оптимізму: людство здатне буде вижити за умови екологічної
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виваженості, з відповідним рівнем екологічної культури у майбутнього
покоління та побудує нове суспільство, модель якого отримало назву
„суспільство сталого розвитку” [1, с. 206].
Як зазначалося вище, екологічні цінності є складовими екологічного
світогляду особистості, тому особистість з високим рівнем їх сформованості
буде здатна до успішного розвитку суспільства сталого розвитку у цілому та
стане прикладом у ставленні до навколишнього середовища для молодших
школярів зокрема (а якості вчителя початкової школи).
Проблему цінностей екологічно орієнтованої особистості майбутнього
фахівця початкової освіти розглянуто в контексті їх підготовки до здійснення
природознавчої освіти у початковій школі (О. Біда), формування екологічної
свідомості

(М. Хроленко),

екоцентричного

світогляду

(Н. Борисенко),

екологічної відповідальності (Н. Граматик) вказаних фахівців, процесу їх
підготовки до екологічного виховання молодших школярів (Н. Казанішена), до
використання засобів природотерапії у майбутній професійній діяльності
(І. Малишевська), до краєзнавчої роботи у початковій школі (М. Кузьма-Качур)
тощо.
Ґрунтуючись на аналізі й синтезі вищезазначених досліджень та
філософської,

психолого-педагогічної

літератури,

нами

конкретизовано

категорійно-понятійний апарат.
Так, поняття „екологічні цінності” тлумачимо як особистісно зумовлену
значущість об’єктів довкілля в межах соціального буття, що визначається
прийняттям екологічних очікувань та установок, емоцій, знань, переконань,
намірів, дій, оцінок щодо сучасних і майбутніх подій екологічного змісту. У
цьому контексті дефініція „екологічні цінності майбутнього вчителя початкової
школи” постає як особистісно зумовлена значущість об’єктів довкілля в межах
соціального буття, що визначається прийняттям екологічних очікувань і
установок, емоцій, знань, переконань, намірів, дій, оцінок щодо екологічної та
еколого-педагогічної діяльності. Екологічні ціннісні орієнтації особистості
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визначаємо як смислові утворення, що формуються в результаті опанування
нею екологічних цінностей.
Поняття „формування екологічних цінностей майбутнього вчителя
початкової школи” розкриваємо як процес, який має свою мету, завдання та
принципи,

передбачає

опанування

студентами

навичок

особливого

й

відповідального соціально-професійного ставлення до природи та дитини в
різних

ситуаціях

професійної

діяльності,

вміння

професійно

діяти

з

урахуванням визначених державою освітніх стандартів. Зазначений процес
передбачає

„екологізацію

освітнього

простору”,

яка

характеризується

включенням до цього простору природних об’єктів та їх комплексів,
посиленням ролі екологічної домінанти.
Створюючи еколого-ціннісний портрет майбутнього вчителя початкової
школи, запропонуємо такі аксіологічні складники системи екологічних
цінностей: загальнолюдські екологічні цінності; соціоприродні екологічні
цінності (еколого-етичні, еколого-гуманістичні та еколого-естетичні цінності;
соціопродуктивна еколого орієнтована діяльність як цінність); особистісноекологічні цінності, які мають індивідуальний характер і формується у
суб’єктивному екологічному досвіді людини.
Основними

компонентами

у

структурі

екологічних

цінностей

майбутнього вчителя початкової школи та критерії їх визначення є: потреба у
засвоєнні еколого орієнтованих знань, спонукання до еколого-педагогічних дій,
інтерес до власних можливостей і здібностей здійснювати майбутню екологопедагогічну діяльність та наявність позитивного емоційного ставлення до неї,
емоційної оцінки (емоційно-мотиваційний компонент екологічних цінностей);
еколого орієнтовані знання майбутніх фахівців (когнітивний компонент);
регуляція майбутньої еколого-педагогічної діяльності та поведінки на основі
екологічних цінностей майбутнього вчителя початкової школи (діяльнісний
компонент); інтелектуальна активність майбутнього вчителя початкової школи
на основі самоаналізу, самоконтролю, самооцінки у співвіднесенні власних
здатностей і можливостей свого реального „Я-екоціннісного” з ідеальним „Я© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015
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екоціннісним”,

що

вимагає

майбутня

еколого-педагогічна

діяльність

(рефлексивно-творчий компонент). Відповідно до структури екологічних
цінностей вказаних фахівців, критеріїв та показників їх прояву визначаються
рівні сформованості екологічних цінностей майбутніх учителів початкової
школи, а саме: низький, задовільний, середній та високий.
Порушуючи проблему формування екологічних цінностей майбутніх
фахівців початкової школи, пропонуємо структурно-функціональну модель, яка
складається з чотирьох блоків: теоретико-методологічного, проектувальнотехнологічного, формувального та контрольно-оцінювального.
До теоретико-методологічного блоку моделі визначено аксіологічний,
системний, особистісно-діяльнісний, професійно-гуманний, компетентнісний
підходи;

загальнодидактичні

неперервності

принципи

педагогічного

процесу)

(системності,
та

наступності

екологічної

й

спрямованості

(міждисциплінарності, інтеграції екологічного й психолого-педагогічного
знання;

урахування

глобальних,

екологічних

проблем;

забезпечення

ефективності

національних і регіональних аспектів

коеволюції),
зазначеного

організаційно-педагогічні
процесу.

У

умови

проектувально-

технологічному та формувальному блоці моделі представлено компоненти,
функції екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи та етапи,
методичну систему їх формування, а з метою оцінювання даної системи на
кожному з етапів експериментального дослідження передбачено моніторинг
цього процесу: вхідний, поточний, підсумковий (контрольно-оцінювальний
блок моделі).
У ході дослідження визначаємо такі етапи цілеспрямованого формування
у майбутніх учителів початкової школи екологічних цінностей в процесі
аудиторної та позааудиторної роботи: підготовчий (забезпечення потреби
студентів у засвоєнні еколого орієнтованих знань, спонукає до екологопедагогічних дій, виникнення інтересу до власних можливостей і здібностей
здійснювати

майбутню

емоційного ставлення

еколого-педагогічну
до неї,

діяльність

та

позитивного

емоційної оцінки); змістово-практичний
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(формування
початкової

системи еколого орієнтованих знань майбутніх учителів
школи;

активізація

процесу регуляції

майбутньої еколого-

педагогічної діяльності та поведінки на основі екологічних цінностей
майбутнього вчителя початкової школи; стимулювання

інтелектуальної

активності майбутнього вчителя, в основі якої самоаналіз, самоконтроль,
самооцінка у співвіднесенні власних здатностей і можливостей свого реального
„Я-екоціннісного” з ідеальним „Я-екоціннісним”, що вимагає майбутня
еколого-педагогічна діяльність); результативний (здійснення моніторингу
процесу формування екологічних цінностей).
Вдосконалення навчально-виховного процесу (викладання навчальних
дисциплін, виховного впливу, спрямування НДР, педагогічної та навчальнопольової практик та ін.) здійснювалося завдяки наповненню його складових
екологічним змістом, поєднанню традиційних та інноваційних форм, методів і
засобів в аудиторній та позааудиторній діяльності.
Система аудиторної роботи з формування екологічних цінностей
студентів включала в себе такі інноваційні форми та методи: проблемний метод
читання лекцій; дискусійне обговорення екологічних проблем під час семінарів,
кейс-метод,

метод

аналізу конкретних екологічних ситуацій,

еколого-

психологічні тренінгові вправи, еколого-педагогічні та еколого орієнтовані
соціальні проекти, ділова професійно орієнтована гра; робота в малих групах,
створення навчально-методичного портфоліо та ін.
У ході дослідження передбачалося впровадження системи позааудиторної
роботи екологічної спрямованості, в якій виокремлено: неспецифічні форми
(дослідницькі самостійні завдання, педагогічна практика, НДР, творчі звіти) та
специфічні позааудиторні форми роботи (польова практика, екологічні
експедиції, екологічні стежки, проектування мікрозаказників, природоохоронна
робота та ін.); екопросвітницьку роботу (екологічні свята, екофестивалі,
екологічні флешмоби, участь у кампаніях Всеукраїнської екологічної ліги,
Всесвітнього фонду природи та ін.).
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Комплекс засобів з формування екологічних цінностей майбутніх
учителів початкової школи включав в себе: інформаційні (навчальні й
навчально-методичні посібники, мультимедійні засоби, електронна бібліотека)
та засоби матеріальної бази (еколого-натуралістичний центр, агробіостанція,
приміщення і території навчальних закладів, навколишня природа та ін.),
використання яких націлює на творче вирішення екологічних та екологопедагогічних проблем.
Разом з тим нами було запропоновано еколого орієнтовані програми
педагогічної практики для вищезазначених фахівців. У процесі проходження
даних практик студенти отримували завдання щодо формування у молодших
школярів екологічних цінностей, тобто залучалися до такої діяльності,
виконання якої вимагало від них певного рівня екологічних знань та вмінь,
творчого підходу до розв’язання еколого-педагогічних завдань, забезпечувало
перехід

виховання

систематичній

в

роботі

самовиховання,
із

самоаналізу,

тобто

стимулювало

самоконтролю,

потребу

в

самооцінки

у

співвіднесенні власних здатностей і можливостей свого реального „Яекоціннісного” з ідеальним „Я-екоціннісним”, що вимагає майбутня екологопедагогічна діяльність.
У ході роботи застосовувалися такі методи для розвитку у майбутніх
учителів

початкової

школи

екологічно

значущої

рефлексії,

які

трансформовувалися майбутніми педагогами в практику роботи з молодшими
школярами, а саме: метод екологічної лабіалізації, екологічної асоціації,
художньої репрезентації природних об’єктів,

екологічної ідентифікації,

екологічної емпатії, екологічної рефлексії, екологічної турботи, ритуалізації,
екологічних очікувань та ін.
Серед прийомів стимулювання професійної рефлексії, які дозволяли їм
досліджувати власну еколого-педагогічну поведінку визначаємо: „рефлексивні
дебати”, „рефлексивне інтерв’ю” та ін.
Вважаємо, що стимулювання професійної рефлексії та готовності
студентів формувати у молодших школярів екологічні цінності надає
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можливість більш свідомо з боку майбутніх фахівців ставитися до місії еколого
орієнтованого вчителя, визначати власні успіхи та труднощі, активізувати
потребу у самовдосконаленні.
У цілому структурно-функціональна модель формування екологічних
цінностей майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної
підготовки передбачала науково-методичне забезпечення її реалізації.
Розроблене науково-методичне забезпечення поетапного формування
екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової
підготовки виявилось успішним завдяки науково обґрунтованим теоретичним
засадам, упровадженню технології варіативної підготовки майбутніх педагогів,
навчально-методичного

комплексу

з

методико-природничих

дисциплін:

„Методика викладання освітньої галузі „Людина і світ” (2009, 2010) для
студентів напряму підготовки 6.010102 „Початкова освіта” [2; 3]; „Сучасні
технології

ознайомлення

молодших

школярів

з

об’єктами

природи”

(у співавторстві з К. Степанюк, 2012) для студентів спеціальності 7.01010201
„Початкова освіта” [4]; „Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей
„Природознавство”

та

„Суспільствознавство”

(2013)

для

студентів

спеціальності 8.01010201 „Початкова освіта” [5], „Методика трудового
навчання та художньої праці” (у співавторстві з К. Донських, 2009, 2010, 2011)
для студентів напряму підготовки 6.010102 „Початкова освіта” [6; 7; 8].
У ході дослідження було реалізовано програму постійно діючого
науково-методичного семінару „Формування екологічних цінностей майбутніх
учителів початкової школи у діяльності педагога вищої школи” для викладачів
інститутів і факультетів з підготовки фахівців та представлено теоретичний
матеріал у колективній монографії „Развитие системы образования –
обеспечение будущего” [9]; апробовано спецкурс „Підготовка еколого
орієнтованого майбутнього вчителя початкової школи у ВНЗ” для студентів
магістратури

спеціальності

8.01010201

„Початкова

освіта”;

комплекси

діагностичних методик, що дають змогу виявити рівні сформованості
екологічних цінностей у студентів педагогічних факультетів. У навчально© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015
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виховний процес ВНЗ упроваджено еколого-психологічні тренінгові вправи,
еколого-педагогічні та еколого орієнтовані соціальні проекти; екологопедагогічні дослідницькі завдання тощо.
Для викладачів і студентів нами було запропоновано (на вибір) тематику
дослідних робіт у процесі позааудиторної діяльності та під час еколого
орієнтованої педагогічної й польової практик, форми екопросвітницької роботи,
засоби співпраці з еколого орієнтованими педагогами-дослідниками інших ВНЗ
і загальноосвітніх шкіл, форми роботи з еколого-педагогічної діяльності в
початковій школі, що знайшло відображення в монографії „Формування
екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи: теорія і
практика” [10].
За результатами педагогічного експерименту підтверджено позитивний
вплив

теоретично

й

експериментально

обґрунтованої

структурно-

функціональної моделі формування екологічних цінностей майбутніх учителів
початкової школи, спрямованої на успішне розв’язання професійних еколого
орієнтованих завдань та її науково-методичного забезпечення, що вплинуло на
їх готовність до здійснення еколого-педагогічної діяльності в початковій школі.
Якісний аналіз результатів дослідження засвідчив, що майбутні вчителі
початкової школи вільно володіють системою знань про сутність проблеми
формування екологічних цінностей у процесі професійної підготовки, вміють
здійснювати аналіз можливостей процесу екологізації освітнього простору в
початковій школі, оцінювати результати еколого-педагогічної діяльності
студентів (учнів) і формулювати нові завдання щодо вирішення різноманітних
екологічних та еколого-педагогічних ситуацій; дотримуватися об’єктивної
позиції щодо власних сформованих екологічних цінностей і організовувати
подальшу самоосвіту, самовдосконалення, саморозвиток у галузі екологічної
освіти.
Аналізуючи результати дослідження, виявлено позитивну динаміку
збільшення кількості майбутніх учителів початкової школи з високим рівнем
сформованості екологічних цінностей в експериментальних групах порівняно з
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контрольними (різниця – 27%). Середній рівень сформованості екологічних
цінностей виявлено у 38% студентів експериментальних груп, що на 17% вище,
ніж у контрольних групах. Низький рівень сформованості екологічних
цінностей у студентів контрольних груп становив 29%, що на 23% вище, ніж в
експериментальних.
Таким чином, результати аналізу дослідження свідчать про ефективність
та достовірність методологічно обґрунтованої й експериментально перевіреної
структурно-функціональної моделі, реалізація якої забезпечила підвищення
рівня сформованості екологічних цінностей майбутніх учителів початкової
школи.
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Отже, доведено, що методика поетапного формування екологічних цінностей
студентів може бути результативною за умови позитивного ставлення
майбутніх учителів початкової школи до екологічної й еколого-педагогічної
діяльності; поетапності та неперервності формування зазначених цінностей;
екологізації змісту гуманітарних, природничих, професійно орієнтованих
дисциплін;

створення

необхідних

можливостей

для

саморозвитку

й

самореалізації студентів у процесі навчання та проходження педагогічної
практики;

моніторингу

процесу

формування

компонентів

екологічних

цінностей.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку вбачаємо у
вдосконаленні навчально-методичного забезпечення відповідно до нових вимог
Державного стандарту початкової загальної освіти, а саме посилення
екологічної домінанти у авторському навчальному посібнику „Методика
навчання освітніх галузей „Природознавство” та „Суспільствознавство” для
студентів напряму підготовки 6.010102 „Початкова освіта”. …
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Крамаренко А. Н. Формирования экологических ценностей будущих
специалистов начального образования в условиях цивилизационных
изменений: теория и практика
В статье рассматривается проблема формирования экологических
ценностей будущих специалистов начального образования в условиях
цивилизационных изменений. Автор раскрывает категориальный аппарат
исследования, компоненты в структуре экологических ценностей будущего
учителя начальной школы и критерии их определения. В ходе исследования
определены этапы целенаправленного формирования у будущих учителей
начальной школы экологических ценностей в процессе аудиторной и
внеаудиторной работы. Представлено научно-методическое обеспечение
поэтапного формирования экологических ценностей студентов в процессе
профессиональной подготовки.
Ключевые слова: экологическое образование, окружающая среда,
экологизация образовательного пространства, экологические ценности
будущих учителей начальной школы, формирование экологических ценностей.
Kramarenko A. M. The formation of ecological values of the future
specialists of primary education in terms of civilization changes: theory and
practice
In the research there are analyzed theoretical and methodical basis of forming
of ecological values of future teachers of primary school.
It is elaborated the model of scientific-methodic providing of staged forming of
ecological values of future teachers of primary school during the professional
training; it is grounded the necessity and it is proved the topicality of implementation
of different aspect and multilevel pedagogical conception of forming of ecological
values as the source of development of ecologically-holistic personality of future
primary school teacher; it is represented the author’s scientific-methodical resource
on forming of ecological values of future primary school teachers during the process
of educational studies and extra-curricular work at high educational establishments.
There are concretized notions of essence of ecological values of future primary
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school teachers, there are characterized indicators and levels of their formation
among the mentioned specialists.
It is proved that due to the implementation of model of forming of ecological
values of future primary school teachers and thanks to the scientific-methodical
system of its staged providing (through the using of axiological, systematic, personalactivity’s, professional-humane, competence approaches to the mentioned process of
forming) it is possible to increase significantly the effectiveness of training of future
specialists of primary school for the ecological-pedagogical activity.
Analyzing the results of the study revealed a positive trend of increasing the
number of future primary school teachers with high level of formation of ecological
values in the experimental groups compared to control (difference of 27%). The
average level of formation of environmental values identified in 38% of students of
experimental groups, which is 17% higher than in the control groups. The low level
of formation of environmental values in the students of the control groups was 29%,
which is 23% higher than the experimental.
It is proved that the method of the gradual development of the environmental
values of students can be effective in the condition of a positive attitude of future
teachers of elementary school to ecological and ecological-pedagogical activity; of
gradualism and continuity of the formation of these values; the greening of the
content of humanitarian, natural, professionally oriented disciplines; creating the
necessary opportunities for self-development and self-realization of students in the
learning process and pedagogical practice; monitoring of the process of formation of
the components of ecological values.
Keywords: ecological education, environment, ecologization of educational
process, ecological values of future primary school teachers, forming of ecological
values.
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ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОСЮЖЕТІВ
ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ КУРСАНТАМИ ВВНЗ
В статті розглядається використання автентичних відеосюжетів
професійної спрямованності у процесі вивчення англійської мови курсантами
ВВНЗ. Описуються їх переваги над існуючими методами навчання.
Уточнюється поняття відеосюжету. Аналізуються підходи науковців до
проблеми використання відеосюжетів на заннятях з англійської мови. Автор
розглядає етапи роботи з відеосюжетами. Також дається характеристика
цілей кожного етапу роботи з відеосюжетами. У процесі підготовки до
використання відеосюжету на заннятті з англійської мови необхідно
продумати кожен крок викладача та розробити завдання до нього. Надаються
певні рекомендації щодо прийомів роботи для успішної діяльності викладача з
використанням відео сюжету.
Ключові слова: автентичний відеосюжет, етапи, курсанти, ВВНЗ,
англійська мова.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасній системі освіти
та на сучасному етапі розвитку Державної прикордонної служби України
(далі – ДПСУ) відбуваються зміни в підготовці прикордонників, які
характеризуються нововведеннями не тільки у сфері охорони державного
кордону, але й в системі іншомовної комунікативної підготовки персоналу.
Сучасний офіцер-прикордонник повинен володіти англійською мовою на
достатньому рівні для вирішення проблемних питань та нестандартних
© Лемешко О. В., Лемешко В. В.
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ситуацій, які виникають при виконанні службових обов’язків з охорони
державного кордону. Тому невід’ємною складовою навчання є формування
іншомовної

комунікативної

компетенції.

Сформувати

іншомовну

комунікативну компетенцію, не знаходячись в країні мови, що вивчається,
надзвичайно складно. Перед викладачем виникає завдання змоделювати
справжні та уявні ситуації спілкування на заняттях з іноземної мови. З цією
ціллю доречно використовувати різноманітні методи роботи (складання
діалогів та рольових ігор, обговорення, творчі проекти). Також важливо
ознайомити курсантів з культурними цінностями народу – носія мови. Для
цього можна використовувати автентичні матеріали (малюнки, тексти,
звукозаписи, тощо). Необхідно наочно продемонструвати курсантам традиції,
життя та мовні реалії англомовних країн. Незважаючи на використання
інтернету та різних комп’ютерних програм однією з труднощів навчання
іноземній мові є обмежена можливість спілкування з носіями мови і
використання навичок розмовної мови. Сучасні технології дозволяють нам
розширити рамки заняття і призводять до необхідності використання сучасних
форм навчання. Однією з таких форм є використання під час заняття
відеосюжетів.

Відеосюжети дозволяють вирішувати завдання навчання,

виховання та освіти. По-перше, курсанти при перегляді відеосюжетів
сприймають справжню англійську мову на слух. По-друге, відеосюжети дають
можливість курсантам побачити на власні очі те, про що вивчається на
заняттях. Переглядаючи відеосюжети курсанти більше дізнаються про традиції
та культуру країн, мову яких вивчають. Одна з обов’язкових умов ефективного
навчання іноземним мовам – висока мотивація курсантів. Над підвищенням
мотивації слід працювати постійно, а використання відеосюжетів (чи
відеофрагментів) сприяє вирішенню цієї задачі. Крім того, відеосюжети – це
джерело поповнення словникового запасу, а також спосіб формування
іншомовної комунікативної компетенції в цілому. Для створення реальних і
уявних

ситуацій

спілкування

на

занятті

іноземної
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використовують різні прийоми роботи, до числа яких можна віднести перегляд
автентичних відеосюжетів.
На сьогоднішній день існує велика кількість прийомів роботи з
відеосюжетами, але разом з тим

виникає протиріччя між освітніми

можливостями використання автентичного відеосюжету та недостатньою
кількістю прийомів роботи з ним у методиці викладання. Комплекс прийомів
роботи з автентичним відеосюжетом може стати ефективним засобом навчання
за

умови

правильного

вибору

автентичного

відеосюжету,

визначення

оптимальної послідовності прийомів і підбору їх відповідно до навчальної
програми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Результати аналізу
наукових джерел підтверджують, що сьогодні проблемам застосування
автентичних відеосюжетів у процесі вивчення англійської мови присвячено
чимало досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців. Питання застосування
навчальних відеосюжетів на заннятях з англійської мови у своїх працях
розглядали О. І. Барменкова, І. М. Гаврилін, Л. Г. Курашкевич, В. А. Шевченко.
Методи використання автентичних відео фрагментів (телепередачі, новини,
різні види фільмів, відео кліпи, реклама) у навчанні англійської мови також
достатньо ґрунтовно висвітлили в дисертаційних дослідженнях з педагогіки
Є. В. Глушак, І. А. Гончар, В. Н. Прокоф’єва, Є. В. Русакова. Використанням в
навчальному процесі автентичного художнього відеосюжету займається
велика кількість дослідників (представників Російської Асоціації кіноосвіти та
медіа педагогіки), такі як Л. С. Зазнобіна, Г. А. Поличка, А. В. Федоров,
А. В. Кульок та ін.
Незважаючи на значну кількість існуючих досліджень з даної проблеми,
на сьогодні питання про порядок застосування відеосюжетів у процесі вивчення
англійської мови курсантами вищого військового навчального закладу
(далі – ВВНЗ) та їх переваги над існуючими методами навчання є недостатньо
дослідженим.
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Метою статті є розгляд використання автентичних відеосюжетів у
процесі вивчення англійської мови курсантами ВВНЗ та їх переваги над
існуючими методами навчання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з головних цілей
навчання англійської мови у ВВНЗ є формування комунікативної культури
курсантів і навчання практичному оволодінню іноземною мовою. Вивчення
англійської мови на такому рівні, який би забезпечив виконання службових
обов’язків майбутнім офіцером – прикордонником у повній мірі, вирішення
проблемних питань з іноземцями в пунктах пропуску через державний кордон
без залучення перекладачів, локалізацію нестандартних ситуацій шляхом
компетентного пояснення та обґрунтування законодавства України не лише
українською мовою, але й англійською. Тому викладач повинен створити такі
умови практичного оволодіння мовою кожним курсантом, вибрати такі методи
навчання, які дозволили б кожному курсанту виявити свою активність та
бажання навчатися. Саме таким ефективним методом є використання
відеосюжету під час занять. Відеосюжети використовуються з метою
інтенсифікації навчального процесу і надання йому максимальної іншомовної
коммунікативної спрямованості.
Використання відеосюжетів у навчанні іноземної мови базується на
принципі наочності. Людина сприймає інформацію у формі слухо-зорового
синтезу. Під час перегляду відеосюжеу або відеофрагменту, курсант отримує
великий обсяг інформації одночасно за двома каналами: зоровому і слуховому.
Зорова підтримка допомагає краще запам’ятати мовні структури, поповнити
лексичний запас і розвивати комунікативні навички. Досить часто зорове
сприйняття важко замінити словами. Отже, саме візуальна опора важлива для
розуміння змісту відеосюжету. Вона розвантажує пам’ять, покращує точність і
повноту розуміння.
Відеосюжети традиційно застосовуються в процесі навчання англійської
мови на кафедрі англійської мови в Національній академії Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Сприйняття
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звукового тексту відеосюжету англійською мовою сприяє підготовці курсантів
до розуміння мови різних людей. І. Щербакова в своїй роботі «Кіно в навчанні
іноземних мовам» стверджує,

що

«повсякденний

педагогічний

досвід

застосування фільмів говорить про те, що кіно, будучи досить інтенсивним
зовнішнім подразником, викликає продуктивну умовно – рефлекторну
діяльність і, отже, є потужним і ефективним засобом, що сприяє більш
швидкому і якісному придбаню знань і навичок ... » [1].
Надамо визначення відеофільму (англ. film – плівка), а також – кіно,
кінофільм, телефільм, кінокартина – окремий витвір кіномистецтва. В
технологічному плані фільм представляє собою сукупність рухомих зображень
(монтажних кадрів), повязаних одним сюжетом [2].
Е. Ільченко дає інше визначення відеосюжету (відеозапису) – це будь-яка
телепродукція (новини, інтерв’ю, ток-шоу, рекламні блоки і т.д.), а також
художні, документальні, мультиплікаційні фільми, записані на плівку або
цифрові носії і використовуються як дидактичні матеріали з можливістю
багаторазового перегляду, використання режимів «стоп» і «пауза», швидкого
пошуку потрібного фрагмента [3, с. 8].
С. Стемплескі та Б. Томалін оцінюють відеосюжет як найкращий після
справжніх життєвих ситуацій засіб презентації мови в аудиторії [4].
Крім того, використання відеосюжету під час заняття має великий
мотивуючий потенціал. Відеосюжет найкраще поєднує мовлення з певним
звуковим треком і відеорядом, що відповідає реальній ситуації спілкування, у
якій людина сприймає не лише мову, але й форми невербальної комунікації,
емоційний стан та настрій співрозмовника.
На занняттях з англійської мови доречно використовувати автентичні
відеосюжети. Автентичні матеріали – це матеріали, взяті з оригінальних
джерел, які характеризуються природністю лексичного наповнення

та

граматичних форм, ситуативною адекватністю використовуваних мовних
засобів, ілюструють випадки автентичного слововживання і які, хоча і не
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призначені спеціально для навчальних цілей, але можуть бути використані при
навчанні іноземної мови. [5].
На думку І. Ісенко автентичні відео сюжети – це автентичні кіно-, відео-,
телефільми, які можна розглядати як своєрідні ретранслятори національної
культури, якщо під терміном культура розуміти «певну сукупність соціально
придбаних і значущих символів, ідей, цінностей, звичаїв, вірувань, традицій,
норм і правил поведінки, за допомогою яких люди організовують свою
життєдіяльність». [6].
У педагогічному та дидактико-методичному відношенні цінним фільм є
тоді, коли він насичений культурно-специфічним змістом. Оскільки оволодіння
іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування відбувається в
умовах відсутності природного середовища спілкування, то використання
автентичних відеосюжетів є незамінним.
Сьогодні помітно зростає інтерес до використання відеосюжетів як
ефективного засобу вивчення іноземної мови. Специфіка полягає в тому, що
перегляд відеосюжету дає можливість поєднати зорові та звукові образи у
певних ситуаціях. Викладач може запропонувати курсантам ситуацію, в якій
вони за допомогою викладача можуть опинитися у ролі активних учасників
комунікації. Актуальністю використання відеосюжетів під час навчання є те,
що воно сприяє особистісному розвитку курсантів, забезпечує зв’язки між
практичними заняттями і реальним життям, допомагає збалансувати фактичні
знання і практичні навички. Психологи стверджують, що саме використання
аудіо- та відеосюжетів у навчальному процесі значно покращує результати і
значно більше спонукає курсантів до іншомовної комунікативної діяльності.
Беручи до уваги те, що курсанти цікавляться засобами масової інформації, то
використання відеосюжетів спонукає до дії зорові та слухові центри людини,
які в свою чергу, впливають на процес засвоєння та запам’ятовування
матеріалу.
Переваги автентичних матеріалів отримали широке висвітлення в
методичній літературі як вітчизняних, так і зарубіжних авторів (Р. П. Мильруд
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[7]; Є. В. Носоновіч [7]; Г. Г. Жогліна [8]; R. C. Scarcella [9], та ін): із
застосуванням автентичних відеосюжетів зменшується небезпека спотворення
іншомовної дійсності: курсанти є свідками сучасного життя в англомовних
країнах, вони відображають ідеї та судження, поширені в даний момент в
суспільстві. Застосування відеосюжетів у навчанні є ефективною можливістю
подачі інформації за рахунок наочністі інформації. Інформація в такому вигляді
краще сприймається та швидше засвоюється.
Відеосюжет під час навчання допомагає:
використовувати записи із зупинками або вибірково;
розділяти два канали (аудіо та відео);
використовувати стоп – кадр для обговорення відеозображення.
Інформація в автентичних відеосюжетах в умовах немовного середовища
досить правдива; природність викликає пізнавальну активність, в той час як
навчальні матеріали виконують чисто навчальну функцію і відображають
несправжні ситуації. За рахунок цього мотивація курсантів погіршується, а
достовірність представлених відомостей та їх подальше використання може
ускладнити процес розуміння матеріалів, взятих з «реального життя».
У своїй роботі “Критерії змістовної автентичності навчального тексту” [5]
Є. В. Носонович і О. П. Мильруд вважають, що краще вчити мову на
автентичних матеріалах, тобто матеріалах, які з оригінальних джерел
постачання. З іншого боку, вони вказують, що такі матеріали часом занадто
складні в мовному аспекті і не відповідають конкретним завданням і умовам
навчання. Саме тому «педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів
чуття – око, вухо, голос, чуття мускульних рухів і, навіть, якщо можливо нюх
та смак, брали участь в акті запам’ятовування. За такого дружного сприйняття
всіх органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішу пам’ять», – вважає
К. Ушинський [10].
Автентичний відеосюжет використовується як допоміжний засіб у
навчальному процесі. Він застосовується у тих випадках, коли навчальний
матеріал важкий для сприйняття у звичайних умовах занять. Для цього
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необхідно ретельно та якісно проводити відбір автентичних фільмів з
урахуванням наступних критеріїв:
відповідність рівню іншомовної комунікативної компетенції курсантів;
наявність базових знань курсантів;
відображення у фільмі сучасного життя англомовних країн;
наявність

соціокультурної

і

соціолінгвістичної

інформації,

яка

відображає різні сфери спілкування і комунікативні ситуації.
Перед використанням автентичних відеосюжетів у процесі вивчення
курсантами англійської мови викладачу треба провести підготовчу роботу, а
саме:
розбити відеосюжет на логічно завершені епізоди;
скласти скрипт до епізодів;
визначити лексичні одиниці та граматичні явища, якими повинні
оволодіти курсанти;
встановити

соціолінгвістичний

матеріал,

який

необхідно

засвоїти

курсантам та визначити соціокультурний контекст його вживання;
могти прокоментувати явища іншомовної реальності, які можуть
викликати у курсантів труднощі в розумінні;
розробити завдання та вправи;
підібрати тексти для додаткового читання, з яких курсанти зможуть
отримати ту чи іншу інформацію подібну до змісту відеосюжету.
Така робота викладача дозволяє уникнути перенапруги уваги курсантів і
зберегти їх інтерес до відеосюжету. Вона допомагає на практиці під час
виконання вправ та завдань покращити засвоєння матеріалу.
Досвід навчання англійської мови показав, що важливу роль відіграє не
тільки підготовча робота викладача до використання на практичних заняттях
автентичного відеосюжету, а й діяльність самих курсантів при усному
іншомовному спілкуванні. Перегляд курсантами автентичного відеосюжету без
попередньо розроблених спеціальних завдань, не може позитивно позначитися
на формуванні іншомовної комунікативної компетенції.
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Курсантам можна запропонувати після перегляду відеосюжету без
звукового супроводу визначити місце дії та основну ідею. При відборі
автентичних відеосюжетів велике значення має визначення раціонального
співвідношення зорової та звукової інформації у фрагментах. Саме автентичні
відеосюжети відображають функціонування мовних одиниць у реальних
ситуаціях. Не варто забувати, що курсантам притаманний пасивний перегляд
відеосюжетів. Тому при всіх перевагах використання відеосюжетів головною
фігурою на занятті залишається викладач, який повинен організувати активне
сприйняття відеосюжету та подальшу іншомовну комунікативну діяльність
курсантів.

Під

час

підготовки

заняття

з

використанням

відеосюжету

викладачеві слід уважно переглянути відеосюжет та відібрати певний лексикограматичний матеріал, який підлягає засвоєнню, а також розробити завдання
для мовної та мовленнєвої практики курсантів. Залежно від характеру
відеосюжету та навчальної мети необхідно визначити логічну послідовність
навчальних дій. Найбільш типовим для сучасної методики навчання іноземних
мов з використанням відеосюжету слід вважати триетапний розподіл
навчальних дій [11, с. 86]:
перший етап (розуміння) передбачає ознайомлення з відеофрагментом та
виконання вправ, спрямованих на розуміння послідовності дій та причинно –
наслідкових зв’язків. Для того щоб підготувати курсантів до активного
сприйняття відеосюжета, доцільно запропонувати декілька завдань щодо місця
дії та дійових осіб. Слід також запропонувати курсантам завдання, що
спрямовують їх увагу на розуміння основного змісту відеосюжету: визначити
правильні та помилкові твердження, логічну послідовність основних подій, що
значно полегшить розуміння відеосюжету. Ці завдання можуть бути записані на
дошці або роздані до перегляду відеосюжету. Після перегляду відеосюжету
викладач перевіряє виконання вказаних завдань.
другий етап (мовна практика) передбачає паузовий (за допомогою стоп –
кадру) перегляд відеосюжету з метою звертання уваги курсантів до відібраних
мовних одиниць, вживання яких коментується викладачем та систематизується
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у процесі виконання комунікативних вправ. Тут у пригоді стануть запитання
типу: «Що б ви сказали, якби?», коли курсантам запропоновано вжити певний
лексико – граматичний матеріалу в нових ситуаціях. Після виконання вправ
необхідно записати мовні явища, що підлягають систематизації, на дошці та в
зошитах курсантів для подальшого опрацювання на самостійній підготовці.
на третьому етапі (мовленнєва практика) основним завданням є
стимулювання активної іншомовної комунікативної діяльності курсантів на
основі ситуації відеосюжету з

використанням

опрацьованого

мовного

матеріалу. Перед третім переглядом відеосюжету курсантам запропоновано
завдання – простежити різні аспекти поведінки дійових осіб, соціально –
культурні особливості ситуацій порівняно з аналогічними ситуаціями в нашій
країні. Після перегляду відеосюжету проводиться обговорення цих моментів.
Розглянемо детальніше цілі етапів використання відеосюжетів. Цілями
першого етапу є мотивація курсантів, налаштування їх на виконання завдання,
зняття труднощів сприйняття відеосюжету. Варіанти завдань, які можна
використовувати на першому етапі:
1. Курсанти ознайомлюються із назвою відеосюжету / питаннями /
твержденнями до відеосюжету і завданнями: що ви вже знаєте з цієї теми; що
хотіли б дізнатися.
2. Ознайомлюються зі списком нових лексичних одиниць, визначають
тематику сюжету за словами і пригадують вже відомі слова та вирази, які
можуть зустрітися у відеосюжеті.
3. Викладач коротко передає основний сюжет відеофрагменту, пояснює
що побачать курсанти. Якщо сюжет представляє інтерес для курсантів.
Головним в даному випадку є передбачення можливих труднощів мовного,
мовленнєвого та соціокультурного характеру і їх зняття за допомогою різних
прийомів, включаючи пояснення, переклад, співвідношення з раніше вивченим
матеріалом.
4. Переглядом відеосюжетів можна завершувати навчальну тему.
Курсанти заздалегідь отримують завдання на вивчення певного матеріала, що
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логічно готує їх до перегляду відеосюжету. Попереднє читання текстів і
обговорення проблем з тієї ж тематики також сприяють підвищенню мотивації
в ході перегляду відеосюжету.
Цілями другого етапу є забезпечення подальшого розвитку мовної,
мовленнєвої або соціокультурної компетенцій курсантів з урахуванням їх
реальних можливостей іншомовного спілкування. Варіанти завдань, які можна
використовувати на другому етапі:
1. Завдання на пошук мовної інформації, який орієнтований на пошук,
виявлення, фіксацію, трансформацію певного мовного матеріалу: лексики,
граматики, фонетики. В цьому випадку не стільки формулювання завдання,
скільки зміст вправи забезпечує ефективність завдання. Після перегляду
відеосюжету курсанти підбирають англійські (українські) еквіваленти до
наступних слів та виразів; заповнюють пропуски в реченнях потрібними
словами та виразами.
2. Завдання, на розвиток рецептивних умінь (на рівні виділення
змістовної інформації). Курсанти обирають правильні відповіді на питання
(питання пропонуються до перегляду); визначають правдиві/ неправдиві
твердженя; співвідносять розрізнені пропозицій із смисловими частинами
тексту (план тексту і заголовки кожної частини пропонуються); складають
частини тексту в логічній послідовності; встановлюють причинно – наслідкові
зв'язки та ін.
Цілями третього етапу є використання початкового тексту в якості основи
і опори для розвитку продуктивних умінь в усній або письмовій мові. Цей же
етап може бути відсутнім, якщо відеотекст використовується тільки для
розвитку і контролю рецептивних умінь.
При роботі з відеосюжетами, пропонується використовувати такий тип
завдань, як встановлення міжкультурних зіставлень і розбіжностей. Тут
викладачеві важливо пам’ятати про те, що до тих пір, поки уміння порівнювати
і зіставляти культурознавчу інформацію не будуть сформовані, необхідно
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продумувати систему опор, направляючих увагу курсантів на відбір,
фіксування та інтерпретацію потрібної інформації [11].
Розглянемо деякі прийоми роботи з відеосюжетами, які пропонує
зарубіжний методист С. Стемплескі [12]: «пророцтво», «застиглий кадр»,
«глядачі і слухачі», «один звук», «правда чи брехня», «заповнення пропусків в
діалозі», «відеодиктант», «рольова гра», вивчення поведінки, «думки і
почуття», розповідь, порівняння культур і т.д.
«Глядачі і слухачі» – викладач ділить курсантів на дві групи. Перша
група дивиться відеосюжет, а інша слухає. Потім глядачі пояснюють слухачам,
що вони побачили. Використовуючи цей прийом можна дати курсантам
завдання вибрати роль: глядачі і слухачі вибирають роль в відповідності з
подіями. Слухачі задають питання. Курсантам дається завдання подивитися
уривок з відеосюжету і поставити «плюс» навпроти тих пропозицій, в яких
було почуто слово. Для розвитку вміння виділяти з мовного потоку незнайомі
слова і визначати їх значення необхідно вміння розуміння загального сенсу
висловлювань, що містять слова зі словотворчими афіксами, виражають
ставлення мовця до предмета висловлювання. Можна дати завдання записати
незнайомі слова з відеосюжету і визначити яке значення, позитивне чи
негативне, вони мають.
На заняттях з дисципліни «Іноземна мова» на напрямках підготовки
«Правознавство», «Охорона та захист державного кордону» та «Автомобільний
транспорт» при вивченні тем «Державна прикордонна служба України»,
«Міжнародні організації світу» та «Прикордонні відомства країн світу»
викладачі використовують відеосюжети з мережі Інтернет, а саме навчальні
фільми з описом діяльності представників прикордонних відомств США,
Великобританії, Канади, Австралії та ін. На офіційних сайтах міжнародних
організацій світу у відкритому доступі є відеосюжети з історії, сьогодення та
діяльності НАТО, ЮНЕСКО, ООН та ін. Для вивчення теми «Державна
прикордонна служба України» зручно використовувати офіційний сайт служби
та новини з прикордонної тематики.
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Отже, правильне використання навчальних відеосюжетів на заняттях
підвищує мотивацію до навчання та активність курсантів і створює умови для
самостійної роботи.
Таким чином, автентичний відеосюжет на практичному занятті скорочує
час на засвоєння матеріалу теми, а завдяки цьому викладач може поглибити,
розширити й краще закріпити знання і вміння курсантів.
Підводячи підсумки, можна зауважити, що тільки розумне поєднання
наочних засобів з живим словом викладача, читанням підручника й
застосуванням відеосюжету дає змогу досягти максимального ефекту в
підготовці майбутнього фахівця.
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Використання автентичних відеосюжетів в процесі навчання англійської мови
підвищує у курсантів мотивацію до вивчення англійської мови, покращує
умови управління увагою курсантів при роботі на занятті.
Впровадження в навчальний процес автентичних відеосюжетів зовсім не
виключає традиційні методи навчання, а гармонійно сполучається з ними на
всіх етапах навчання. Використання автентичного відеосюжету дозволяє не
тільки багаторазово підвищити ефективність навчання, але і стимулювати
курсантів до подальшого самостійного вивчення англійської мови.
В подальшому необхідно розробити методичні рекомендації науковопедагогічному складу щодо забезпечення формування комунікативної культури
курсантів із використанням автентичних відеосюжетів; розробити дидактичні
основи, які допоможуть покращити результати від простого перегляду
відеофільмів до кожної теми навчальної програми при вивченні англійської
мови в НАДПСУ; проаналізувати, узагальнити та імплементувати до
навчальної програми передовий досвід використання автентичних відеофільмів
при викладанні англійської мови викладачами іноземних держав.
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Лемешко О. В., Лемешко В. В. Использование аутентичных
видеосюжетов профессиональной направленности в процесе изучения
английского языка курсантами ВВУЗ
В статье рассматривается использование аутентичных видеосюжетов
профессиональной направленности в процессе изучения английского языка
курсантами ВВУЗ. Описываются их преимущества над существующими
методами обучения. Уточняется понятие видеосюжета. Анализируются
подходы ученых к проблеме использования видеосюжетов на занятиях по
английскому языку. Автор рассматривает этапы работы с видеосюжетами.
Также дается характеристика целей каждого этапа работы с
видеосюжетами. В процессе подготовки к использованию видеосюжета на
занняттиях с английского языка необходимо продумать каждый шаг
преподавателя и разработать задания к нему. Предоставляются
определенные рекомендации по приемах работы для успешной деятельности
преподавателя с использованием видео сюжета.
Ключевые слова: аутентичный видеосюжет, этапы, курсанты, ВВУЗ,
английский язык.
Lemeshko O. V., Lemeshko V. V. Usage of authentic videos of professional
direction in process of English language learning by cadets in higher military
educational establishments
The article deals with the stages to use authentic videos of professional
direction in process of English language learning by cadets of higher military
educational establishments and their advantages over existing methods of learning.
There are many changes in personnel training within the modern system of
education in Ukraine and at the current stage of development of the State Border
Guard Service of Ukraine, which are characterized by innovations not only in the
sphere of the State Border protection but in the system of foreign language teaching
for personnel as well. A contemporary border guard officer should know English at
the appropriate level to be able to solve problems and localize nonstandard
situations which arise during accomplishment of service duties.
The author considers the usage of authentic videos of professional direction in
learning English in higher military educational establishments to be important. This
kind of learning helps to improve self motivation of cadets, to develop their general
knoweledge, independence and wish to obtain information from different sources.
The most important purpose of English learning in a higher military
educational establishment is formation of communicative culture of cadets. Learning
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of English should be at such a level that will ensure the accomplishment of service
duties by future border guard officers including solving problems with aliens at
border crossing points without involving interpreters, localization of nonstandard
situations by competent explanation of the Ukrainian legislation in English. It is
outlined in the article that the task of a teacher is to create such conditions of
practical English training for every cadet, to find appropriate methods of learning
that will help to facilitate to the active learning and the wish to study.
The author states that interest to use of video as an effective mean of learning a
foreign language has increased. Recently video makes possible to combine visual and
sound images in typical circumstances, offers cadets the linguistic situation in which
they can be as active participants in the communication. Use of video during studing
promotes personal development of cadets, providing links between the class work and
real life, helping to achieve balance between factual knowledge and practical skills
and abilities. Psychologists say that the use of video in the learning process greatly
improves outcomes and emproves communication activities of cadets.
Video helps:
to use records with pauses or selectively;
to use two separate channels (audio and video);
to stop – in order to discuss the episode.
There are three stages to use authentic videos of professional direction in the
process of English language learning by cadets of higher military educational
establishments.
The first stage (understanding) involves familiarization with video content and
exercises aimed to understanding the sequence of actions and cause - effect
relationships. In order to prepare cadets for active perception of the video, teacher
should offer some tasks on the scene and actors. It is also possible to offer cadets the
task directing their attention to understanding the basic content of the film: the
correct and false statements, logical sequence of major events that will greatly
facilitate the understanding of the video. These tasks can be written on the board or
distributed to view the video fragment. After watching the video the teacher checks
the performance of these tasks.
The second stage (language practice) provides pause (with frame-stop). Video
is commented by the teacher and is systematized in the communicative exercises. It
will be useful to ask questions like: "What would you say if?"
The third stage (speech practice) is to encourage active communication of
cadets on the basis of the situation in the video using processed speech material.
Before the third Video Watching cadets are proposed the task to trace the various
aspects of the behavior of actors, social and cultural features of situations compared
to similar situations in our country. After watching the video these issues are
discussed.
The author comes to the conclusion that usage of authentic videos of
professional direction provides great opportunities for active work in the formation
process of cadets' language skills and habits and makes the process of studying more
attractive.
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РЕФОРМУВАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДПСУ –
НАПРЯМОК ПОСИЛЕННЯ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
У статті подано низку принципових недоліків змісту навчальних програм
з вивчення технічних засобів охорони кордону, а також протиріччя у вивченні
навчального матеріалу. В зв'язку з чим, розглянуто питання реформування
інженерно-технічного факультету щодо удосконалення програми навчання.
Розроблено пропозиції щодо внесення змін до програми підготовки офіцера–
прикордонника з питань вивчення інженерного обладнання кордону, засобів
інженерного озброєння та технічних засобів охорони кордону.
Ключові слова: інженерний факультет, кафедра, навчальна програма
Постановка проблеми у загальному вигляді. Результат розвитку
збройного конфлікту залежить від засобів збройної боротьби. Можна
передбачити,

що

недостатньо

результативне

застосування

звичайного

озброєння приведе до використання перспективних видів, прискорення
створення і вивчення зброї: лазерної; прискорювальної; електродинамічних
прискорювачів

маси;

радіочастотної;

інфразвукової;

ядерної

третього

покоління; геофізичної. Саме тому у монографії [1] були виділені такі тенденції
розвитку озброєння: високоточні боєприпаси; об’єднання систем управління,
розвідки, зв’язку і РЕБ у комплексні системи інформаційного забезпечення;
автоматизація ОВТ; зростаюча увага до складних технічних засобів бойової
підготовки та навчання персоналу, його професійного відбору.
Наведені тенденції можна ототожнити з факторами забезпечення воєнної
безпеки держави, а значить і першочергові завдання в різних галузях
© Лисий М. І.
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господарства мають визначатися з врахуванням даних факторів. Особливе
місце серед них займають внутрішні фактори і зокрема процес навчання, що
фактично відповідає останній з розглянутих тенденцій розвитку систем
озброєння.
Тому, метою статті є окреслення напрямку реформування інженерноготехнічного

факультету

Національної

академії ДПСУ,

де

викладається

дисципліни по вивченню озброєння і військової техніки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв'язання даної проблеми та на які опирається автор. Удосконалення
систем бойової і мобілізаційної готовності, мобілізаційної підготовки у воєнній
організації України, підвищення ефективності системи оперативної і бойової
підготовки, військовослужбовців безумовно пов’язано із вивчення ОВТ.
Традиційно

прикордонники

вивчають

радіолокаційне,

сигналізаційне,

прожекторне озброєння, а також в останній час засоби візуального
спостереження на різних носіях, ПЗРК, засоби розмінування, засоби РЕБ.
Тому, в умовах посилення воєнної безпеки держави, в умовах складної
обстановки на кордонах України, а на ряді ділянок – в бойовій обстановці,
зросли вимоги до технічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників.
Випускнику прикордоннику необхідні широкі технічні, військові, суспільноекономічні та юридичні знання, висока культура і професійна прикордонна
майстерність. Складність і багатогранність вирішуваних завдань на кордоні
зобов'язують його поєднувати в собі якості керівника, всебічно підготовленого
інженера, організатора охорони кордону, навчання і виховання особового
складу, що вміє охопити і пронизати своїм впливом всі сторони служби,
бойового навчання та виховної роботи, життя і побуту прикордонників.
З

реформуванням

прикордонного

відомства

значно

розширилися

можливості по більш якісній професійній підготовці курсантів. Доповнено
військовою компонентою навчальні плани кафедр: оперативного мистецтва,
загальновійськових дисциплін, звязку, транспортних засобів і бойових машин,
інженерного забезпечення та інші. Переобладнані і технічно оснащені
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спеціальні класи, впроваджено сучасні засоби навчання. Значно оновився
професорсько-викладацький склад, підвищився його науковий потенціал і
професіоналізм.
У формуванні професійної майстерності щодо експлуатації та технічного
обслуговування технічних засобів охорони і захисту держкордону у майбутніх
офіцерів кордону беруть участь декілька кафедр, однак провідне місце
належить

кафедрі

«Інженерного

забезпечення»

і

«Загальновійськових

дисциплін». Результати аналізу історичного досвіду підготовки офіцерівприкордонників свідчить про те, що питання професійної підготовки завжди
знаходилось в центрі уваги у керівництва академії. Досить сказати, що з питань
професійної підготовки непорушним
практичних

конференцій,

обміну

правилом є проведення науково-

досвідом

щодо

надання

курсантам

практичних навичок, наукові повідомлення провідних викладачів, обговорення
підсумків військового стажування курсантів, відгуків на випускників, зустрічі з
учасниками бойових дій.
В

минулому

практикувалися

прикордонні

навчання

в

системі

командирської та спеціальної підготовки, коли залучався весь особовий склад
училища і відпрацьовувалися дії з виконання спеціальних завдань в т. ч. «Зона
відповідальності», пов’язаних з пошуком і знищенням ДРГ та інших
формувань. Офіцери набували практичні навички роботи офіцерів штабів,
відділів, служб і т. п., а курсанти брали участь у групах блокування (прикриття)
і

групах

пошуку

в

складі

прикордонних

застав

[2].

При

цьому

відпрацьовувались навички роботи з сигналізаційними засобами охорони,
радіолокаційно-прожекторним озброєнням, оптико-електронними приладами.
На випускному курсі навчання проводилися протягом 3-х діб на заставі,
тактичних полях і завершувалися бойовою стрільбою усіх видів стрілецької
зброї, гранатометів, БТР і БМП на військовому стрільбищі.
Таким чином, перераховані напрямки по професійній підготовці
майбутніх офіцерів кордону в минулому свідчать про те, що питанням
експлуатації та технічного обслуговування технічних засобів охорони і захисту
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держкордону приділялася належна увага. Порівнюючи історичний досвід з
сучасністю, не можна не помітити, що відбулися зміни у питаннях професійної
підготовки офіцерів-прикордонників.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розпад СРСР і десятиліття
демократичних реформ в країні не могли не позначитися на стані підготовки
кадрів. Відчутним є скорочення часу на вивчення засобів охорони, з 290 годин в
2000-х роках до 168 години на сьогодні. При цьому на фоні суттєвого
збільшення парку засобів охорони, в нових робочих програмах не передбачено
вивчення основ побудови ТЗОК, призначення органів управління зразків
техніки, детальної, поблочної будови і порядку підготовки до застосування.
Відсутні цілі теми по вивченню сигналізаційного озброєння охорони
протяжних ділянок кордону. По суті програма передбачає ознайомлення з ТТХ
зразків і демонстрація їх застосування, оскільки такі засоби як тепловізійний
комплекс, РЛС ELTA та інші є в одному екземплярі. Стан навчальноматеріальної бази не достатньо відповідає вимогам професійної підготовки
офіцера-прикордонника.
Не можна не сказати і про відсутність належної уваги до такого
важливого етапу у вдосконаленні професійних навичок і умінь, як стажування у
військах. Треба відмовитися від практики, коли після 1-го курсу вимагається
від курсантів мати уміння по використанню ТЗОК, навіть самих простих.
Складна техніка потребує ретельної підготовки починаючи з основ побудови і
закінчуючи особливостями експлуатації. Не дотримання зазначеного безумовно
приводить до несправностей ТЗОК, потреби у перенавчанні або донавчанні на
старших курсах, а також появи деякого страху у навчаємих щодо застосування
ТЗОК.
На сьогоднішній день є внутрішні резерви: вдосконалення програми
навчання;

розділення

інженерного

забезпечення

від

вивчення

ТЗОК;

відродження прикордонних навчань як вищої форми професійної підготовки;
вдосконалення навчально-матеріальної бази, особливо щодо обладнання
сигналізаційними, візуальними засобами охорони протяжних ділянок кордону;
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вдосконалення процесу проведення військової практики та військового
стажування із широким застосуванням ТЗОК.
Інженерне забезпечення охорони кордону включає інженерну розвідку,
створення системи інженерних споруд та загороджень (інженерне обладнання
місцевості на ділянці, що охороняється) і підтримання їх у справному стані,
обладнання та утримання переправ, а також інженерні заходи щодо маскування
підрозділів та об’єктів і додатково, на відміну від військ, експлуатацію ТЗОК.
Засоби інженерного озброєння це: інженерна техніка; інженерне майно;
інженерні боєприпаси. ТЗОК це: сигналізаційне озброєння; радіолокаційнопрожекторне озброєння; електронно-оптичні засоби спостереження. Далі більш
детальніше розглянемо підготовку кадрів прикордонного відомства по
вивченню зазначених складових.
Засоби інженерного озброєння вивчаються по дисципліні Воєнноінженерна підготовка на 1-му курсі протягом 30 год. План проходження
програми з навчальної дисципліни подано у таблиці 1 [3].

№
теми

Таблиця 1 – План проходження програми з дисципліни «Воєнно-інженерна підготовка»
Найменування тем

Кількість
годин

Номери, вид занять та
Місяці
кількість годин

1

Фортифікаційне обладнання опорних пунктів,
позицій та районів розташування підрозділів

8

9

2

Здійснення інженерних заходів щодо маскування

8

10

3

Мінна безпека. Сучасні мінно-вибухові пристрої

8

4

4

Інженерне забезпечення місць несення служби

4

5

Номери тем,
занять та кількість
годин

1/1=2 гз; 1/2=6
пр
2/1=2 гз; 2/2=6
пр
3/1=2 гз; 3/2=6
пр

4/1=4 кпз; ДЗ =2
Диференційований залік
2
5
Усього за дисципліну
30
Умовні скорочення: гз – групове заняття, пр – практичне заняття, ДЗ – диференційований залік

Кількість
годин

8
8
8
6

Інженерне забезпечення охорони кордону вивчається на 3-му курсі
протягом 36 год. План проходження програми з навчальної дисципліни подано
у таблиці 2 [4].

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 3

Педагогічні науки
Таблиця 2 – План проходження програми з дисципліни «Інженерне забезпечення»
№
теми

Найменування тем

Кількість
годин

1

2

3

1

Основи інженерного
забезпечення охорони
державного кордону.
Основи побудови системи
інженерно-технічного контролю.

2

3
4

Організація ІЗОК на ділянці ВПС в
умовах євроінтеграції ДПСУ.

Номери, вид занять та кількість
годин на них
1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

2

2

6

2

2

2

22

2

2

2

4

2

2

Особливості ІЗОК в різних
умовах.
Залік.

2

6

6

Місяці

2

2

2

Номери тем,
Кількість
занять та кількість годин годин

11

12

13

1

1/1гр=2, 2/1гр=2,
2/2гр=2

6

2

2/3із=2, 3/1гр=2,
3/2із=2

6

3

3/3гр=2, 3/4із=2

4

4

3/5пр=6

6

6

3/7із=2, 3/6пр=6
4/1гр=2, 4/2із=2,
Залік=2

8

7

6

Розглянемо підготовку офіцерських кадрів щодо вивчення ТЗОК більш
детальніше. Вона здійснюється на 1 і 2-му курсах навчання по дисциплінах
«Технічні засоби охорони кордону», «Експлуатація технічних засобів охорони
кордону». Плани проходження програми з дисциплін подано у таблиці 3 і 4 [5].
Таблиця 3 – План проходження програми з дисципліни ТЗОК
Розрахунок годин – 72 (58+14 (індивідуальні заняття))
№
теми

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Найменування тем

Загальні відомості про технічні
засоби охорони кордону.
Засоби візуального спостереження
охорони кордону.
Сигналізаційні прилади посилення
служби прикордонних нарядів.
Радіолокаційні засоби охорони
кордону.
Світлотехнічні засоби охорони
кордону.
Особливості взаємодії ПТС з
плавзасобами та авіацією органів
охорони державного кордону.
Сигналізаційні засоби охорони
режимних приміщень.
Сигналізаційні системи та
комплекси охорони кордону.
Диференційований залік

Кількість
годин на
тему

Календарний план
проходження курсу

Номери, види занять та
кількість годин на них
1

2

3

4

5

6

Місяці

Номери тем,
занять та кількість годин

Кількість
годин

8

1/1=2, 2/1=2, 2/2=2

6

9

2/3=6, 2/5=2

8

10

2/4=4, 2/6=6

10

2

2

22

2

2

6

2

4

10

2

2

2

4

11

3/1=2, 3/2=4, 4/1=2

8

10

2

2

2

4

12

4/2=2, 4/3=2(МК1)

4

2

2

1

4/4=4, 5/1=2

6

10

2

2

2

5/2=2, 5/3=2, 5/4=4

8

2

4

3

6/1=2, 7/1=2, 7/2=2, 7/3=2

8

6

4

7/4=4, 8/1=2

6

5

8/2=4(МК2), ДЗ=4

8

4

6

2

4

2

4

4

6

Результати аналізу навчальних програм вказують на:
порушення логіки викладення технічних дисциплін, де практичні заняття
на ТЗОК передують підготовці їх до роботи;
в програмі передбачено вивчення зразків озброєння, яким більше 25 років
і які фактично не застосовуються;
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відсутні заняття по виконанню нормативів роботи з ТЗОК, що є у інших
країнах;
взагалі не вивчаються засоби сигналізаційного озброєння протяжних
ділянок кордону, джерела електроживлення ТЗОК;
характерно суттєве, у порівнянні з 2005 р., зменшення годин з 290 до 168
щодо вивчення інженерного забезпечення охорони кордону, ТЗОК;
відсутні заняття по вивченню ТЗОК суміжних країн.
Таблиця 4 – План проходження програми з дисципліни «Експлуатапція ТЗОК»
Найменування тем

№
теми

1.

Основи експлуатації ТЗОК.

2.

Підготовка та робота на ТЗОК.

3.

Контроль технічного стану та
експлуатації ТЗОК.
Організація технічного
обслуговування та ремонту ТЗОК.
Планування та облік експлуатації
ТЗОК.
Комплексне застосування
технічних засобів охорони кордону.
Диференційований залік

4.
5.
6.

Кількість
годин на
тему

Номери, види занять та
кількість годин на них
3

9

1/1гр=2, 1/2із=2, 2/1із=2

6

10

2/2пр=4, 2/3із=2

6

11

2/4пр=4, 2/5із=2

6

12

2/6пр=6 (МК1)

6

2

2

2

20

2

4

6

2

4

10

2

6

8

2

2

4

1

3/1із=2

2

8

2

4

2

2

3/2пр=4, 4/1гр=2

6

4

4

3

4/2пр=6, 4/3гр=2

8

2

2

6

Кількість
годин

1

4

5

Номери тем,
занять та
кількість годин

4

2

4

Місяці

6

7

Крім зазначеного слід відмітити забезпеченість навчального процесу
ТЗОК по одному зразку, що робить недостатньо ефективним проведення
практичних занять, де мета щодо отримання умінь експлуатувати засоби
підміняється ознайомленням з порядком експлуатації. Тому, актуальним є
завдання забезпеченості занять ТЗОК, їх тренажерами, інженерним складом
лабораторій, що необхідно враховувати при розробці моделі підготовки
персоналу Держприкордонслужби з питань інженерного забезпечення охорони
кордону.
Розглянемо пропозиції щодо покращення процесу підготовки фахівців
інженерно-технічного профілю на базі інженерно-технічного факультету
Національної академії Державної прикордонної служби України.
Формування факультетів, кафедр здебільшого здійснювалось під впливом
розвитку політичних, матеріальних і навіть філологічних умов. Проте, основу
формування має складати розподіл за спеціальностями, згідно Закону про
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освіту, і бажано для кафедри мати одну спеціальність, а для факультету
споріднені. Недопустимо і небезпечно об’єднувати різні спеціальності,
вивчення яких немає нічого спільного, незважаючи на спільне просторовочасове застосування спеціальностей. Основу для визначення спеціальностей,
при їх розподілі за факультетами складають, очевидно, знаряддя праці, які
застосовуються в охороні кордону, а саме: засоби зв’язку; прикордонного
контролю; технічні засоби охорони кордону; транспортні засоби, бойові
машини; зброя, інженерне озброєння; мова; закони; собаки.
Суто прикордонними є п. 2, 3 засоби, а решта характерні і для інших
військових формувань. В основі функціонування 1, 2, 3 засобів є знання з
електрорадіотехніки. Тому, очевидно, в майбутньому інженерний факультет
потребуватиме змін напрямку функціонування, зміни у пріоритетності
вивчення радіотехніки. На початку, при недостатній кількості та видів ТЗОК в
ДПСУ, вивчити доцільно засоби сусідніх країн.
На підтвердження зазначеного подамо спеціалізацію підготовки інженера
в одному з прикордонних інститутів Росії.
Спеціальність – радіотехніка, кваліфікація – інженер, спеціалізації:
1) експлуатація

і

застосування

спеціальних

засобів

мінування

і

розмінування (слід доповнити зенітно-ракетних комплексів);
2) експлуатація і ремонт технічних засобів охорони державного кордону
- засобів сигналізаційного озброєння,
3) експлуатація і ремонт технічних засобів охорони державного кордонутехнічних засобів прикордонного контролю,
4) експлуатація

і ремонт технічних засобів охорони державного

кордону – технічних засобів спостереження, (розподіл за спеціалізаціями –
після закінчення 3 курсу навчання). На базі середньої (повного) загальної освіти
термін навчання – 5 років.
На сьогодні, очевидно, є такі протиріччя формування факультетів і
кафедр НАДПСУ:
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1. На фоні суттєвого зростання парку ТЗОК у світі, загострюється
протиріччя у вивченні дисциплін абсолютно різних спеціальностей на одній
кафедрі Інженерного та технічного забезпечення охорони державного кордону.
Очевидно, до появи ТЗОК, воєнно-інженерне забезпечення було основою
для створення загороджень, постів спостережень, КСП, знаків. Цими
питаннями опікувались інженери-будівельники, інженерно-саперна рота. З
появою ТЗОК воєнно-інженерне забезпечення доповнилось технічним і
трансформувалось в інженерне забезпечення охорони кордону. Поєднання
інженерних засобів і ТЗОК здійснено чисто з філологічної точки зору, оскільки
спільним є інженер, але напрямки будівельника, сапера і електрорадіотехніка
абсолютно різні.
2. Протиріччя у вивченні споріднених дисциплін на різних факультетах.
Технічними

знаряддями

праці

прикордонників

є

ТЗОК,

засоби

прикордонного контролю, засоби зв’язку. Два останніх викладаються на
факультеті ОЗДК, а ТЗОК на інженерно-технічному факультеті. Також,
актуальним є вивчення засобів телекомунікацій, основ засобів розмінування,
носимих зенітно-ракетних комплексів. Викладання цих засобів має багато
споріднених тем, а саме: джерела електроживлення, елементна база, принципи
роботи,

загальна

будова

прийомопередавальної апаратури,

формування

радіосигналів.
3. Протиріччя у віднесенні окремих кафедр до відповідних факультетів.
Питання логістики з натягом лягає до інженерно-технічного факультету,
оскільки це управління матеріальними засобами, а в інженерному факультеті
все ж основу складає вивчення техніки. Тому, кафедру логістики доцільно
перевести з інженерно-технічного факультету до факультету ОЗДК та можливо
надати їй нових дисциплін з усіх видів забезпечення.
Протягом

останніх

років

спостерігається

чітка

тенденція

з

укомплектування первинних посад офіцерського складу інженерно-технічних
відділів ООДК випускниками інженерно-технічного факультету НАДПСУ. При
цьому

комплектуються

посади

офіцерів

відділень

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

як

автотехнічного
Випуск 3

Педагогічні науки

забезпечення,

так

і

відділень

облаштування

державного

кордону

та

забезпечення спеціальними засобами. Проте базова підготовка курсантів,
відповідно ліцензованих робочих планів та робочих начальних програм з
професійно-орієнтованих дисциплін інженерного та технічного спрямування
більш

повно

відповідає

тільки

напрямку

підготовки

«автомобільний

транспорт», відповідно достатньо підготовленими курсанти є лише з питань
автотехнічного забезпечення.
Доказом зазначеного є висновки з «Огляду стану використання ТЗОК
поза пунктами пропуску у 2010 р.» [6], де зазначалось про відсутність у
підрозділах спеціалістів для використання всіх типів РЛС, у тому числі
відсутність офіцерів відповідного радіотехнічного профілю підготовки.
Результати проведеного аналізу дозволяють відзначити, що з питань
інженерного забезпечення охорони кордону підготовка курсантів інженернотехнічного факультету здійснюється на загальних вимогах та за мінімальним
обсягом годин, на рівні з іншими напрямками «філологія», «право», «охорона
та захист державного кордону»:
І-й курс – «Технічні засоби охорони кордону» – 72 аудиторних годин.
ІІ-й курс – «Експлуатація технічних засобів охорони кордону» – 60 годин.
ІІІ-й курс – «Інженерне забезпечення охорони кордону» – 36 годин.
Тобто, дані дисципліни є фактично технічною основою кордону, а для
інженерів дається на рівні з усіма курсантами інших напрямків, що не логічно.
Також, цього вкрай недостатньо для підготовки не тільки фахівця інженернотехнічного відділу, який би був обізнаний з питань організації та виконання
завдань інженерного забезпечення охорони кордону в різних умовах
оперативно-службової діяльності підрозділів та ООДК, а й для курсанта не
інженерних напрямків підготовки.
Питання

радіотехнічного

забезпечення

викладається

в

рамках

магістерської підготовки по дисципліні інженерне забезпечення охорони
кордону і фактично становить 52 години щодо підвищення навиків експлуатації
радіолокаційно-прожекторного озброєння, сигналізаційного озброєння, засобів
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спостереження. При цьому застарілість зразків ТЗОК (ПСНР-5, СБР-3, СС84РЛБ, АПМ-90, Б-200, Наяда-5), їх неробочий стан, недостатня кількість
робить

практичні заняття

методично

викривленим

неефективними,
станом

що фактично підсилюється

програми

підготовки

бакалавра,

де

порушується основний принцип підготовки: від простого до складного, від
теорії до практики.
Для покращення існуючого стану та процесу підготовки курсантів
інженерно-технічного факультету, з метою подальшого комплектування
первинних

офіцерських

посад

інженерно-технічних

відділів

ООДК

запропоновано такі пропозиції:
1. Процес

підготовки

курсантів

інженерно-технічного

факультету

здійснювати в рамках 3-х основних спеціалізацій:
«офіцер з автотехнічного забезпечення» (транспортні засоби і бойові
машини);
«офіцер з радіотехнічного забезпечення» (радіотехнічне озброєння);
«офіцер з засобів телекомунікацій» (звязок).
На факультеті ОЗДК здійснювати підготовку «офіцер з воєнноінженерного забезпечення» (сапер).
2. За рахунок зменшення кількості навчальних годин з блоку дисциплін
загальнонаукового рівня, правового і філологічного напрямку, які фахівцям
інженерно-технічного профілю викладаються на рівні інших напрямків
підготовки та можливо за рахунок дисциплін або їх частини, що передбачені
держстандартом підготовки цивільних спеціалістів автомобільного профілю,
ввести додатково такі професійно-орієнтовані окремі теми для всіх напрямків,
але в різному обсязі:
радіотехнічні засоби мінування, розмінування;
радіотехнічні засоби переносних зенітно-ракетних комплексів;
інженерні машини та механізми;
3. В дисципліні бакалаврату «Технічні засоби охорони кордону»
виділити окремі теми: радіолокаційне озброєння; сигналізаційне озброєння;
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оптичні і оптико-електронні засоби; тепловізійні і відеозасоби спостереження;
джерела електроживлення технічних засобів охорони кордону.
4. По завершенню 7-8-го семестрів впровадити курсові звітності з
професійно орієнтованих дисциплін та наприкінці 4-го курсу для курсантів
інженерно-технічного

факультету

ввести:

для

спеціалізації

«офіцер

з

радіотехнічного забезпечення» Державний екзамен з «Технічних засобів
охорони кордону»;
У подальшому попередній розподіл курсантів здійснювати в рамках трьох
визначених спеціалізацій за замовленням керівників інженерно-технічних
відділів регіональних управлінь та за погодженням із Адміністрацією
Державної прикордонної служби України.
5.

Кафедру

Інженерного

та

технічного

забезпечення

охорони

реформувати в кафедру ТЗОК. Інженерне обладнання, інженерне забезпечення
віддати на кафедру тактики прикордонної служби, а технічне забезпечення на
кафедри за напрямками підготовки або зосередити на одній кафедрі управління.
Саперну справу викладати в рамках воєнно-інженерної підготовки.
6. На кафедрі ТЗОК вивчати низку дисциплін відповідно до озброєння. За
чотири роки планується обладнати в інженерному плані сухопутний кордон, що
крім загороджень і постів спостережень включатиме досить складні засоби
спостереження, сигналізації. Тому, необхідно хоча б вернутися до рівня
вивчення ТЗОК в 90-х роках, а саме збільшити з 168 годин до 250-300 годин.
Необхідно

забути

про

словосполучення

радіолокаційно-прожекторне

озброєння, яке виникло через застосування РЛС з прожекторами, але швидко не
виправдало

себе.

Необхідно

виокремити

дисципліни

«Джерела

електроживлення технічних засобів охорони кордону», «Радіолокаційне
озброєння», «Сигналізаційне озброєння»,

«Оптичні і оптико-електронні

засоби», «Тепловізори і відеозасоби», «Прожекторне озброєння» надати в
середньому по 50 годин на кожну дисципліну. Штучне обмеження нижньої
межі тривалості дисципліни в 90 год. потребує обгрунтування, оскільки
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сумнівно що викладач за час становлення і послідуючого викладання осилить
досконало більше 100 год. аудиторних занять.
7. Інженерно-технічний факультет мати з такими кафедрами:
а) загальноінженерних дисциплін;
б) зв’язку та автоматизації;
в) радіотехнічного озброєння кордону (технічних засобів охорони
кордону, радіотехнічні засоби мінування-розмінування, радіотехнічні засоби
зенітно-ракетних комплексів, технічні засоби прикордонного контролю).
г) транспортних засобів і бойових машин.
8. Кафедру транспортних засобів доцільно розширити блоком дисциплін
з метою вивчення різних носіїв ТЗОК і нарядів, а саме: літальних апаратів,
катерів і кораблів, бойових машин, машин інженерного озброєння. Також слід
виокремити кафедру водіння з розміщенням її на польовій навчальній базі.
Інженерній групі, що готується за напрямком автомобільний транспорт
доцільно давати водіння бойових машин як для механіків-водіїв, а решті як
навідникам або командирам БТР.
9. Профілюючим предметом для абітурієнтів, що поступають на
інженерно-технічний факультет, зробити фізику.
10. В технічному забезпеченні замінити радіолокаційно-прожекторне,
сигналізаційно-технічне на радіотехнічне забезпечення, що включатиме
вивчення і забезпечення всіма ТЗОК.
Висновок. Розвитком системи озброєння, а значить і напрямку
забезпечення воєнної безпеки держави, є зростаюча увага до складних
технічних

засобів

професійного

бойової

відбору.

В

підготовки
минулому,

та

навчання

основну

увагу

персоналу,
при

його

підготовці

прикордонника приділяли військовій складовій, службі прикордонних нарядів і
вивченню технічних засобів. На сучасному етапі підготовки всі зазначені
складові дещо витіснені поглибленим вивченням правознавства, філології,
педагогіки. Тому, необхідно шукати внутрішні резерви щодо:
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удосконалення програми навчання з предметів інженерних та військових
кафедр, єдиної для всіх напрямків. Має бути один напрямок підготовки з
спеціалізацією після 2-го, або 3-го курсу;
вдосконалення навчально-матеріальної бази, особливо щодо обладнання
сигналізаційними, візуальними засобами охорони протяжних ділянок кордону,
а також радіотехнічних засобів мінування, РЕБ і ПЗРК;
організації

та

проведення

тренувань

з

питань

використання

за

призначенням ТЗОК з метою опанування зразками на рівні навичок, а не
початкових умінь.
Результати аналізу навчальних програм вказують на:
порушення логіки викладення технічних дисциплін, де практичні заняття
на ТЗОК передують підготовці їх до роботи, вивченню основ будови;
в програмі передбачено вивчення зразків озброєння, яким більше чверть
столдіття і які фактично не застосовуються;
відсутні заняття по виконанню нормативів роботи з ТЗОК, що є у інших
країнах;
взагалі не вивчаються засоби сигналізаційного озброєння протяжних
ділянок кордону, немає узагальненого вивчення джерел електроживлення
ТЗОК;
відсутні заняття по вивченню ТЗОК суміжних країн.
Крім зазначеного слід відмітити забезпеченість навчального процесу
ТЗОК по одному зразку, що робить недостатньо ефективним проведення
практичних занять, де мета щодо отримання умінь експлуатувати засоби
підміняється ознайомленням з порядком експлуатації. Тому, актуальним є
завдання забезпеченості занять ТЗОК, їх тренажерами, інженерним складом
лабораторій.
Розроблено пропозиції щодо внесення змін до програми підготовки
офіцера-прикордонника з питань вивчення інженерного обладнання кордону,
засобів інженерного озброєння та ТЗОК.
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Процес

підготовки

курсантів

інженерно-технічного

факультету

необхідно здійснювати в рамках трьох основних спеціалізацій: «офіцер з
автотехнічного забезпечення»; «офіцер з радіотехнічного забезпечення»;
«офіцер з засобів телекомунікацій». При цьому ввести додатково низку
професійно-орієнтованих дисциплін. Інженерно-технічний факультет мати з
такими

кафедрами:

а)

загальноінженерних

дисциплін;

б)

зв’язку

та

автоматизації; в) радіотехнічного озброєння кордону (технічних засобів
охорони кордону, радіотехнічні засоби мінування-розмінування, радіотехнічні
засоби зенітно-ракетних комплексів, технічні засоби прикордонного контролю),
г) транспортних засобів і бойових машин.
В технічному забезпеченні щодо ДПСУ об’єднати окремі види
забезпечення (радіолокаційне, прожекторне, сигналізаційне, а на сьогодні
актуальним є врахування тепловізійної техніки) в радіотехнічне забезпечення,
яке пов’язано з експлуатацією ТЗОК. Цей розподіл враховувати при
формуванні змісту начальних дисциплін кафедр, не допускаючи вивчення на
одній кафедрі питань з експлуатації засобів інженерного озброєння, ПЗРК і
ТЗОК, що очевидно є небезпечним, проте доцільним є вивчення радіотехнічних
основ роботи зазначеного озброєння і ТЗОК, які є фактично майже всі
радіотехнічними засобами.
Перспективами подальших наукових досліджень вважаємо розробку
практичної методики обгрунтування структури інженерного факультету
Національної академії ДПСУ.
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Лысый Н. И. Реформирование инженерно-технического факультета
Национальной академии ГПСУ – направление усиления военной
безопасности государства
В статье представлен ряд принципиальных недостатков содержания
учебных программ по изучению технических средств охраны границы, а также
противоречия в изучении учебного материала. В связи с чем, рассмотрены
вопросы
реформирования
инженерно-технического
факультета
по
совершенствованию программы обучения. Разработаны предложения по
внесению изменений в программы подготовки офицера–пограничника по
вопросам изучения инженерного оборудования границы, средств инженерного
вооружения и технических средств охраны границы.
Ключевые слова: инженерный факультет, кафедра, учебная программа.
Lusyi M. І. Reform of the engineering faculty of the National Academy as a
direction of strengthening of state military security
The advanced types of weapons, accelerating their creation and study is a
factor defining ways of ensuring state military security in different areas of
management, including education. In this connection, the question of reforming the
engineering faculty concerns: improving training programs on subjects of
engineering and military departments, common to all areas, improving educationalmaterial base, especially for equipment in signaling, visual means of protection
extended border areas, and radio-equipment tools of considerations, electronic
warfare and man-portable air defense systems; the organization structure of the
faculty.
A number of fundamental flaws were analyzed in the content of training
programs for the study of technical means of protection cordon, differences in
presentation educational material. The proposals for amendments to the program
preparation оfficer border guard on the question study engineering equipment,
means of engineering armament and technical means of border protection were
designed.
The technical equipment for border protection was developed to combine
certain types of support (radar, searchlight, signaling) in the radio-technical
providing, which is associated with the operation technical of means protection
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cordon. This distribution was considered when shaping the content of educational
disciplines office.
Keywords: engineering faculty, departments, training program.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ КОМПЕТЕНЦІЇ
КЕРІВНИКІВ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ
ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
Статтю присвячено вивченню проблеми щодо сутності компетенції
керівників структурних підрозділів органів охорони державного кордону на
основі психолого-педагогічного аналізу. Проаналізовано особливості психологопедагогічного змісту компетенції в умовах професійної діяльності яка
спрямована на забезпечення продуктивності управлінської діяльності керівного
складу.
Ключові слова: керівник органу охорони державного кордону,
компетенції, підготовка.
Постановка проблема у загальному вигляді. Ускладнення завдань,
поставлених перед персоналом підрозділів органів охорони державного
кордону (далі – ООДК), визначають усе більш високі вимоги до професійної
діяльності прикордонників. Важлива роль у процесі управління та підготовці
персоналу належить керівному складу ООДК.
На підставі аналізу досвіду оперативно-службової діяльності, а також при
зміні умов виконання професійних обов’язків було визначено, що не кожна
раніше сформована професійна компетенція може проявитися в умовах
ситуативних змін. Існує дуже багато прикладів, коли прикордонник успішно
вирішує поставлені завдання на навчальних заняттях і далеко не кращим чином
виконує їх при зміні обстановки, яка виникає на пунктах пропуску, на кордоні і
фактично сприяє прояву неадекватній поведінці персоналу та знижують
результативність його професійної діяльності.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення

цієї

зазначеної

проблеми

на

які

опирається

автор.

Методологічну платформу дослідження становлять погляди вчених, що
висвітлюють

зміст

компетентнісного

підходу

(Н. Бібик,

Л. Ващенко,

Л. Карамушка, Л. Орбан-Лембрик, О. Пометун, О. Торічний), професійної
компетентності (І. Зязюн, А. Лігоцький, Е. Зеєр), особливості формування
загальної

військової

компетентності

офіцерських

кадрів

(Л. Боровик,

С. Будник, В. Журавльов, І. Криворучко, О. Сафін, В. Ягупов). Важливість
проблеми розвитку професійних компетенції особливо зросла останніми
роками, коли велика увага почала приділятися активізації потенціалу людини в
професійній діяльності і в суспільному житті в цілому. Професійні компетенції
стосуються підготовленості офіцера-прикордонника до самостійного виконання
професійної діяльності, оцінки результатів своєї праці. Професійні компетенції
обумовлюються

вимогами

до

професійно

важливих

якостей

офіцера-

прикордонника й вимогами до основних умінь і навичок, необхідних для
ефективного захисту державного кордону. Універсальні компетенції є
надпрофесійними – це універсальні знання, уміння й навички, властивості й
здатності

майбутнього

офіцера-прикордонника,

що

забезпечують

його

професійну мобільність і соціальну захищеність [4]. Ця проблема торкається
службової діяльності прикордонного персоналу, так і самоорганізації діяльності
керівного складу ООДК. З огляду на це метою статті є розкриття аспектів
психолого-педагогічної компетенції керівників структурних підрозділів ООДК.
Виклад основного матеріалу дослідження. У психолого-педагогічних
дослідженнях

компетенція

розглядається

неоднозначно:

як

ступінь

сформованості суспільно-практичного досвіду суб’єкта, адекватність реалізації
посадових вимог; рівень підготовленості до спеціальної та індивідуальної форм
активності. Різні трактування компетентності обумовлені перш за все
особливостями структури діяльності фахівців різних професійних сфер, а також
різноманітністю теоретичних підходів дослідників. Базовою характеристикою
даного поняття залишається ступінь сформованості у фахівця єдиного
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комплексу знань,

навичок,

умінь,

досвіду,

що

забезпечує

виконання

професійної діяльності.
Проте

слід

“компетентність”
компетентності

зазначити
і

–

неоднозначність

“компетенція”.
це

інтегрована

О. Локшина

тлумачення
дає

характеристика

таке

якості

понять

визначення
особистості,

результативний блок, сформований через досвід, знання, вміння, ставлення,
поведінкові

реакції.

Компетентність

побудована

на

комбінації

взаємовідповідних пізнавальних відношень і практичних навичок, цінностей,
емоцій, поведінкових компонентів, знань та вмінь, всього того, що можна
мобілізувати для активної дії. Компетенція – об’єктивна категорія, суспільно
визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень тощо у певній сфері діяльності
людини як абстрактного носія. Предметна компетенція – це сукупність знань,
умінь та характерних рис у межах предмета, що дозволяє особистості
виконувати певні дії через власне ставлення [3].
Дослідження професійної компетенції прикордонного персоналу вимагає
визначення сутності поняття “компетенція”, виявлення зв’язку даного поняття з
іншими категоріями та поняттями й теоретико-методологічного обґрунтування
підходів до його дослідження.
При такому підході компетенція характеризується як загальна здатність,
яка виявляється і формується в діяльності, заснована на знаннях, цінностях,
схильностях і дозволяє особистості встановити зв’язок між знанням і
ситуацією, знайти процедуру (систему дій) для успішного вирішення проблеми.
В енциклопедичному словнику представлено такі визначення компетенції
людині (від лат. соmреtо – добиваюся, відповідаю, підходжу) як: “круг
повноважень, наданий законом, статутом або іншим актом конкретному органу
або посадовцю”; “знання і досвід в тій або іншій сфері” [6].
В словнику російської мови С. Ожегова дається таке визначення
компетенції: “коло питань, в яких хто-небудь добре поінформований”; коло
чиїхось повноважень, прав [5].
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У дослідженні визначено, що у професійних функціях керівників
структурних

підрозділів

дуже

вагомими

є

такі

компетенції,

як:

комунікативність, відповідальність, рефлексія, працездатність, здібність до
співпраці і кооперації, професійна самостійність, ініціативність, наднормативна
професійна активність і ін. Формування окремих особистісних і професійно
значущих якостей відбувається вже в процесі соціалізації особистості, інші
розвиваються в ході набуття професійної освіти, треті формуються в процесі
професіоналізації [2].
У сучасних умовах існує тенденція введення компетентнісного підходу не
тільки в нормативну, але і в психологічну складову підготовки персоналу,
обґрунтовується і уточнюється номенклатурний перелік, розробляється опис
змістовних

характеристик

результативних

одиниць

змісту

професійної

підготовки. Особливість компетентністного навчання полягає не в засвоєнні
готового знання, а в тому, що фахівець сам формулює поняття, необхідні для
вирішення завдання [2].
Перехід до нового рівня цілісності професійної підготовки не можна
здійснити шляхом кількісної зміни складу елементів. Існує небезпека, що
список компетенцій, визнаних необхідними, буде достатньо значним, що
ускладнює процес їх формування. Тому під час пошуку основних або
пріоритетних компетенцій звертаються до ключових (базових) компетенцій, які
створюють

основу

для

формування

компетенцій

більш

специфічного

застосування.
Значимість соціально-психологічної діяльності керівника полягає в тому,
що керівник ставить перед собою мету і завдання, а потім трансформує їх в
завдання тих, кого навчають, що повинно стимулювати їх активність,
викликати

позитивні

зміни.

У

дослідженні

визначені

особливості

психологічних завдань, які найбільш характерні для керівного складу
прикордонних підрозділів, а саме:
по-перше, психологічне завдання повинно включати характеристику
психічного розвитку до дії керівника (предмет психологічного завдання) і
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бажані дії в психологічному розвитку фахівців (модель необхідного моральнопсихологічного стану), тобто керівнику важливо уявляти собі ті зміни, які
бажано викликати в свідомості персоналу до кінця визначеного етапу
професійної підготовки;
по-друге, при постановці психологічного завдання керівник повинен
враховувати власні поведінкові зміни як активного рівноправного співучасника
професійної підготовки персоналу;
по-третє, вирішення психологічних завдань вимагає від керівника
результативно

значимих

дій.

Тут

від

керівника

вимагаються

уміння

проектувати свою діяльність, оперативно вносити в неї корективи відповідно до
змінного контексту і прогнозувати її результати;
по-четверте, керівник завжди має справу з ієрархією психологопедагогічних завдань. Деякі з них названі глобальними або стратегічними, які
ставить перед керівним складом суспільство. Інша група психологічних завдань
залежать від конкретного контингенту і визначаються самими керівниками
(оперативні, психологічні, педагогічні завдання тощо).
Визначаючи компетенції персоналу як загальну здатність і готовність
мобілізовувати в професійній діяльності власні знання, уміння, а також
узагальнені способи виконання дій, набуті в процесі професійної підготовки, ми
пропонуємо уточнити її структуру.
Отже, професійну компетенцію прикордонника можна представити у
вигляді взаємопов’язаних блоків: психологічна діяльність, комунікативний
потенціал, рівень розвитку особистісних якостей. В кожному з них можна
виділити такі складові:
професійні – необхідні психологічні і педагогічні знання;
професійні – необхідні психологічні уміння;
професійні психологічні позиції: мотивація фахівця на професійних
засадах;
особистісні особливості, що забезпечують оволодіння персоналом
професійними знаннями і уміннями.
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Ці якості є як передумовами, так і, у визначеному ступені, результатом
праці фахівця. Таким чином, знання і уміння – це об’єктивні характеристики
прикордонника, необхідні для його відповідності вимогам професії. Визначення
компонентів дозволяє зробити висновок про те, що базовим елементом
компетенції керівника виступає психологічний зміст. Тому, використовуючи
термін «компетенція керівника» доцільно доповнити його, в межах нашого
дослідження, у наступної редакції – психологічна компетенція керівника.
Психологічні компетенції керівника відіграють вирішальну роль у
функціонуванні прикордонного підрозділу [1]. Тому, робота керівника повинна
бути організована так, щоб вона одночасно дозволяла:
постійно виробляти, відчувати і забезпечувати стратегію управлінської
діяльності, вести її до суворо наміченої мети;
сприяти правильному розподілу часу на розгляд і вирішення термінових
(оперативних) і важливих (визначальних, перспективних) справ;
забезпечувати виявлення проблем, а не тільки їх симптомів;
створювати умови для збереження свободи маневру при виборі варіантів
рішень і розпорядженні фахівцями;
правильно розподіляти завдання, доручення і координувати діяльність
підлеглих;
підтримувати широкі контакти з навколишнім середовищем і одержувати
адекватну інформацію;
обґрунтовано групувати виникаючі завдання залежно від їх джерела і
актуальності.
Висновки та перспективами подальших досліджень у даному
напрямку. Отже, аналіз проблеми процесу формування компетенції керівників
структурних підрозділів ООДК дав можливість визначити необхідність
професійних

компетенцій,

якими

необхідно

забезпечити

керівників

прикордонних підрозділів в умовах професійної діяльності, а саме:
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забезпечення

безперервності

особистого

психолого-педагогічного

професійного розвитку, підвищення педагогічної і психологічної компетенції
для забезпечення компетентності керівників ООДК;
підготовка науково-методичних, навчально-методичних матеріалів для
самоосвіти офіцерського складу;
організація та проведення моніторингу компетентності керівного складу
за результатами професійної діяльності;
підготовка рекомендацій щодо змін в процес професійної підготовки
офіцерського складу ООДК;
забезпечення розвитку пріоритетних компетенцій в інтересах оперативнослужбової діяльності.
Сформовані
дозволяють:

компетенції

підтримувати

керівника

працездатність

прикордонного
персоналу

підрозділу

протягом

служби;

зберігати ефективну працездатність фахівців; долати в процесі взаємодії
психологічні бар’єри, стреси, професійне вигорання тощо; професійно
мотивувати особовий склад; здійснювати морально-психологічне забезпечення
оперативно-службової

діяльності;

підвищувати

рівень

компетентності

керівного складу ООДК.
Таким чином, представлений аналіз зазначеної проблеми здатний
практично забезпечити керівний склад під час управлінської діяльності
прикордонними підрозділами необхідним потенціалом професійної підготовки,
вміннями застосовувати практичні навички керівника; володіти здібностями
організатора командної роботи, аналітика, психолога і педагога.
Перспективами

подальших

досліджень

є

визначення

методики

оцінювання показників сформованості психологічної компетенції керівників
ООДК.
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Мельников А. В. Психолого-педагогические основы компетенции
руководителей
структурных
подразделений
органов
охраны
государственной границы
Статья посвящается изучению проблемы компетенции руководителей
структурных подразделений органов охраны государственной границы с
помощью психолого-педагогического анализа. Проанализировано особенности
психолого-педагогического
содержания
компетенции
в
условиях
профессиональной деятельности которая направлена на обеспечение
продуктивности управленской деятельности руководящего состава.
Ключевые слова: руководитель органа охраны государственной границы,
компетенции, подготовка.
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Melnikov A. V. Pstchological and pedagogical principles of competence of
chiefs of border guard units
This article is devoted to studying the nature of the competence of the heads of
structural subdivisions of the bodies of the security of state borders on the basis of
psycho-pedagogical analysis. The psycho-pedagogical contents of competence in
professional activity has been analyzed in the article.
The attention is paid to that due to the increase of complication of the tasks of
the heads of structural subdivisions of the bodies of the security of state borders,
higher demands to their professional activity are proposed. Namely that’s why the
concept of the officer’s competence is so important.
According to the analysis of operative activity and due to the change of
conditions of executing professional duties, it was defined that not every earlier
formed professional competence may appear in the condition of situational changes.
The contents of the professional competence of the border guard is shown in the
article. The author represents it as related blocks: psychological activity,
communicative potential, the level of the development of personal qualities etc. The
author describes us the details of every block and it gives us opportunity to
understand the concept of the border guard’s competence.
It is paid attention that the formed competences of the heads of structural
subdivisions of the bodies of the security of state borders let them control the work
discipline, overcome various psychological barriers (stresses, professional burning,
etc.), motivate the sub ordinaries professionally, accomplish the psychological
providing of their operative activity etc.
In such a way, the represented analysis of the problem is able to provide the
heads of the subdivisions with the required potential of professional practice; the
ability of using practical skills of the manager; owing the skills of the organizer of the
collective work; analytics of the psychologist and the educator.
Keywords: professional competence, the heads of structural subdivisions of the
bodies of the security of state borders, border guard, contents (blocks of the
competence).
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА ДОСВІД СІМЕЙНОГО
ВИХОВАННЯ
У статті висвітлюються педагогічні умови та досвід сімейного
виховання, роль сім’ї у виховному процесі. Автор зазначає, що сім’я виступає
домінуючим інститутом у формуванні особистості дитини. Причому тільки
та сім’я має позитивний вплив, що допомагає дитині відчувати себе
рівноправним членом колективу, де її люблять, вона має у сім'ї права і
обов’язки, до її потреб ставляться з розумінням. Педагогічними умовами
сімейного виховання автор визначає: благополуччя сім’ї, спільна трудова
діяльність батьків і дітей, грамотне використання вільного часу, активний
здоровий відпочинок.
Ключові слова: сім’я, сімейне виховання, педагогічні умови, принципи
сімейного виховання.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сім’я – одна з
найдавніших форм спільності людей з часів первісного ладу. Це середовище
формування та розвитку особистості, у ньому здійснюється соціальне
відтворення населення та способу його життя.
Низка державних документів визначають роль сім’ї у вихованні дітей,
підтверджують актуальність цієї проблеми, вказують на те, що сім’я є
найважливішим соціальним інститутом суспільства, який виступає моделлю
конкретного історичного періоду, його розвитку і відбиває його моральні та
духовні суперечності, і відповідно через членів сім’ї впливає на його розвиток.
У багатьох документах вказано, що на сьогодні необхідно створити належні
соціально-економічні умови повноцінного і самодостатнього функціонування
сім’ї та виховання дітей, формування культури сімейних стосунків, підвищення
знань і відповідальності батьків за виховання дітей.
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Не можна залишити без уваги і думки видатних вчених про роль
найголовнішої соціальної інституції – сім'ї у вихованні дітей. Питанням
сімейного

виховання

приділяли

увагу

такі

педагоги-філософи,

як

давньогрецький мислитель Конфуцій, Песталоцці, Г. Сковорода, О. Духнович,
С. Русова, Г. Ващенко, А. Макаренко, В. Сухомлинський.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Оскільки інститут
сім’ї досліджують різні науки, визначення поняття “сім’я” різняться між собою.
Наприклад, економісти (С. Гудзинський, В. Куценко, О. Позняк) розглядають
сім’ю, як невелику соціальну групу, клітину соціальної структури. В процесі
функціонування і розвитку якої виявляється найбільш істотне в соціальноекономічних відносинах. Юристи (І. Чеховська, Т. Шевцова, А. Яременко)
більше уваги приділяють саме державній сімейній політиці, її сутності,
принципам, функціям, напрямам реалізації, моделям. Психологи (В. Єрмаков,
В. Заслуженюк, З. Кісарчук, В. Семиченко) розглядають сім’ю, як засновану на
шлюбі або кровній спорідненості малу соціальну групу, члени якої взаємодіють
задля задоволення своїх інтересів і потреб.
Вчені твердять, що в основному родина дає і повинна давати дитині
родинну чуйність у формі особливої ніжності, яка є теплом душі й характеру.
Розум і знання можна розвивати всюди, в тому числі, і в школі, але душевна
теплота, чутливість (емоційність) плекаються тільки в родині.
Педагоги, зокрема Б. Ковбас та В. Костів розглядають сім’ю як динамічну
малу соціальну групу людей,
тимчасовою

відсутністю)

і

поєднаних спільністю проживання

родинними

відносинами

(шлюб,

(чи

кровна

спорідненість, усиновлення, опіка, свояцтво), спільністю формування і
задоволення соціально-економічних та біологічних потреб, любов’ю, взаємною
моральною відповідальністю [1, с. 12].
Водночас, А. Антонов та В. Медков вважають, що сім’я – це заснована на
загальносімейній діяльності спільність людей, пов’язаних узами по дружності –
батьківства – родичівства, яка відтворює населення, забезпечує спадковість
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сімейних поколінь, а також здійснює соціалізацію дітей і підтримує
життєдіяльність членів сім’ї [2, с. 66]. Т. Кравченко [3, с. 111] слушно зауважує,
що відношення “подружність – батьківство – родичівство”, запропоноване
цими дослідниками, передбачає певне утворення, сталість якого зумовлена
зазначеними характеристиками, внутрішніми сімейними зв’язками. В ієрархії
функцій сім’ї та за інтегральним показником сімейного способу життя, на їхню
думку, провідне місце посідає дітонародження (потреба в дітях), що
доповнюється вихованням дітей.
Метою статті є висвітлення педагогічних умов та досвіду сімейного
виховання, ролі сім’ї у виховному процесі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Досліджуючи соціалізацію
дітей у взаємодії сім’ї і школи, Т. Кравченко доходить висновку, що для
розуміння сутності життєдіяльності сім’ї і її впливу на соціалізацію дитини
важливе значення має розгляд її як соціального інституту (наявність певних
соціальних норм, санкцій, зразків поведінки, прав та обов’язків, що регулюють
відносини між подружжям, батьками і дітьми), соціальної групи (базування на
шлюбі чи кровній спорідненості, спільності побуту, взаємній відповідальності і
взаємодопомозі) і системи (взаємозалежність між її членам; нон сумарність;
ієрархічність; наявність сімейних меж; специфічність внутрішньо сімейних
процесів; динамічність, здатність до розвитку та самоорганізації; діалектика
гомеостазу і розвитку; наявність певної рольової структури) [3, с. 176]. Серед
факторів, які впливають на соціалізацію дитини авторка виокремлює сімейне
виховання та стиль його реалізації.
Під

сімейним

вихованням

Т. Кравченко

розуміє

не

тільки

цілеспрямований виховний вплив батьків на дитину, а й усю систему
внутрішньо сімейних відносин, за якої в дитини формуються ціннісні
орієнтації,

комплекс

потреб,

інтересів

і

звичок,

типів

соціальної

поведінки [3, с. 120].
Виховання дітей у сім’ї є складним і суперечливим процесом, на який
впливають різні фактори: матеріально-економічна забезпеченість, соціальний
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стан і рівень освіти батьків, місце проживання (місто, село), звичаї і традиції в
родині, кількість членів родини, ставлення до дітей тощо.
Мету

сімейного

виховання

розуміють

як

формування

всебічно,

гармонійно розвиненої особистості, вироблення в неї таких якостей, що
допоможуть гідно перебороти труднощі й перешкоди, що трапляються на
життєвому шляху. Відтак, до завдань сімейного виховання науковці відносять:
розвиток інтелекту і творчих здібностей дітей, первинного досвіду трудової
діяльності, виховання моральних і естетичних якостей особистості дитини, його
емоційної культури, створення умов для забезпечення фізичного здоров’я
дітей [4, с. 92]. Рішення цих завдань, як свідчать результати аналізу наукових
праць, можливе за умови реалізації таких принципів:
гуманність і милосердя до дитини;
відкритість і довірливість відносин з дітьми;
залучення дітей до життєдіяльності родини як її повноправних учасників;
оптимістичність взаємин у родині;
послідовність у своїх вимогах (не вимагати неможливого);
надання посильної допомоги дитині, готовність відповідати на її
запитання;
заборона фізичних покарань (Л. Столяренко, С. Самигін) [4, с. 93].
Ефективність виховання дітей у сім’ї залежить від створення у ній
належних умов. Соціальні трансформації останніх десятиліть призвели до
збідніння значної частини сімей, збільшення робочої зайнятості її дорослих
членів, обмеження матеріальних можливостей багатьох сімей. Наслідком цього
є тривожна атмосфера в домі, зростання конфліктності у взаємовідносинах,
прояви жорстокості стосовно дітей. Постійна напруга в таких сім’ях призводить
до неврозів та інших хвороб дітей. Часті покарання, окрики з боку батьків
примушують дитину думати, що її не люблять, що вона нікому не потрібна. Це
створює емоційний дискомфорт у душі дитини [5].
Основна умова сімейного виховання – благополуччя сім’ї, міцний
фундамент сім’ї, що базується на її непорушному авторитеті, подружній
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вірності, любові до дітей і відданості обов’язку їх виховання, материнському
покликанні жінки, піднесенні ролі батьків у створенні та захисті домашнього
вогнища, забезпеченні на їх прикладі моральної підготовки молоді до
подружнього життя [6, с. 366]. М. Фіцула справедливо звертає увагу, що успіх
сімейного виховання значною мірою залежить від організації домашнього
побуту, традицій сімейного життя: порядку в сімейному господарстві,
залучення дітей до бюджету сім’ї, загального режиму дня, визначення для
кожного робочого місця, дотримання певних сімейних правил (кожна річ має
своє місце, прийшов з прогулянки – вимий руки тощо) [6, с. 367].
Важливою умовою сімейного виховання є спільна трудова діяльність
батьків і дітей. Наприклад, щороку напередодні якогось свята (Великдень, день
народження когось із сім’ї) може стати сімейною традицією посадити дерево
біля будинку, або в мікрорайоні. Спільна праця згуртовує сім’ю, розвиває
почуття

відповідальності,

самостійності,

формує

активне

громадянське

ставлення до навколишнього довкілля. Виховний вплив таких заходів
сильніший, ніж словесні повчання. Діти повинні мати і конкретні повсякденні
обов’язки в сім’ї (доглядати за кімнатними рослинами, за домашніми
тваринами, за порядком у своїй кімнаті та на книжкових полицях тощо).
Головне, щоб дитина робила це не примусово, а була змотивована бажанням
“докласти свою добру справу у сімейну скарбничку”. Сімейні тяготи,
обмеженість батьків у часі для спілкування з дітьми призводять до розриву
внутрішньо сімейних зв’язків, обмежують можливість батьків і дітей разом
проводити дозвілля і відпочинок.
Ще однією умовою сімейного виховання є грамотне використання
вільного часу. На думку Ю. Клочан, важливою складовою сімейного життя є
дозвілля (вільний час). У структурі вільного часу виокремлюють активну
творчу діяльність; навчання, самоосвіту; культурне (духовне) споживання;
спорт; аматорські заняття, ігри з дітьми; спілкування з іншими людьми.
Дослідниця звертає увагу на суттєву різницю між дозвіллям і відпочинком,
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оскільки останнє передбачає стан спокою, іншу діяльність, яка знімає
стомлення, як от сон [7].
До видів дозвіллєвих занять вчені відносять:
індивідуальне використання культури (читання газет, журналів, книг,
прослуховування радіо, перегляд телепередач);
публічно-видовищне використання культури (відвідування театрів, кіно,
концертів, музеїв, закладів культури);
спілкування (з друзями, родичами, близькими, сусідами);
спорт і фізичні заняття (заняття окремими видами спорту, ранкова та
вечірня гімнастика);
заняття розваги та ігри, які знімають розумове і фізичне напруження,
сприяють розвитку особистості, її духовному збагаченню, створенню доброго
настрою (гуртки та клуби за інтересами, дискотеки, вечори відпочинку,
туристичні походи та поїздки);
пасивний відпочинок (прогулянки без певної мети, спокій, зміна
напруженості врівноваженістю тощо) [8]. Дуже важливим є проводити дозвілля
в сімейному колі, щоб дитина відчувала себе важливішою для батьків, ніж їх
робота, щоб налагоджувався емоційний зв’язок батьків і дітей. Навряд чи
дитині сподобається урочистий сімейний обід. Але якщо його провести в саду
біля дому, або в гаражі, з використанням відповідних декорацій, чи запросити
друзів дитини. Такий обід запам’ятається. А якщо помінятися ролями. Перед
обідом сказати: “Сьогодні головний за столом – ти. Сідай на моє місце. Будемо
їсти, що ти скажеш”. Дитина відчує і усвідомить відповідальність.
Звичайно, що умовою сімейного виховання є активний здоровий
відпочинок, зокрема сімейна риболовля, полювання, турпоходи, туризм тощо.
Таке проведення вільного часу сприяє зміцненню сімейних стосунків, адже
дозволяє батькам і дітям емоційно пережити якусь пригоду, помилуватися
природною

красою

та

культурною

естетикою,

збагатитися

життєво

необхідними навичками, поспілкуватися з цікавими людьми [7].
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До здорового відпочинку можна віднести сімейну гру, яка є ефективним
засобом соціалізації дітей та розвитку подружніх відносин. Водночас, гра
виховує у дітей відповідальне ставлення до певних речей, наприклад свого
здоров’я; культивує розуміння обов’язку допомагати в майбутньому своїм
літнім батькам та родичам; розвиває у дітей самостійність, вміння прийняти
рішення, відстояти власну позицію; розвиває довіру серед членів сім’ї.
Т. Поніманська виокремлює такі види творчих ігор: режисерські (індивідуальні
і спільні), сюжетно-рольові, театралізовані (ігри на теми літературних творів),
будівельно-конструкційні. Адже саме творчі ігри є такими, які придумує сама
особистість, відображаючи в них враження від пізнання навколишнього
світу [8]. Причому залучати дітей до сімейних ігор потрібно з самого ранніх
років життя. Так, римські католики керувалися правилом: “Приводьте дитину в
церкву поки її не виповнилося семи років”. І на це є причина: перші сім років
життя (особливо – перші три роки) дійсно є вирішальними у формування
особистості дитини. Також підлітковий вік – одинадцять–дванадцять років.
Дитина потребує уваги батьків так само, як у семирічному віці. Дитині
(підлітку) буде приємно, коли ви запросите його товаришів пограти у шахи чи у
футбол разом з вами, візьмете їх у сімейний похід тощо. Головне – знати коло
товаришів своєї дитини, коло її неформального спілкування, сповідувані нею
ідеали, пріоритетні життєві орієнтири.
Сім’я виступає домінуючим інститутом у формуванні особистості
дитини. Причому тільки та сім’я має позитивний вплив, що допомагає дитині
відчувати себе рівноправним членом колективу, де її люблять, вона має у сім'ї
права і обов’язки, до її потреб ставляться з розумінням. Саме в таких сім’ях
діти найбільше цінують поради і допомогу батьків, наслідують їх особистий
приклад. У нормальній сімейній обстановці дитина виростає доброзичливою,
гуманною,

спокійною,

здатною

до

співчуття,

оптимістичною,

добрим

товаришем, з почуттям гумору, має тверді етичні правила.
Висновок та перспективи подальших наукових розвідок у даному
напрямку. Отже, сімейне виховання реалізує потреби, формує цінності, мотиви
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поведінки особистості. Воно є безальтернативним у перші роки життя дитини. З
перших днів дитина засвоює емоційну атмосферу сім’ї. В сім’ї дитина одержує
основи фізичного, морального і трудового виховання. Не знижується вплив і в
наступні роки. Тут доречно згадати твердження ще Ж.-Ж. Руссо, що кожен
наступний вихователь впливає на дитину менше, ніж попередній [4, с. 92]. А
цими попередніми і є батьки. Сім’я – це великий скарб. Вона дає дитині путівку
у життя. Результатом сімейного виховання є якість і успіх дорослого життя.
Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми –
досвіду

та

педагогічних

умов

сімейного

виховання.

Перспективними

напрямками подальших досліджень можуть бути: визначення завдань, змісту,
обґрунтування форм і методів сімейного виховання, адекватних сучасному
стану суспільного розвитку, освітній стратегії України XXI століття; аналіз
напрямків сімейного виховання.
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Мирошниченко В. И. Педагогические условия и опит семейного
воспитания
В статье освещаются педагогические условия и опыт семейного
воспитания, роль семьи в воспитательном процессе. Автор отмечает, что
семья выступает доминирующим институтом в формировании личности
ребенка. Причем только и семья имеет положительное влияние, что помогает
ребенку чувствовать себя равноправным членом коллектива, где его любят, он
имеет права и обязанности, к его потребностям относятся с пониманием.
Педагогическими условиями семейного воспитания автор определяет:
благополучие семьи, совместная трудовая деятельность родителей и детей,
грамотное использование свободного времени, активный здоровый отдых.
Ключевые слова: семья, семейное воспитание, педагогические условия,
принципы семейного воспитания.
Miroshnichenko V. I. Pedagogical conditions and experience of family
education
The article highlights the pedagogical conditions and experience of family
education, the role of the family in the process of upbringing.
The author notes that the family acts as the dominant institution in the
formation of the child’s personality. Moreover only family has a positive influence,
which helps the child to feel an equal member of the community, where he or she is
loved, he or she has family rights and responsibilities, his or her needs are treated
with understanding. In such families children value the pieces of advice and parents’
help most, they follow their parents’ personal example. In a normal family
environment a child grows up benevolent, humane, calm, capable of compassion,
optimistic, friendly, with a sense of humor and with rigid ethical rules.
The article deals with the fact that the upbringing of the children in the family
is a difficult and controversial process, which is influenced by various factors:
material and economic security, social status and parents’ educational level, place of
residence (city, village), family customs and traditions, the number of family
members, attitude to children, etc.
The author reveals the purpose and the tasks of family education.The fact that
the family education realizes needs, forms values and motives of the person’s
behavior is emphasized. The quality and success of an adult life is the result of family
education.
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Among pedagogical conditions of family education the author defines: family
welfare, common activities of parents and children, reasonable free time spending,
active and healthy recreation.
Keywords: family, family education, pedagogical conditions, family education
principles.
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УДК 378:147
Леонід Володимирович Оршанський,
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри методики трудового і професійного навчання та ДУМ
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

МОТИВАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ
МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-МЕХАНІКА ЗАСОБАМИ САПР
В статті визначено, що мотивація професійного самовдосконалення
майбутніх інженерів-механіків є комплексом зовнішніх та внутрішніх мотивів,
що спонукають молодих людей до оволодіння професійними знаннями, уміннями
і навичками, становлення активної життєвої позиції. Розкрито, що особливе
значення для особистісного та професійного розвитку інженера набуває рівень
його мотиваційного спрямування до професійного самовдосконалення засобами
САПР, так як інформаційні технології охоплюють всі види діяльності людини.
Ключові слова: майбутній інженер-механік, професійна діяльність,
мотивація, професійне самовдосконалення, САПР.
Постановка

проблеми

у

загальному

Зміни,

вигляді.

що

спостерігаються в суспільстві, щільно пов’язані з економічною, політичною,
соціальною, науковою, культурною та іншими сферами життєдіяльності
людини та передбачають бурхливі, стрімкі, глибинні кількісні та якісні зміни в
освіті. Особливе значення для особистісного та професійного розвитку
інженера набуває рівень його мотиваційного спрямування до професійного
самовдосконалення засобами САПР, так як інформаційні технології охоплюють
всі види діяльності людини.
Оскільки
саморозвитку,

саме

прагнення

самоактуалізації

фахівця
в

умовах

до

постійного

внутрішньо

самопізнання,

особистісної

та

зовнішньої, соціально-професійної нестабільності забезпечує, з одного боку,
його професійну стійкість, усталеність, відповідний рівень професійної
компетентності, з іншого, – постійний професійний розвиток. Відтак,
готовність

майбутнього

фахівця

до

інженерної

діяльності
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навчальному закладі як мета та результат його професійної підготовки має
включати

як

інтегрувальний

компонент

мотивацію

професійного

самовдосконалення, а цього можливо досягнути запровадженням сучасних
САПР до освітянського процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Окремі аспекти з
даної проблеми досліджувались науковцями у різних напрямах: професійне
самовдосконалення

вчителів

(О. Абдулліна,

А. Богуш,

С. Гончаренко,

М. Євтух, Н. Кічук, Н. Кузьміна, О. Мороз, О. Савченко), офіцерів (О. Діденко),
медиків

(Л. Дудікова),

інженерів

(О. Ігнатюк),

юристів

(О. Бессараба),

економістів (Н. Кошелева); загалом студентів (Д. Іщенко, А. Калініченко,
Н. Ковальчук, Г. Черепанова, І. Середа та інші); самовдосконалення на етапі
оволодіння

теоретико-методологічними

засадами

майбутньої

професії

(А. Болгарський, І. Гринчук, Г. Дідич, В. Дряпіка, Т. Завадська, Л. Коваль,
Т. Колишево, Г. Костюк, Г. Падалка, П. Харченко, Б. Яворський, О. Ярошенко).
Науково-методологічні аспекти впровадження САПР у навчальний процес
висвітлено

у

роботах

О. Атлягузової,

С. Ахтямової,

Г. Виноградової,

О. Лейбова, Л. Угарової та інших дослідників.
Професійне самовдосконалення на думку сучасних вчених (О. Бодальов,
А. Деркач) є специфічним видом професійної діяльності фахівців, невід’ємною
складовою їх професійної підготовки. Цей процес є результатом свідомої
взаємодії фахівця з конкретним соціальним середовищем, у процесі якої
фахівець реалізує власні потреби щодо розвитку в себе такі особистісні якості,
які забезпечують успішність його професійної діяльності та життєдіяльності в
цілому. Отже, професійне самовдосконалення – це свідомий, цілеспрямований
процес підвищення рівня своєї професійної компетентності та розвитку
професійних якостей відповідно до зовнішніх соціальних вимог, умов
професійної діяльності та особистої програми розвитку [1].
Коваленко С. [2] зазначає, що використання САПР дає можливість якісно
замінити

традиційні способи

інженерної графічної освіти
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розширенню сфери графічної компетентності завдяки набуттю знань та умінь
комп’ютерного

моделювання

автоматизованого

і

проектування;

графіки

як

розкриттю,

фундаментальної
збереженню

і

основи
розвитку

індивідуальних здібностей студентів, унікального поєднання їхніх особистісних
якостей; формуванню у студентів пізнавальних і професійних, інтелектуальних
та

графічних

виконавських

здібностей;

прагненню

до

самоосвіти

і

самовдосконалення; ставленню студентів до вивчення явищ реальної дійсності
в

нерозривному

інформаційною,

взаємозв’язку
комунікативною,

з

ноосферою
технічною

і

та

загальнолюдською,

графічною

культурою;

постійному динамічному відновленню методів і форм організації процесу
графічної підготовки студентів.
У той же час, інформаційно-комунікаційні технології є потужним
мотиваційним джерелом, яке спрямовує студентів до набуття ґрунтовних знань,
умінь і навичок.
Метою статті є визначення сутності мотивації до самовдосконалення
майбутнього інженера-механіка засобами САПР як складової його готовності
до професійної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. В аспекті професійної
інтеграції

в

інженерній

діяльності,

яку

ми

розглядаємо

як

багатофункціональний процес, спрямований на застосування інтегрованих,
фахових знань та застосовування їх у нових, нестандартних ситуаціях
відбувається забезпечення розвитку особистісних якостей і властивостей. Слід
зазначити, що дослідження мотивації тісно пов’язане з проблемами підвищення
професіоналізму, продуктивності і ефективності діяльності фахівців інженерної
галузі в середовищі САПР.
Ця думка підтримується як зарубіжними (А. Браун, А. Боурн, В. Мальцев,
А. Маркова, Л. Якимаха та інші [3, 4, 5]), так і вітчизняними (М. Головатий,
Н. Кривоконь, І. Петрова [6, 7]) науковцями.
Характер мотивації обумовлюється особливостями етапів професіогенезу
суб’єкта – вибору професії, адаптації в ній, реалізації в діяльності (В. Бодров,
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В. Вілюнас, Ж. Вірна, Е. Ільїн, В. Ковальов, Т. Корнілова, К. Хаккер). У цьому
контексті особливо слушним є зауваження В. Москальця, що «…ключовим
питанням психологічного дослідження будь-якої діяльності є з’ясування її
мотивації  потреб, мотивів, інтересів, що її обумовлюють, тобто її
рушійних сил» [8].
Узагальнюючи, можна прийти до висновку, що мотив – є внутрішнім
спонуканням до діяльності, те, заради чого індивід здійснює певну діяльність.
Отже, мотиваційна сфера характеризується визначеністю для кожної людини, її
своєрідністю. Мотиваційні сфери різних людей відрізняються одна від одної за
змістом мотивації, структурою, ієрархією, силою та стійкістю мотивів.
Мотиваційна сфера особистості динамічна. Динаміка мотивів може бути
як позитивною так і негативною стосовно ефективності діяльності. Ці загальні
характеристики динаміки мотиваційної сфери свідчать лише про формування,
розвиток у певному напрямку, зміцнення мотиваційної сфери або її
послаблення, що може проявитися у зміні відношення до різних видів
діяльності, переважності її вибору [9].
Одною з базових, інтегрувальних складових мотиваційної готовності
майбутніх інженерів-механіків є мотивація професійного самовдосконалення,
адже саме вона забезпечує постійний професійний розвиток особистості
відповідно до вимог професійної діяльності в ситуації соціальної, економічної,
наукової, інформаційної невизначеності.
Таким чином, можна зробити висновок, що головними системо
утворюючими факторами професійної підготовки є фундаментальні знання,
уміння працювати в інформаційному середовищі і це важлива інтелектуальна
навичка.
Аналіз літературних джерел дозволяє визначити мотивацію професійного
самовдосконалення як сукупність усіх спонук та умов, які детермінують,
спрямовують

та

регулюють

процес

професійного

самовдосконалення

фахівця [10; 11; 12].

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 3

Педагогічні науки

Вчені з інженерно-технічної справи (М. Бакка, В. Бузило, В. Білецький,
О. Кузьменко, В. Соболєв, Ю. Халимендик та інші) стверджують, що у реальній
практиці стан професійної мотивації студентів не відповідає сучасним вимогам
та не дозволяє забезпечити успішне формування в них професійної
спрямованості. Однією з причин такого стану речей науковці вважають суттєве
падіння престижу професії інженера, про що свідчить і зниження конкурсу при
вступі до ВНЗ. Це призводить до того, що тільки незначна частина абітурієнтів
вступає до ВНЗ, усвідомлено обираючи цю професію, решта просто хоче
отримати вищу освіту, в силу різних причин, не маючи можливості навчатися в
більш привабливих для них навчальних закладів.
Райковська Г. [13] звертає увагу на те, що при застосуванні традиційної
системи професійної підготовки уміння і навички щодо виконання інженерноконструкторських

робіт

закладаються

у

процесі

вивчення,

переважно

фундаментальних дисциплін, курсового та дипломного проектування. Утім
одержаних знань для самостійного виконання інженерно-конструкторських
робіт у професійній діяльності молодому фахівцеві недостатньо, необхідна
тривала його адаптація – становлення фахівця-професіонала. Цей адаптаційний
період може бути значно скорочений за умови успішно сформованих умінь
самостійно

здобувати

і

примножувати

свої

знання.

Мова

йде

про

запровадження у навчальний процес інформаційно-комунікаційних засобів,
зокрема сучасних САПР, які спроможні наблизити як базову, так і всю
професійну підготовку до реальних виробничих умов.
Разом з тим слід зазначити, що оскільки мотивація є гнучкою, рухливою
системою, то на неї можна і потрібно впливати педагогічними інформаційнокомунікаційними засобами. Це дозволяє навіть в ситуації, коли вибір студентом
професії інженера був недостатньо усвідомленим чи взагалі майже випадковим,
серйозно зацікавити його майбутньою спеціальністю залучити до активного
оволодіння основами професійної діяльності і, як наслідок – сформувати в
нього

професійну

компетентність,

реалізуватися

в

особистісному

професійному плані.
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Відтак слід зазначити, що мотивація професійного самовдосконалення
майбутніх інженерів-механіків є комплексом мотивів, що спонукають молодих
людей до оволодіння професійними знаннями, уміннями і навичками,
становлення активної життєвої позиції.
Формування мотивації професійного самовдосконалення майбутніх
інженерів в середовищі САПР зумовлюються складною ієрархічною системою
суспільно-значущих й особистісних мотивів, у якій вищим рівнем мотивації є
перетворення потреби в свідомий інтерес, особистісну цінність, а цінності – у
мету діяльності. Розвиток мотивів професійної діяльності здійснюється у
напрямі від зовнішніх спонук до появи власних мотиваційних утворень.
Отже, структура мотивації професійного самовдосконалення майбутнього
інженера-механіка складається із сукупності мотивів (внутрішніх і зовнішніх)
та ставлень до різних аспектів професійної діяльності і їх удосконалення.
Передусім, до зовнішніх мотивів професійного самовдосконалення
належать соціальні мотиви, які можуть бути широко представлені (бажання
зайняти певне місце в суспільстві, підвищити соціальний статус, мотиви
особистісної самореалізації і престижу, вимоги сучасного виробництва до
майбутнього фахівця) та вузько представлені (прагнення мати матеріальну
винагороду). До внутрішніх належать мотиви пізнавальні, самоствердження,
саморозвитку, самореалізації (йдеться про прагнення до самоактуалізації,
бажання підвищити свої індивідуальні можливості, реалізувати індивідуальний
потенціал особистісного зростання).
Серед провідних мотиваційних аспектів, що характеризують професійне
самовдосконалення майбутніх інженерів-механіків можна виділити: мотиви
осмислення обраної професії; мотиви інтересу до професійної діяльності;
мотиви, що пов’язані з відображенням деяких особливостей професійної
діяльності, таких як престиж та суспільна значущість; мотиви, що дозволяють
особистості розвитися в умовах професійної діяльності: саморозкриття,
самоствердження, матеріальне задоволення, творчий саморозвиток; мотив
зацікавленості, що характеризується впливом зовнішніх факторів сьогодення
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(середня заробіток, санітарно-гігієнічні умови, матеріально-технічна база,
організація праці та інші).
У зв’язку з цим ми маємо переглянути існуючу практику організації
освітньої діяльності. Також, використання тільки традиційних методів і засобів
навчання породжує суперечності між наявним рівнем базових знань, умінь і
навичок

випускника

вищого

технічного

навчального

закладу з

тими

кардинальними змінами, що відбуваються в освіті, зрушеннями в методах,
формах і засобах навчання, а також у виробничій сфері, а це вже другій бік.
Хочеться зробити наголос на тому, що сьогодні перед вищими навчальними
закладами постала дилема, з одного боку, скорочення аудиторних годин до 1/3
від загальної кількості годин, що відводяться на дисципліну і підвищення
якості підготовки фахівців.
Тобто реформуючи освіту, ми в першу чергу, маємо відповісти на
питання: чому навчати і як навчати фахівців для подолання труднощів
сьогодення: суспільних, економічних, технологічних та інших.
Отже, важливою складовою професійної підготовки інженерів-механіків є
створення умов для розвитку їх мотивації професійного самовдосконалення, що
передбачає перехід від аморфної однорівневої системи прагнень до складної,
ієрархічно побудованої, від вузької тимчасової сфери дії спонукань до стійкого
автономного мотиву самовдосконалення, перетворення окремих спроб роботи
над собою до постійно тривалого процесу, образу мислення фахівця.
Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Професійне самовдосконалення майбутніх інженерів-механіків як усвідомлена,
цілеспрямована діяльність з розвитку своєї професійної підготовки й
професійно-значущих якостей багато в чому визначається рівнем розвитку
відповідної мотивації.
Розглянута мотиваційна сфера професійного самовдосконалення формує
у майбутніх інженерів уявлення про себе як особистості в обраній професійній
діяльності. Відтак, розвиток мотивації професійного самовдосконалення
майбутнього інженера вищого навчального закладу є необхідною умовою
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формування його професійної компетентності, а сама позитивна мотивація
професійного самовдосконалення є системоутворювальною складовою його
підготовки до професійної діяльності.
Перспективи подальших розвідок цього напряму вбачаємо в дослідженні
самовиховання як компонента самовдосконалення майбутніх інженерів.
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Оршанский Л. В.
Мотивация
профессионального
самосовершенствования будущих инженеров-механиков средствами САПР
В
статье
определено,
что
мотивация
профессионального
самосовершенствования будущих инженеров-механиков является комплексом
внешних и внутренних мотивов, побуждающих молодых людей к овладению
профессиональными знаниями, умениями и навыками, становлению их
активной жизненной позиции. Раскрыто, что особое значение для личностного
и профессионального развития инженера приобретает уровень его
мотивационного направления к профессиональному самосовершенствованию
средствами САПР, так как информационные технологии охватывают все
виды деятельности человека.
Ключевые слова: будущий инженер-механик, профессиональная
деятельность, мотивация, профессиональное самосовершенствование, САПР.
Orshanskyi L.V. Motivation of Professional Self-Improvement of Future
Engineering Mechanic by Means of SAP
The articles states that an especial meaning for personal and professional
development of an engineer obtains the level of their motivational direction to
professional self-perfection by means of SAP, since informational technologies
embrace all types of human activity.
The purpose of the article is a determination of the essence of motivation to
self-perfection of future engineering mechanic by means of SAP as compound of their
readiness to professional activity.
The article determines that the motivation of professional self-perfection of
future engineering mechanics is a complex of motives that engage young people to
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obtain professional knowledge, skills and practice, and formation of active position
in life.
The complex of motives of professional self-perfection of future engineering
mechanics by means of SAP can be divided into internal and external motives.
First of all, the external motives of professional self-perfection include social
motives, that can be widely represented (desire to get a role in society, increase a
social status, motives of personality self-fulfillment and prestige, requirements of
modern production to future expert) and narrowly represented (urge to have a
remuneration). The internal motives include cognitive, self-determining, selfdevelopment, self-fulfillment (meaning urge to self-actualization, desire to improve
their individual possibilities, fulfill individual potential of personality growth).
Among leading motivational aspects that characterize professional selfimprovement of future engineering mechanics we can underline: motives related to
reflexion of some peculiarities of professional activity such as prestige and social
value; motives that allow personality to develop under the terms of professional
activity: open up, self-determine, obtain material satisfaction, creative selfdevelopment; motive of interest that characterizes by the influence of external factors
of current times (average salary, sanitary and hygienic conditions, material and
technical base, organization of labor, etc.).
Therefore, an important compound of professional training of engineering
mechanics is a creation of conditions for their motivation to professional selfperfection that sets forth a transition from amorphous trivial sphere of action of urge
to a stable autonomous motive of self-improvement, transformation of separate
probations of self-cultivation to a permanent long-term process and image of thought
of an expert.
Keywords: future engineering mechanics, professional activity, motivation,
professional self-perfection, SAP.
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СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ
ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
У статті аналізується проблема формування соціокультурної
компетенції студентів як складової професійно-творчої підготовки
майбутнього фахівця до професійної діяльності, розглядаються особливості її
розвитку під час викладання іноземних мов у вищій школі, узагальнюються
можливості використання сучасних інформаційних технологій для навчання
мови через культуру з метою удосконалення іншомовної професійної
підготовки фахівців.
Ключові слова: компетенція, спілкування, культура, іноземна мова,
інтегроване навчання, світогляд, культура, фактор, інформація.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Невпинний процес
інтеграції України до світової економіки, підготовка до вступу до Європейської
спільноти, глобалізація економічних процесів, міграційні процеси, активізація
політичних та економічних міжнародних зв’язків вимагає особливого підходу
до проблем міжкультурного спілкування. У цьому аспекті вивченню іноземних
мов як засобу спілкування приділяється особлива увага. Сучасна педагогіка
вимагає компетентнісного підходу до вивчення іноземної мови. Згідно з
© Рабійчук Л. С., Завідонова Н. І., Червінька Л. М.
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Державним стандартом підготовки фахівця у вищій школі набір компетенцій,
що мають бути сформовані в студентів у результаті вивчення іноземних мов є
такими: лінгвістична, комунікативна та соціокультурна. До цього часу під час
вивчення

іноземної

мови

значна

увага

приділялась

лінгвістичній

та

комунікативній компетенціям. Але останнім часом вітчизняні та зарубіжні
науковці наголошують на свідомому вивченні мови через соціокультурний
підхід.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Опрацювання
науково-педагогічної літератури, що розглядає дану проблему, свідчить, що
соціокультурний аспект в сучасній освіті вивчався як вітчизняними, так і
зарубіжними вченими. В сучасній педагогіці дослідженню цього питання
значну увагу приділяють вітчизняні вчені В. Андрущенко, І. Бех, П. Бех,
Н. Бориско,

І. Зязюн,

В. Кремень,

С. Ніколаєва,

О. Сухомлинська,

О. Першукова та ін. Вони розглядають соціокультурний підхід до навчання як
загальну проблему, вирішення якої має суспільне значення. У їхніх працях
описано

загальнодидактичні

й

психодидактичні

положення

наукового

обґрунтування соціокультурного підходу до мовної освіти. Важливість
формування

соціокультурної

компетентності

визнається

закордонними

вченими (J. Cummins, R. Lado , П. Сорокін, М. Бердяєв, О. Соловова та ін.), які
заклали

теоретичні

основи

формування

соціокультурної

компетенції

особистості.
На наш погляд, при навчанні іноземної мови недостатня увага
приділяється питанням розвитку соціокультурної складової у структурі
майбутньої професійної діяльності курсантів і студентів, хоча використання
сучасних

інформаційних

використання

автентичних

технологій
матеріалів

відкриває
на

широкі

заняттях,

при

можливості
виконанні

індивідуальних завдань та під час самостійної роботи .
Мета статті – розкрити особливості формування соціокультурної
компетенції майбутніх фахівців у вищій школі в процесі навчання іноземної
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мови за професійним спрямуванням в умовах широкого використання сучасних
інформаційних технологій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття “соціокультурна
компетенція” включає в себе здатність індивідуума усвідомлювати свою власну
культурну приналежність, її основні складові, можливість розпізнавати шляхи
та встановлювати способи, якими приналежність до тієї чи іншої культури
впливає на поведінку людей.
П. Бех зазначає, що соціокультурна компетенція включає знання, навички
та вміння критично орієнтуватися в основних відмінностях, особливостях,
перевагах та досягненнях культур країн, мова яких вивчається як іноземна, та
культур народів України, висловлювати свою обґрунтовану думку щодо нової
культури і порівнюваних культур у цілому, розуміти реалії культури, що
вивчається,

толерантно,

з

повагою

ставитися

до

інших

культур.

Соціолінгвістична компетенція розглядається вченим як знання, навички і
вміння інтерпретувати та використовувати мовні й мовленнєві одиниці, тексти
та ситуації з урахуванням лінгвокраїнознавчих реалій і соціолінгвістичних
родових, вікових, професійних, національних та територіальних особливостей
тих, хто спілкується [2].
Вивчення іноземної мови відбувається у межах певного культурного
середовища. Студенти проходять процес інкультуризації – входження до нової
культури через вивчення мови. Мова є продуктом культури народу. Прояв
культури мови відображає, в свою чергу, культуру спілкування в суспільстві.
Можна дослідити такий взаємозв’язок між мовою та культурою:
у мові відображається культура певного соціуму;
культура суспільства передається мовними засобами;
вивчення мови формує розуміння моделі суспільства, мова якого
вивчається;
через вивчення мови проходить обмін культурним досвідом між
країнами.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 3

Педагогічні науки

Якщо проаналізувати зв’язок між мовою і культурою, то можна зробити
висновок, що у мові відображається культура певного соціуму. Культура будьякого суспільства відображається у мові. Ось чому вивчення іноземної мови
формує

розуміння

моделі суспільства,

прискорює

обмін

культурними

здобутками між країнами.
Слід зауважити, що як це не прикро, але деякі абітурієнти, а потім і
студенти демонструють обмеженість у культурі висловлювання думки, низький
рівень знання культури країн, мови яких вивчаються, відсутність вміння
презентувати продукт виконаної роботи. Все це призводить до того, що
назріває необхідність вдаватися не лише до викладання лінгвістичних аспектів
мови (граматики, лексики), але й звертатись до соціокультурних понять в
процесі вивчення іноземної мови. Соціокультурний підхід орієнтує на навчання
міжкультурного іншомовного спілкування у контексті соціально-педагогічних
домінант педагогіки, акумулюючи ідеї глобалізму, гуманізації, культурознавчої
соціалізації.
Сучасна концепція вивчення іноземної мови має базуватись на
інтегрованому навчанні мови та культури, або навчанні мови через культуру.
Розвиток соціокультурної компетенції студентів вищої школи передбачає
наступні завдання: засвоєння значень поняття “культура” як єдності продуктів
культури – літератури, фольклору, музики; ідей – релігії, цінностей; культури
поведінки – традиції, звичаї, навчання, відпочинок та інше. Слід сформувати
чітке усвідомлення того факту, що поведінка людини зумовлена її культурною
приналежністю та підготувати студентів до розуміння того, що такі фактори, як
вік, стать, соціальне положення, місце проживання також впливають на мову
людини.

Формування

такого

світогляду

призводить

до

толерантного

відношення до людей інших культур, розуміння поведінки людей в різних
ситуаціях , надає можливість досягти комунікативної мети та коригувати свою
поведінку відповідно до ситуації.
Соціокультурний компонент змісту навчання іноземної мови передбачає
ознайомлення студентів з культурно-побутовими особливостями, манерою
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спілкування, нормами комунікативної поведінки та етикету носіїв мови. Якщо
ми говоримо про мовленнєвий етикет як про систему стандартних словесних
формул, які вживаються у повсякденних ситуаціях: вітання, прощання,
вибачення, прохання тощо, то необхідно зазначити, що саме в мовленнєвому
етикеті найповнішою мірою виявляється стан мовної культури, етичної
орієнтації між людьми.
Занковський А. визначає корпоративну культуру так: «Корпоративна
культура є придбані смислові системи, що передаються за допомогою
природної мови та інших символічних засобів, які виконують репрезентативні,
директивні та афективні функції і здатні створювати культуральний простір і
особливе відчуття реальності» [7].
Wikipedia дає наступне визначення складових корпоративної культури:
«Мова спілкування та система комунікацій (використання усної, письмової та
невербальної комунікації, а також жестів та міміки)» [6].
Одним

з

елементів

підготовки

випускників

КНЕУ

є

навчання

корпоративній культурі в організації, що співпрацює з міжнародними
партнерами та усвідомлення своєї ролі в такій організації. Одним культурам
імпонує приховування співробітником своїх внутрішніх намірів, а інші –
навпаки сприяють їх зовнішньому прояву. Одні компанії налаштовані на
співпрацю, а інші – на індивідуальне самовираження.
Розуміння поняття “корпоративна культура” та використання навичок
поведінки адаптування до різних ситуацій, особливо в умовах ведення бізнесу в
міжнародних корпораціях, робить студентів нашого навчального закладу
конкурентоспроможними в нашому глобальному світі.
Для студентів-економістів навички мовленнєвого етикету є абсолютно
необхідною складовою їх майбутнього кар’єрного успіху та зростання.
Програма вивчення іноземної мови в КНЕУ включає не лише оволодіння
мовними одиницями, вміння читати та перекладати тексти за фахом, але й
оволодіння навичками ділового листування, проведення круглих столів та
“мозкових штурмів”, проведення різного виду презентацій, тощо. Всі ці види
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діяльності

вимагають

країн-партнерів.

Знання

від

фахівців

мовленнєвого

знання
етикету

культурного
країни

середовища

виявляє

знання

культури народу цієї країни, що є в свою чергу виявом поваги до
співрозмовника. Мовленнєвий етикет відклався в нормах поведінки, в сталих
формулах-стереотипах спілкування.
Тому при викладанні іноземної мови слід звертати увагу на стереотипні
формули мовлення. Звичайно, формування іноземного мовленнєвого етикету
повинно проходити в умова найбільш наближених до реального мовного
середовища. Всі матеріали, які використовуються в процесі навчання іноземної
мови для професійних потреб, мають бути автентичними. Автентичність
матеріалів повинна бути однією з найважливіших вимог до відбору текстів,
відеосюжетів, ресурсів для читання та аудіювання. Так наприклад, деякі з
ресурсів, які використовуються викладачами кафедри іноземних мов КНЕУ є
підручники Market Leader та Intelligent Business, які базуються на матеріалах
журналу the Economist, Wikipedia, газети Financial Times, BBC News Online та
інших.
Деякі студенти відчувають себе досить скуто під час проведення
вербальних засобів комунікації. Тут відчувається, як недостатні знання певної
фахової лексики, так і відсутність навичок комунікації, тобто комунікативної
компетенції. Комунікативні компетенції включають в себе знання як мовних,
так і соціальних, ситуативних та контекстуальних правил. Існує теорія, яка
говорить про те, що є два психотипи особистості – комунікативний та не
комунікативний. Комунікативний тип включає в себе комунікативно активний
тип – це най здібніші до вивчення мови студенти, та комунікативно реактивний
тип. До не комунікативного типу відносять комунікативно-ініційований та
комунікативно-пасивний тип. Провівши попереднє тестування за допомогою
анкет, спостережень, та співбесід, та визначивши психотипи аудиторії,
викладач має чітке уявлення про стратегію викладання іноземної мови в кожній
окремій групі. Він отримує інструменти для створення умов, що сприятимуть
розвитку потреб та мотивів навчання. Диференційований підхід надає
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можливість усунути труднощі під час навчання комунікативно-проблемних
типів студентів та створює базу для обґрунтованого управління їх пізнавальною
діяльністю.
Важливою умовою підвищення пізнавальної активності є інформованість
викладача та студентів не тільки про заходи, що спеціально спрямовані на
вивчення іноземної мови, яка вивчається (таких, як навчальні програми
телебачення і радіо), але і про інші можливі способи реалізації комунікативних
потреб у навчальній діяльності. Викладач готує студентів до того, що вони
будуть знати, як поводити себе за певних обставин, які певні мовні одиниці та
структури використовувати в тій чи іншій ситуації Уміння викладача
зацікавити, привернути увагу, зробити рекламу фільмові, передачі, безумовно,
стимулює самостійну діяльність студентів, створює психологічну готовність до
сприйняття нової інформації.
Дуже

популярним

видом

розвитку

мовленнєвої

компетенції

є

використання фільмів та відео сюжетів в процесі навчання. Це можуть бути як
навчальні відео курси, так і художні , документальні фільми, або випуски
новин. Вони створюють реальне мовне середовище, дають можливість
заглибитись в перегляд сюжету, та через вербальні та невербальні стимули
пізнати іншомовну культуру спілкування.
Читання книг, журналів та газет, перегляд телепередач, документальних
та художніх фільмів іноземною мовою сприяють розширенню світогляду
студентів, їх обізнаності в усіх сферах життєдіяльності людини. Отримуючи
актуальну,

сучасну,

цікаву

інформацію,

навіть

студенти,

що

були

комунікативно пасивні, бажають висловити свою думку щодо прочитаного чи
переглянутого, забуваючи про мовний бар’єр.
Вивчення іноземної мови повинно обов’язково базуватись на:
оволодінні знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни,
мова якої вивчається (лінгвокраїнознавство, країнознавство);
залученні до діалогу культур (іншомовної та рідної);
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усвідомленні студентами закономірностей мовних явищ, іншої системи
розуміння, через яку може сприйматися дійсність;
розумінні свого мислення;
порівнянні фонетичних,

лексичних,

граматичних

та

стилістичних

особливостей іноземної мови, що вивчається, з рідною мовою;
умінні

вчитися

(працювати

з

книгою,

підручником,

довідковою

літературою, словниками тощо).
Досягнення цих цілей навчання іноземної мови можливе за умов
взаємопов’язаного вивчення мови і культури народу – носія цієї мови, а також
активної комунікативно-пізнавальної діяльності студента як суб’єкта навчання.
У сучасній системі вищої освіти дуже велика роль відводиться
самостійній роботі студента, що стимулює його до активної форми пізнавальної
діяльності. Готуючи матеріал самостійно одноосібно, чи в складі групи, студент
виявляє творчу ініціативу при підборі матеріалів для презентацій чи рефератів,
чи будь якого іншого виду самостійної роботи.
Найважливішим мотиваційним стимулом вивчення іноземної мови є,
звичайно ж, прагнення до розширення свого загального кругозору, причому,
провідну роль відіграє бажання познайомитися з життям країни, мова якої
вивчається, з її географією, історією, побутом. Важливим є і той фактор, що
інтернаціоналізація всіх аспектів життя суспільства, зміна політики держави дає
можливість наочно познайомитися з життям в цих країнах, відвідати їх чи як
туристами, чи пройшовши там стажування, навчальний курс, беручи участь в
численних міжнародних освітніх програмах.
Велика кількість різних факторів, що впливають на навчання іноземної
мови, їхній взаємозв'язок і взаємозумовленість приводить до об'єктивної
необхідності розглядати навчання іноземної мови як складну систему, що
вимагає більш повного виявлення цих факторів і послідовного їх обліку.
Оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування має забезпечити
студентам безпосередній доступ до культури інших народів, запропонувати в
процесі навчання діалог культур, сприяти вихованню, всебічному розвитку
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студентів, підвищити якість підготовки їх до діяльності в різних сферах життя у професійній, побутовій, соціально-культурній і т.і. Володіння іноземною
мовою відкриває більш широкі можливості для науково-технічного прогресу,
тобто тут мова йде про підвищення результативності навчання іноземної мови.
Як відомо, основна мета навчання іноземних мов – формування
комунікативної компетенції. Всі інші цілі (освітня, виховна, розвиваюча)
реалізуються в процесі досягнення цієї мети. Комунікативна компетенція в
сучасному її розумінні передбачає формування здатності до міжкультурної
взаємодії.
Інтернет наразі надає унікальну можливість для тих, хто вивчає іноземну
мову, користуватися автентичними текстами, слухати і спілкуватися з носіями
мови, тобто він створює природне мовне середовище.
Інтернет стає усе більш необхідним джерелом одержання і передачі
інформації з будь-якої спеціальності. Сучасні засоби зв’язку з партнерами,
доступ до інформаційних ресурсів мережі Інтернет передбачають досить вільне
володіння не тільки комп’ютерними технологіями, але й іноземною мовою. Це
реальність, яку ми повинні прийняти, та, очевидно, одна з причин, через яку
ЮНЕСКО оголосив наступне сторіччя століттям поліглотів. Пріоритетна
цінність у століття інформатизації – інформація. Шлях до успіху в багатьох
галузях – доступ до інформації й уміння працювати з нею, зрозуміло, не тільки
рідною мовою.
Що стосується Інтернету, наведемо нижче приклади, з якою метою ми
можемо використовувати його можливості в процесі навчання:
для включення матеріалів мережі в зміст занять (інтегрувати їх у
програму навчання);
для самостійного вивчення, поглиблення знань з іноземної мови,
ліквідації прогалин у знаннях, уміннях, навичках;
для самостійного пошуку інформації студентами в рамках роботи над
проектами;
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для самостійної підготовки до складання кваліфікаційного екзамену
екстерном;
для систематичного вивчення курсу іноземної мови дистанційно під
керівництвом викладача.
Інтернет може мати величезний спектр використання і можливостей.
Викладач може підібрати ті чи інші автентичні матеріали для читання з теми
усного мовлення, що вивчається. Якщо комп’ютер має звукову плату, можна
записати (за наявності технічних умов) і звукову інформацію (мова політичних
чи державних діячів,

цікаві виступи на

різні теми носіїв

мови

з

найрізноманітніших питань), скоротивши її до потрібних меж на своєму
магнітофоні. Викладач може провести усне обговорення листів, що були
отримані електронною поштою від партнерів по проекту, провести в групах
співробітництва обговорення, дискусії щодо тієї чи іншої проблемної
інформації, що була отримана з ресурсів мережі Інтернет, а потім організувати
загальну дискусію в групі. В Інтернеті також містяться мовні засоби
(фразеологізми, реалії, ідіоми, прислів’я, приказки, неологізми, що відбивають
специфіку функціонування, реалії культури народу), у віртуальних бібліотеках
знаходяться художні та публіцистичні твори авторів країни, мова якої
вивчається, а також довідники країнознавчого характеру.
Проведення вебінару може стати апогеєм готовності студентів до
використання безмежних ресурсів Інтернету. Підготовка до проведення
вебінару не залишить байдужими жодного учасника, оскільки це цікаво, це
відповідально та результативно. Навіть комунікативно пасивні студенти із
задоволенням виконують доручення з підготовки та проведенню вебінару,
маючи можливість використання своїх базових знань з іноземної мови.
Якщо студент хоче обмінятися думками з тієї чи іншої проблеми з
громадянами країни, мову якої він вивчає, до його послуг є безліч «чатів», чи
телеконференцій електронною поштою, і він може обговорити на занятті різні
точки зору на ту саму проблему (наприклад, вибори Президента країни, події в
різних куточках світу, думки про прочитану книгу, особливості національної
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кухні, традиції святкування свят). Можна при цьому підібрати дуже цікаві
ілюстрації. У цьому ми бачимо діалог двох культур, стимульований реальними
контактами з представниками цієї культури.
Висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок.
Таким чином, розвиток соціокультурної компетенції майбутніх фахівців є
невід’ємною складовою навчання у вищій школі. Особливого значення це
набуває для студентів, які планують працювати за тими спеціальностями, які
потребують міжнародного співробітництва. Використовуючи інформаційні
ресурси мережі Інтернет, можна більш ефективно вирішувати цілий ряд
завдань, серед яких і завдання лінгвокраїнознавчого характеру, як, наприклад,
ознайомлення з відомостями про культуру спілкування, що включають у себе
мовний етикет, особливості мовного поводження носіїв мови, особливості
культури, традицій країни мова, якої вивчається.
Підсумовуючи всі вище згадані фактори, можна дійти до висновку, що в
нашому глобальному світі вивчення іноземної мови повинно пролягати через
вивчення соціуму. Це призведе до більшого розуміння не лише мовних
аспектів, але й життя країни, мова якої вивчається. Залучаючи студентів та
викладачів до використання найсучасніших ресурсів для навчання, ми будемо і
надалі мотивувати як тих, хто навчає, так і тих, хто навчається якомога ширше
застосовувати сучасні інформаційні технології для занурення у світ культури та
традицій англомовних країн.
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Рабийчук Л. С., Завидонова Н. И., Червинская Л. М. Социокультурный
подход к преподаванию иностранных языков в высшей школе
В статье анализируется проблема формирования социокультурной
компетенции студентов как составной профессионально-творческой
подготовки будущего специалиста к профессиональной деятельности,
рассматриваются особенности её развития во время преподавания
иностранных языков в высшей школе, обобщаются возможности
использования современных информационных технологий обучения языку через
культуру с целью усовершенствования профессиональной подготовки
специалистов.
Ключевые слова: компетенция, общение, культура, иностранный язык,
интегрированное обучение, кругозор, фактор, информация.
Rabiychuk L. S.,
Zavidonova N. I.,
Chervinska L. M.
Socio-cultural
Approach to Foreign Language Teaching in the Higher School
The title of the article is “Socio-cultural Approach to Foreign Language
Teaching in the Higher School”. The article investigates an alternative approach to
teaching foreign languages. Intercultural communication demands new approaches
due to the latest world tendencies in economic and political life, intensive migration
of people, active international communication. Understanding the nature of the
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relationship between language and culture is central to the process of studying
another language. Teaching foreign languages as a means of communication is paid
special attention nowadays. Traditional ways of teaching foreign languages comprise
development of linguistic and communicative skills. But without knowing the culture
of the country whose language is learnt it is impossible to understand some linguistic
peculiarities. In actual language use, it is not only the forms of language that convey
meaning. It is language in its cultural context that creates meaning within a cultural
framework.
Socio-cultural approach to foreign language teaching in the higher school is
aimed at intercultural communication. It accumulates ideas of globalization and
cultural socialization.
It must be mentioned that such factors as age, gender, social status and the
place of living influence the language of people. In language studying, learners need
to be engaged with situations in which context affects what is communicated and
how. Both foreign culture and foreign language in which they communicate have an
influence on the ways of discourse. Understanding the nature of the relationship
between language and culture is central to the process of learning another language.
Learning to communicate in a foreign language involves developing an awareness of
the ways in which culture interrelates with language whenever it is used. The lecturer
should create cultural outlook for the students to tolerate people from other cultures,
to understand their behavior, and to adapt their own behavior according to the
particular cultural environment.
Corporate culture is one of the elements, which helps our graduates to adapt to
different business situations and to be more competitive in the global world,
especially if they seek for work in international corporations. In developing
professional skills, it is important to consider how language as a code and language
as social practice are balanced in the society. To develop language capabilities,
students need to add to their knowledge comprehensive understanding how to
communicate between people.
The Internet provides information resources to fulfill the tasks of area studies
which include language ethics, peculiarities of language behavior of native speakers,
culture and traditions of a particular country.
To sum up, without all of the above mentioned factors the process of learning
foreign language would be just a routine work. Socio-cultural approach to teaching
foreign languages enriches both the process of teaching and the process of learning
and strengthen the students’ motivation to absorb knowledge.
Keywords: competence, communication, culture, foreign language, integrative
learning, outlook, factor, information.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ
УКРАЇНИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В
СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
В
статті
розглянуто
особливості
професійної
підготовки
військовослужбовцями Національної гвардії України до забезпечення прав
людини в ході виконання службової діяльності.
Ключові слова: права людини; форми, методи, професійна діяльність,
військовослужбовці, тренінг, підготовка.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Конституція України
гарантує забезпечення прав і свобод людини і громадянина, що співвідноситься
з

нормами

не

тільки

національного,

але

й

міжнародного

права.

О. В. Негодченко вказує, що проголошення особистих прав і свобод людини та
громадянина однією з основних державних цінностей тягне за собою
необхідність створення відповідних умов для їх реалізації [1, с. 5]. Захист прав і
свобод людини та громадянина стає пріоритетом в роботі правоохоронних
органів України. Не стає осторонь в цьому процесі і Національна гвардія
України, на яку покладено обов’язок запобігати правопорушенням, припиняти
© Решетник С. М., Троцький Р. С.
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злочинні діяння проти прав і свобод людини та громадянина. Повне, своєчасне
та законне використання владних повноважень, знань, умінь і навичок для
забезпечення прав і свобод людини й громадянина під час виконання не тільки
професійних, але й загальногромадянських обов’язків – це основний елемент
службової діяльності військовослужбовців Національної гвардії України.
Звичайно, ефективне забезпечення прав і свобод людини у діяльності
Національної гвардії України вимагає концептуально нових підходів, що
обумовлюють докорінні зміни організаційно-правових засад їх функціонування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядається дана
проблема та на які опираються автори. Проблеми забезпечення прав і свобод
людини і громадянина в діяльності правоохоронних органів досліджували такі
вчені,

як:

С. Добрянський,

Ю. Грошевий,

Т. Заворотченко,

А. Комзюк,

В. Негодченко, А. Олійник, Є. Петров, Ф. Погорілко, Л. Попов, П. Рабінович,
В. Тихий, та ін. Особливості професійної підготовки фахівців розкриваються в
роботах Ф. Думко, Г. Запорожцевої, В. Медведєва, Л. Мороз, В. Московець,
А. Москаленка, Д. Кобзіна, В. Смирнова, А. Столяренка, С. Яковенка та ін.
Разом з тим, дослідження не вирішують всю складну проблему, недостатньо
розкриваються питання підготовки військовослужбовців Національної гвардії
України до забезпечення прав людини в службовій діяльності.
Метою дослідження є визначення особливостей професійної підготовки
військовослужбовців Національної гвардії України в сфері забезпечення
реалізації прав людини.
Виклад основного матеріалу дослідження. Специфіка службової
діяльності військовослужбовців Національної гвардії України в галузі
забезпечення прав людини вимагає від виконавців високої професійної
підготовки, яка базується на розвинутих особистісних та професійно-важливих
якостях, серед яких здатність діяти в складних умовах, уміння протистояти
негативним впливам, впевненість в соціальній значущості своєї службової
діяльності, почуття

високого службового обов’язку, дисциплінованість,

працьовитість, працездатність, ініціатива, витримка, тактовність, почуття
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гуманізму, людинолюбства та відповідальності перед Батьківщиною, людьми.
Крім того, високими є вимоги щодо культури праці, загальної та правової
культури, бездоганної поведінки на службі і поза нею. Оскільки військовий
колектив дуже різнорідний за своїм складом, об’єднує людей самих різних
професій і національностей, різного віку, соціального положення, життєвого
досвіду, різних за освітою, індивідуальними особливостями тощо, постає
нагальна

потреба

спеціально

організованої

професійної

підготовки,

спрямованої на формування та розвиток необхідних якостей, вмінь та навичок.
В

руслі

забезпечення

прав

і

свобод

людини

й

громадянина

військовослужбовцям Національної гвардії України пріоритетними напрямками
повинно стати формування його як громадянина, патріота своєї держави, який
на основі набуття соціального, військового досвіду, фізичного удосконалення,
успадкування духовних надбань українського народу, досягне достатнього
рівня розвитку політичної, військової, правової, моральної, художньоестетичної культури, здатний відстояти національні інтереси України.
Зазначимо,

що

значимість

спеціальної

професійної

підготовки

військовослужбовців є актуальною незалежно від специфіки їх діяльності, яка в
першу чергу пов’язана з високим ступенем ризику, загрозою для життя та
здоров’я, усвідомленою високою відповідальністю за результати виконання
службових завдань.
Професійна підготовка суттєво розширює світогляд військовослужбовців,
пробуджує прагнення до більш глибокого оволодіння професійними знаннями,
формує навички практичного використання цих знань на практиці. Взагалі,
професійна підготовка має за мету навчання військовослужбовця максимально
ефективно та якісно виконувати завдання службової діяльності, з мінімальними
затратами та за мінімальний час.
Наш досвід службової діяльності переконливо свідчить, що однією з
найбільш доцільних, швидко діючих форм професійної підготовки є спеціально
організований тренінг [3], що включає ділові та організаційно-управлінські
ігри, дискусійні методи групового прийняття рішень тощо. Методики
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проведення рольових ігор сприяють розвитку навичок критичного мислення,
рішенню

проблем,

відпрацьовуванню

різних

варіантів

поводження

в

проблемних ситуаціях, вихованню розуміння інших людей. Через гру
військовослужбовці, що беруть участь, можуть краще зрозуміти власні дії в
реальному

житті,

позбутися

від

страху

за

наслідки

своїх

помилок.

Типовими є тренінги, що моделюють прийняття рішень в умовних ситуаціях.
Модель – умовна заміна реальності, у якій ми зберігаємо окремі, істотні для
нас якості. Трапляється, що пряма імітація робочої ситуації не допомагає, а
заважає – учасники заглиблюються в спогади, як було насправді, відтворюють
звичайні дії, навіть коли вони неефективні. Моделюючі ігри ґрунтуються на
заміні реальності узагальненої, а часом абсолютно абстрактною моделлю.
Умовність моделей дозволяє відійти від реальності, тоді як закладена в моделі
структура дій сприяє ефективному відпрацьовуванню способів дій і навичок. У
тренінгу ми намагаємося наблизити умовність до реальності: сюжет і ролі
черпаються з типових життєвих або службових ситуацій. Рольова гра дозволяє
побачити й зафіксувати не тільки образ дій, але й відношення людини до своїх
дій. Рольова гра з відпрацюванням дій забезпечує закріплення бажаних навичок
військовослужбовців.
Слід зазначити, що серед великої кількості тренінгових програм в
практиці підготовки військовослужбовців Національної гвардії України нами
частіше використовуються варіанти тренінгів спілкування, в тому числі з
маргінальними

групами

населення,

впевненої

поведінки,

розвитку

стресостійкості. Формування професійної поведінки військовослужбовців при
підготовці

до

виконання

службових

обов’язків

реалізується

шляхом

відпрацьовування елементів спілкування, що досягається при рольовому
програванні складних ситуацій, що мають місце в ситуаціях професійної
діяльності. Військовослужбовці, які мають практичний досвід, певну вислугу
років, є членами одного військового колективу, беручи участь у вирішенні
заданої ситуації, показують свої способи й моделі поведінки, а потім
обговорюють ступінь схожості з реальними службовими ситуаціями. У процесі
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рольової гри учасники демонструють, як правило, наявні знання й поведінкові
навички. Крім цього, існує можливість спробувати нові варіанти поводження й
відстежити їхню ефективність, одержати зворотний зв’язок, проаналізувати
ефективність свого поводження, змінити його й перевірити новий спосіб на
практиці. Ми погоджуємося зі В. Н. Смирновим [2] і А. М. Столяренко [3], які
рекомендують тему практичної частини заняття розкривати за допомогою
вступних, складених з урахуванням специфіки служби й реальних ситуацій, що
виникають у процесі діяльності Під час тренінгу, як правило, ми пропонуємо до
розгляду кілька варіантів поводження, допомагаючи військовослужбовцям
вибрати найбільш оптимальний і програти в ролях для закріплення нового
досвіду.
Під час несення служби по охороні громадського порядку в складі
патрульних груп військовослужбовці Національної гвардії України часто
вимушені вирішувати ситуації, що носять конфліктний характер. Ми можемо
відмітити, той факт, що, незважаючи на досить широкий діапазон ролей, у
більшості людей є свій, звичний, часто досить обмежений репертуар способів
поведінки в тій або іншій ситуації. Однак звичне реагування часто буває не
тільки непродуктивним, а й непрофесійним. Саме тому ми в своїй діяльності
використовуємо тренінгові заняття, що є способом тимчасового ущільнення
придбання нового досвіду професійної поведінки, в тому числі і програвання
ефективних шляхів вирішення різноманітних конфліктних ситуацій.
Дія екстремальних факторів майже завжди призводить до виникнення у
військовослужбовців

негативних

психологічних

станів,

які

суттєво

позначаються на регуляції діяльності й знижують її ефективність. Екстремальні
умови

сприяють

виникненню

стресів,

збільшенню

страхів,

зниженню

самооцінки й упевненості в собі. Робота в таких умовах вимагає розвитку
особистісних і ділових якостей, що дозволяють успішно виконувати завдання
службової діяльності. У зв'язку із цим, під час проведення занять з професійної
підготовки

велике

значення

приділяється

розвитку
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військовослужбовців, що допомагає підвищити ефективність їх діяльності в
екстремальних умовах.
Проблема забезпечення прав і свобод людини та громадянина висуває до
військовослужбовців Національної гвардії України вимогу вміння регулювати
свій психоемоційний стан, що є способом знайти контроль над власними
емоційними й фізіологічними реакціями, замість того щоб дозволяти іншим
людям впливати на цей процес. Спілкуючись з громадянами в різних ситуаціях,
особливо коли має місце правопорушення, джерелом стресу стає поведінка
інших людей. Саме тому здатність до саморегуляції психічних станів займає
особливе місце в ряді різноманітних професійно й життєво важливих психічних
і психофізіологічних якостей. Вона обумовлює успішність і безпеку службової
діяльності військовослужбовців, їх адаптивність до різних життєвих ситуацій,
адекватність поводження в них, виникає тенденція до усвідомленого прояву й
розуміння себе як суб’єкта діяльності, у результаті чого зменшується
конфліктність, підвищується впевненість у собі, поліпшується професійне
самопочуття. На нашу думку, у зв’язку із цим забезпечення розвитку
можливостей особистості управляти своїми психічними станами, організація
цілеспрямованого навчання прийомам свідомої саморегуляції надзвичайно
важливі як у плані підготовки до виконання конкретної службової діяльності,
так

і

в

плані

профілактичних

заходів,

спрямованих

на

збереження

психологічного здоров’я військовослужбовців, зменшення явища професійної
деформації, та як наслідок, – покращення ефективності служби в сфері
забезпечення прав і свобод людини.
На основі аналізу результатів проведених занять з професійної підготовки
ми можемо стверджувати, що найбільш ефективними є аутогенне тренування,
прийоми нервово-м’язової релаксації й дихальні методики.
Звичайно, інтеріоризація набутих знань і вмінь у життя вимагає, певної
сили волі, тренування й часу. Як показують результати анкетування
військовослужбовців, проведеного після тренінгового блоку занять, частково

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 3

Педагогічні науки

нові навички втрачаються й тільки невелика частина застосовується в
повсякденному житті.
Слід відмітити характерну відмінність тренінгу – це умовність дій, що
робить його жвавим і захоплюючим. Військовослужбовці, приймаючи участь у
заняттях, проходять кілька стадій відношення до них: від небажання, недовіри,
цікавості, конфронтації з керівником занять, до розуміння необхідності та
бажання вдосконалюватися, працювати над собою.
Отже, впровадження психотренінгових методів у систему професійної
підготовки військовослужбовців Національної гвардії України являє собою
закономірний процес удосконалювання всієї правоохоронної діяльності. Але
слід відмітити суттєві «гострі» моменти: військовослужбовці повинні відчувати
і «зворотній зв’язок» з державою, представниками якої вони виступають. Тут
доцільно згадати про проблеми соціального, правового захисту самих
військовослужбовців Національної гвардії України. Тож забезпечувати права і
свободи людини і громадянина необхідно на всіх державних рівнях та, на нашу
думку, послідовно виконувати наступні глобальні завдання: забезпечення
ефективного правового регулювання діяльності Національної гвардії України з
урахуванням розвитку чинного законодавства України; розроблення критеріїв
оцінки діяльності Національної гвардії України щодо забезпечення ними прав
людини; проведення наукових досліджень з проблем удосконалення взаємодії
Національної гвардії України та населення, забезпечення впровадження в
практичну діяльність їх узагальнених результатів; координування розробки та
підготовки

необхідної

науково-методичної

бази

із

зацікавленими

міністерствами і відомствами; формування у військовослужбовців певної
психології, яка б відповідала вимогам переходу до нової моделі правоохоронної
діяльності, заснованої на принципі партнерства і соціальної допомоги;
радикальне вдосконалення системи професійної підготовки та виховання
особового складу; висвітлення в ЗМІ передового досвіду забезпечення прав
людини Національною гвардією України.
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок у даному
напрямку. На підставі досвіду зарубіжних країн в галузі підготовки особового
складу воєнізованих підрозділів до виконання службових обов’язків в галузі
забезпечення прав і свобод людини, в Україні має бути вироблена власна
стратегія професійної підготовки військовослужбовців Національної гвардії
України. Вона повинна передбачати різні заходи: уміння встановлювати
ефективну взаємодію з населенням; впровадження тренінгових технологій,
нових форм та методів підготовки особового складу до забезпечення прав і
свобод особи; зміцнення моральних цінностей та законності; підвищення рівня
виконавчої

дисципліни;

правове

виховання,

що

включає

своєчасне

інформування про зміни в законодавстві, роз'яснення його положень,
пробудження інтересу до знання законів та їх неухильного виконання. Все це
сприятиме

перетворенню

Національної

гвардії

України

у

ефективний

державний інститут, який надійно забезпечує права і свободи людини,
користується довірою та повагою громадян.
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В статье определяются особенности профессиональной деятельности
военнослужащих Национальной гвардии Украины в обеспечении прав человека в
ходе выполнения служебной деятельности.
Ключевые слова: права человека; формы, методы, профессиональная
деятельность, военнослужащие, тренинг, подготовка.

Reshetnik S. M., Trotskyi R. S. Peculiarities of professional training of
servicemen of the National Guard of Ukraine in the field of ensuring of human
rights in service activity
Specific character of NGU servicemen professional activity in the field of
ensuring of human rights requires from a performer high level of professional
training, based on well-developed personal and professional qualities, including the
ability to operate under difficult conditions, the ability to resist negative influences,
confidence in the social significance of his activity, call of duty, discipline,
commitment, initiative, self-control, tactfulness, humanism, and responsibility.
The main way to solve problematic issues of vocational training, which
significantly broadens the outlook of the military servicemen, awakens the desire for
a deeper mastery of the professional knowledge, forms the skills of practical
application of this knowledge is a specially organized training, which includes
business and organizational -management games, discussion methods of group
decision making.
Implementation of psychological training methods in preparation of NGU
servicemen is a natural process of improvement of the entire law enforcement
activities. But some substantial "complicated" moments are worth mentioning:
servicemen must feel the "feedback" from the state, on which behalf they are acting.
It makes sense to remember about the social and legal protection of NGU servicemen
themselves. Therefore, it is essential to secure the rights and freedoms of man and
citizen at the national level and, in our opinion, to consistently carry out the
following tasks: ensure effective legal regulation of NGU in view of the current
legislation of Ukraine development; elaboration of the criteria for evaluation of the
NGU in ensuring of human rights; conduct research in the field of improving the
interaction between NGU servicemen and population, ensuring implementation into
practice of their generalized results; coordination of the development and
preparation of the necessary scientific and methodological basis with the concerned
ministries and institutions; develop a certain psychology in the servicemen which
would meet the requirements for the transition to a new model of law enforcement
activities, based on the principle of partnership and social assistance; radical
improvement of the training and education of personnel; media coverage of NGU
best practices in ensuring of human rights.
Keywords: human rights, forms, methods, professional activity, servicemen,
training, preparations.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ У КУРСАНТІВ НАВИЧОК
ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ
«СЛУЖБА НА КОРДОНІ»
У статті розглядаються особливості формування у курсантів навичок
діалогічного мовлення при вивченні теми «Служба на кордоні» в процесі
вивчення англійської мови курсантами Національної академії. На основі аналізу
наукову літературу робиться висновок, що першим етапом формування
навичок діалогічного мовлення є усунення труднощів, пов’язаних із розвитком
фонетичних, граматичних та лексичних навичок. Розглянуто особливості
діалогічного мовлення курсантів при вивченні теми «Служби на кордоні»:
виконання певної комунікативної функції, вмотивованість, зверненість,
ситуативність, емоційна забарвленість та спонтанність. Сформульовані
основні показники сформованості у курсантів вміння вести діалог: уміння
починати діалог, вживаючи потрібну ініціативну репліку; швидке реагування
на репліку співрозмовника; підтримання розмови, додаючи до репліки-реакції
свою ініціативну репліку; стимулювання співрозмовника до розмови,
виражаючи свою зацікавленість; продукування репліки різних видів;
продукування діалогів різних типів.
Ключові слова: діалогічне мовлення, курсант, навчання, мовець,
мовленнєвий акт, мовленнєва взаємодія.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Роль України як
самостійної держави на міжнародній арені постійно зростає, а тому й зростає
значення міжнародного співробітництва для розвитку української державності.
Міжнародне співробітництво та потреба охорони та захисту державних
© Янковець А. В., Янковець О. В.
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кордонів виступають передумовою потрібності вивчення англійської мови.
Навчання англійської мови – інтегрований процес, який включає формування
вміння говоріння (усного мовлення), слухання, письма та читання. Діалогічне
мовлення є видом усного мовлення, поряд з монологічним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Проблема
навчання діалогічного мовлення є одним з найголовніших аспектів навчання
іншомовного спілкування, а саме тому розвиток та розробка сучасних
технологій

навчання

відіграють

неабияку

роль

у

підготовці

висококваліфікованих фахівців немовного профілю. Окрім того, навчанню
цього виду мовленнєвої діяльності приділяють, на наш погляд, недостатньої
уваги як в аудиторний час, так і у самостійній підготовці [1, с. 319].
Метою статті є дослідити основні особливості формування у курсантів
навичок діалогічного мовлення при вивченні теми «Служба на кордоні».
Виклад основного матеріалу дослідження. Діалогічне мовлення – це
процес мовленнєвої взаємодії двох або більше учасників спілкування. Тому в
межах мовленнєвого акту кожен з учасників по черзі виступає як слухач і як
мовець.
Діалогічне мовлення (ДМ) виконує такі комунікативні функції:
1) запиту інформації – повідомлення інформації,
2) пропозиції (у формі прохання, наказу, поради) – прийняття /
неприйняття запропонованого,
3) обміну судженнями / думками / враженнями,
4) взаємопереконання / обґрунтування своєї точки зору.
Кожна з цих функцій має свої специфічні мовні засоби і є домінантною у
відповідному типі діалогу. ДМ завжди вмотивоване. ДМ (як і монологічне)
характеризується

зверненістю.

Однією з

найважливіших психологічних

особливостей діалогічного мовлення є його ситуативність.
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Характерною особливістю діалогічного мовлення є його емоційна
забарвленість. Іншою визначальною рисою діалогічного мовлення є його
спонтанність.
Діалогічне

мовлення

має

двосторонній

характер.

Спілкуючись,

співрозмовник виступає то в ролі мовця, то слухача, який повинен реагувати на
репліку партнера [2, с. 142-187].
Оволодіння

іншомовним

діалогічним

мовленням

становить

певні

труднощі для курсантів, коріння яких знаходимо у специфічних рисах цієї
форми мовлення.
Перша з них викликана тим, що діалогічне мовлення об’єднує два види
мовленнєвої діяльності – аудіювання і говоріння. У зв’язку з цим другий
партнер має зрозуміти репліку першого партнера та швидко й адекватно
відреагувати на неї, тобто відгукнутися реактивною реплікою. Ось тут і
виникає гальмування процесу спілкування. Трудність полягає в тому, що
необхідність сприйняти і правильно зрозуміти першого партнера, з одного
боку, і підготувати свою відповідь – з другого, спричиняє стан роздвоєння
уваги і, як результат, неспроможність вести діалог у нормальному темпі за
умови недостатнього володіння мовними засобами.
Нерідко трапляється ще й так, що розпочатий студентами діалог
«завмирає»

після

обміну

однією-двома

репліками.

Це

спричинюється

труднощами продукування саме ініціативних реплік.
Ще одна перешкода в оволодінні курсантами діалогом пов’язана з його
непередбачуваністю.

Діалог

неможливо

спланувати

заздалегідь,

адже

мовленнєва поведінка кожного з учасників спілкування у значній мірі
визначається мовленнєвою поведінкою іншого/інших партнерів. Кожному з них
необхідно стежити за перебігом думки співрозмовника, часом несподіваним, а
така несподіваність приводить до зміни предмета спілкування.
Методисти цілком справедливо вважають, що навчання усного мовлення
слід починати із діалогу. Тоді з самого початку іноземна мова представляється
як процес, як нова форма спілкування, і навчання починається із намагання
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встановити комунікативний контакт як з групою, так і з окремими курсантами.
Саме у діалозі найповніше проявляються творчі здібності курсанта. Адже у
діалозі проявляється критичність мислення особистості [3].
Питаннями діалогічного мовлення займалося багато вчених: Е. П. Шубін,
Й. М. Берман

і

Є. М. Розенбаум,

В. А. Бухбіндер,
О. О. Леонтьєв,

В. Л. Скалкін
В. О. Артемов,

і

Г. А. Рубінштейн,

Ю. І. Пассов,

Д. Берн,

В. Апельт та багато ін. Проте ніхто доступніше за В. О. Артемова не
сформулював компонентний склад

навчальної комунікативної ситуації,

аналізуючи комунікативні ознаки мовленнєвих вчинків: «… для сценічної
актуалізації мовленнєвого вчинку важливо враховувати: хто, кому, що,
навіщо, за яких обставин і з яким відношенням повідомляє (наказує,
пропонує і т. п.)» [4].
З психологічної точки зору діалогічне мовлення, як і будь-який інший вид
мовленнєвої діяльності, завжди вмотивоване. Проте в умовах навчання мотив
сам по собі виникає далеко не завжди. Отже необхідно створити умови, в яких
у студентів з’явилося б бажання та потреба щось сказати, передати почуття,
тобто поставити їх у «запропоновані обставини». Крім того сприятливий
психологічний клімат на занятті, доброзичливі стосунки, зацікавленість у
роботі також сприятимуть вмотивованості діалогічного мовлення. Однією з
найважливіших психологічних особливостей діалогічного мовлення є його
ситуативність [5, с. 23].
Навчання курсантів нефілологічних напрямів діалогічного мовлення має
певні особливості, а саме:
недостатність фонових знання;
труднощі при сприйманні «потокового» мовлення;
відсутність певних граматичних структур у рідній мові;
наявність

невідомих

лексичних

одиниць,

низька

здатність

до

прогнозування та відсутність «лексичної здогадки»;
Отже, формування навичок діалогічного мовлення тісно пов’язане із
навчанням фонетики, граматики та лексики. Якщо за успіх письма та
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 3

Педагогічні науки

монологічного мовлення цілком відповідний той, хто вивчає мову, то
аудіювання передбачає двобічну участь, тобто адресанта та реципієнта
повідомлення, адже особливості мовлення неабияк впливають на процес
сприйняття та розуміння на слух. Варіативність звучання повідомлення, засіб
його пред’явлення (прямий або опосередкований), помилки у мовленні – все це
та ще багато інших факторів складають перелік перешкод на шляху до успішної
комунікації.
Таким чином доходимо висновку, що курсанти мають володіти
навичками сприйняття та розуміння усного мовлення з позиції міжкультурної
комунікації, для чому їм необхідні фонові знання.
При навчанні діалогічного мовлення перед викладачем постає завдання
не лише навчити курсанта певних мовних кліше, а й усунути труднощі,
пов’язані із розвитком фонетичних, граматичних та лексичних навичок.
Тема «Служба на кордоні» безпосередньо стосується професійної
діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників, тому цей етап навчання
іноземної мови є одним з визначальних етапів, на якому слід звернути особливу
увагу на готовність курсанта вести діалог з особами, що перетинають
державний кордон України. Перед викладачем постає нелегке завдання –
змоделювати умови ведення діалогу у пункті пропуску та навчити курсанта
застосувати попередньо засвоєні фонетичні, граматичні та лексичні знання
(навички). Перед початком навчання діалогічного мовлення слід повторити
матеріал наступних тем:
1.

Фонетичний

аспект:

інтонація

розповідних,

запитальних

та

спонукальних речень, наприклад:
I am in the line of duty.
What is the purpose of your visit?/Is it your luggage?
Show me your documents, please.
2. Граматичний аспект: часові форми дієслова; пасивний стан дієслова;
модальні дієслова; загальні, спеціальні, альтернативні та розділові запитання.
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Where did you get your visa?(Вживання простого минулого часу) / When
and where are you going to extend it? (Вживання граматичної конструкції “to be
going to” для передачі майбутнього часу).
All passengers are required to take their seats (Вживання пасивного стану).
You should leave the compartment. / You must proceed to the office.
(Вживання модальних дієслів)
Are you the captain of the ship? (Побудова загального запитання); What is
the number of the flight? (Побудова спеціального запитання); Are you a driver or
a passenger? (Побудова альтернативного запитання); This is your luggage, isn’t
it? (Побудова розділового запитання).
3. Лексичний аспект: лексика на прикордонну тематику, мовні кліше для
ведення діалогу в пункті пропуску. Володіння тематичними ЛО є передумовою
навчання діалогічного мовлення. Вивчаючи новий лексичний матеріал,
курсанти застосовують його при побудові тематичних діалогів. Працюючи над
презентацією діалогів, курсанти засвоюють нові лексичні одиниці (ЛО). Отже,
процеси засвоєння нових ЛО з теми «Служба на кордоні» нерозривно
пов’язаний з формуванням навичок діалогічного мовлення.
До тематичної лексики належать такі слова та словосполучення: a border,
check point, border-crossing point, to check documents, to enter the country, to leave
the country, to detain a violator, to detect smuggled goods, to extend visa, to produce
documents, to get papers ready, to leave the plane, to stay on board, to be in order та
багато інших. Існує також велика кількість мовних кліше, які доцільно
застосовувати при навчанні діалогічного мовлення: formalities are over, here are
my documents, here you are, let me introduce myself, have a nice trip, welcome to
Ukraine, have a nice stay in Ukraine та інші.
Характеризуючи особливості діалогічного мовлення курсантів при
вивченні теми «Служби на кордоні», слід зазначити, що їм притаманні наступні
риси:
1) виконання певної комунікативної функції – запит інформації,
повідомлення інформації, прийняття / неприйняття запропонованого;
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 3

Педагогічні науки

2) вмотивованість

(опитування

з

метою

перевірки

документів,

виявлення порушника);
3) зверненість (обізнаність обох комунікантів з даною ситуацією);
4) ситуативність (прив’язаність діалогу до діяльності в автомобільному,
залізничному, морському або повітряному пункт пропуску);
5) емоційна забарвленість (як зі сторони прикордонника, так і
подорожуючого – привітність, ввічливість, чемність або, навпаки, агресивність,
небажання виконувати вказівки);
6) спонтанність (діалог створюється на основі постійно виникаючих
нових ситуацій та вимагає швидкої реакції, автоматизму навичок та готовності
використання мовного матеріалу).
На нашу думку, сформованість у курсантів вміння вести діалог у пункті
пропуску є важливою передумовою успішного несення служби в підрозділах та
органах охорони державного кордону. Основними показниками сформованості
у курсантів вміння вести діалог є уміння:
починати діалог, вживаючи потрібну ініціативну репліку.
швидко реагувати на репліку співрозмовника.
підтримувати розмову, додаючи до репліки-реакції свою ініціативну
репліку.
стимулювати

співрозмовника

до

розмови,

виражаючи

свою

зацікавленість.
продукувати репліки різних видів: як спонукання, так і реакція.
продукувати діалоги різних типів: запит інформації, надання інформації,
висловлення пропозиції та інші.
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Таким чином, сформованість у курсантів вміння діалогічного мовлення є
важливою передумовою успішного виконання службових обов’язків. Навчання
діалогічного мовлення

є складним

та багатогранним процесом, який

характеризується наявністю певних особливостей та труднощів. Основними
труднощами є моделювання умов ведення діалогу з особами, які перетинають
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державний кордон України у пункті пропуску, а також навчання курсантів
застосувати попередньо засвоєні фонетичні, граматичні та лексичні знання в
процесі спілкування. Завданням викладача є активізувати знання курсантів з
різних аспектів англійської мови з метою ефективного навчання діалогічного
мовлення.
Численні

аспекти

вище

зазначеної

проблеми

потребують

свого

подальшого дослідження, а саме урахування у процесі навчання діалогічного
мовлення особливостей вимови та діалектичного різновиду англійської мови
різних категорій осіб, які перетинають державний кордон України.
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Янковец А. В., Янковец О. В. Особенности формирования у курсантов
навыков диалогической речи при изучении темы «Служба на границе»
В статье рассматриваются особенности формирования у курсантов
навыков диалогической речи при изучении темы «Служба на границе» в
процессе изучения английского языка курсантами Национальной академии
Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.
На основе анализа научную литературу делается вывод, что первым этапом
формирования навыков диалогической речи является устранение трудностей,
связанных с развитием фонетических, грамматических и лексических навыков.
Рассмотрены особенности диалогической речи курсантов при изучении темы
«Служба на границе»: выполнение определенной коммуникативной функции,
мотивированность, обращенность, ситуативность, эмоциональный окрас и
спонтанность. Сформулированы основные показатели сформированности у
курсантов умения вести диалог: умение начинать диалог, употребляя нужную
инициативную реплику; быстрое реагирование на реплику собеседника;
поддержание разговора, прибавляя к реплике-реакции свою инициативную
реплику; стимулирование собеседника к разговору, выражая свою
заинтересованность; продуцирование реплики разных видов; продуцирование
диалогов разных типов. Делается вывод, что сформированность у курсантов
умения диалогической речи является важной предпосылкой успешного
выполнения служебных обязанностей.
Ключевые слова: диалогическая речь, курсант, обучение, говорящий,
речевой акт, речевое взаимодействие.
Yankovets A. V., Yankovets O. V. Peculiarities of formation of dialogic
speech skills of cadets while studying the topic «service at the border»
The peculiarities of formation of dialogic speech skills of cadets during the
study of the topic "Service at the border" in the process of learning English by the
cadets of the Bohdan Khmelnytskyi National Academy of State Border Service of
Ukraine have been considered in the article. Based on analysis of the scientific
literature it has been concluded that the first stage of the skills of dialogical speech is
to eliminate the difficulties associated with the development of phonetic, grammatical
and lexical skills. The features of dialogical speech of cadets in the study of the topic
"Service at the border": perform a communicative function, motivation, turning,
situational, emotional coloring and spontaneity have been reviewed.
From the psychological point of view the dialogic speech, like any other kind of
speaking, is always motivated. However, in terms of training, a motive itself is not
always present. So the conditions must be created in which the cadets would have the
desire and the need to say something, to convey feelings that put them in the
"proposed circumstances." Besides, the favorable psychological climate in class,
friendly relations, interest in the work will also promote the dialogical speech. One of
the most important psychological features of dialogue speech is its situational
character. The skills of dialogical speech are closely connected with the study of
phonetics, grammar and vocabulary. If the success of writing and monologue speech
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entirely depend on the learners, the listening involves double headed participation of
a message sender and a recipient, as features of speech greatly affect the process of
perception and listening comprehension. Variability of message sounding, the means
of its presentation (direct or indirect), and errors in speech are all and many other
factors making obstacles to successful communication.
The basic indicators of formation of the cadets ability to conduct a dialogue
have been formulated: the ability to start a dialogue using appropriate initiative
conversational turn; rapid response to a conversational turn of an interlocutor;
maintaining a conversation adding own initiative conversational turn to a reaction
replica; stimulating of an interlocutor to a talk expressing own interest; production
of replicas of various kinds; production of various types of dialogues.
It is concluded that formation of the cadets’ ability to conduct a dialogue is an
important prerequisite for the successful execution of their service duties. Teaching
dialogic speech is a complex and multifaceted process that is characterized by
certain peculiarities and difficulties. The main difficulty is to simulate the conditions
of a dialogue with people who cross the state border of Ukraine at a border crossing
point as well as training of cadets to apply previously learned phonetic, grammatical
and lexical knowledge in the process of communication. The task of the teacher is to
intensify the knowledge of cadets in various aspects of English for effective teaching
of dialogic speech.
Keywords: dialogical speech, student, teaching, speaker, speech act, talk
exchange.
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Анотації
Анотації (500-600 знаків) на українській та російській мові з назвою статті
та ключовими словами (5-8 слів).
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