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УДК 378
Василь БАБАК,
начальник кафедри повітряно-десантної підготовки факультету
підготовки спеціалістів високомобільних десантних військ,
Військова академія, м. Одеса
СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ АКМЕОЛОГІЧНОГО
ПІДХОДУ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНОГО ОРІЄНТИРА У ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВИСОКОМОБІЛЬНИХ ДЕСАНТНИХ ВІЙСЬК
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті зосереджено увагу на значущості імплементації принципів,
методів, засобів акмеологічного підходу у професійну підготовку майбутніх
офіцерів високомобільних десантних військ (далі – ВМДВ). Зазначено, що
акмеологічний підхід синтезує у собі дослідницькі стратегії з позицій
системного підходу при вивченні освітніх систем, цілісного підходу до вивчення
людини та теорії функціональних систем й спрямовується на
самовдосконалення людини в освітньому середовищі, на її саморозвиток, на рух
підростаючої і дорослої людини від однієї вершини до іншої, на досягнення
«акме» в її творчості та здоров’ї, в розвитку всіх його життєвих сил;
конкретизує ідеї гуманізації освіти і створює основу нової, сучасної ідеології
навчання та виховання. Узагальнено акмеолого-методологічні принципи
дослідження потенціалу особистості, до яких віднесено: принцип
потенційного і реального; моделювання; оптимізації; зворотного зв’язку;
операційно-технологічний; акмеолого-педагогічний.
Ключові слова: курсанти, майбутні офіцери високомобільних десантних
військ, акмеологічний підхід, акмеологія, професійна підготовка.
Постановка

проблеми

у

загальному

вигляді.

Сучасний

етап

реформування Збройних сил України висуває нові вимоги до офіцерських
кадрів, організації, змісту та методики їхньої військово-професійної підготовки,
якісних параметрів випускників військових ВНЗ. До військових офіцерів
висуваються прискіпливіші вимоги, адже значно зросли обсяги завдань, які
вони мають виконувати. Крім того, оскільки Україна бере активну участь у
миротворчих операціях, підготовка офіцерського складу повинна відповідати
світовим вимогам. Як засвідчив аналіз періодичної військової преси, у зв’язку з
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проблемами кадрової політики гостро постає проблема вдосконалення
професійної підготовки майбутніх офіцерів.
У концепції розвитку військової освіти [1] визначено основну мету –
покращення якості підготовки офіцерських кадрів. Один із напрямів виконання
цього завдання – інтенсифікація навчального процесу шляхом реалізації
інноваційних методологічних підходів до підготовки майбутніх офіцерів [2].
Адже третє тисячоліття висуває свої вимоги до професіонала будь-якої сфери.
Розв’язання завдання випереджального розвитку суспільства та військової
справи, що визначається сьогодні головним завданням сучасної вищої освіти,
можливе

лише

за

однієї

умови

–

підготовки

офіцера,

здатного

до

високопродуктивної професійної діяльності за будь яких обставин.
У створенні прогресивних систем професійної підготовки майбутніх
офіцерів ВМДВ, що орієнтуються на інтелектуальний і креативний рівень
розвитку особистості, значну роль відіграють процеси проектування і реалізації
інтегрованих освітніх програм, інноваційних технологій, що ґрунтуються на
наукових ідеях та універсальних методологічних підходах до організації
освітнього процесу. Таким універсальним методологічним орієнтиром, який
забезпечує цілеспрямованість і результативність цієї діяльності, виступає
акмеологічний підхід [3, с. 56–57].
Названий підхід зумовлює потребу в організації навчального процесу у
вищих військових навчальних закладах (далі – ВВНЗ)

на основі активної

особистої спрямованості курсантів на досягнення певних вершин у процесі
здобуття професійної освіти військовослужбовця шляхом отримання знань,
формування професійних умінь і навичок, здатності креативно вирішувати
поставлені завдання, високого рівня прагнень досягнути окресленої мети.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор засвідчив відсутність
цілеспрямованих наукових пошуків щодо вирішення проблеми інтенсифікації
та інноватизації професійної підготовки майбутніх офіцерів ВМДВ шляхом
імплементації сучасних методологічних підходів. Однак знаходимо деякі
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напрацювання дослідників, котрі присвятили свої наукові розвідки питанням
окреслення

особливостей

формування

готовності

майбутніх

офіцерів

ВМДВ до діяльності в напружених ситуаціях ведення бою (М. Дьяченко [4]),
виокремленню педагогічних основ фахової підготовки офіцерів окресленої
спеціальності (Г. Шпак [5]), формування професійної компетентності майбутніх
офіцерів високомобільних десантних військ у процесі фахової підготовки
(В. Георгієв [6]). Використання алогічного підходу в підготовці фахівців у
вищій школі досліджували І. Мельничук і І. Перута [7] та ін.
Метою статті є аналіз сутності та специфіки акмеологічного підходу як
інноваційного метолодогічного орієнтира у професійній підготовці майбутніх
офіцерів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Акмеологічний підхід поки
що недостатньо широко запроваджується в освітню практику підготовки
майбутніх офіцерів у ВВНЗ, проте знаходимо напрацьований досвід його
застосування в дослідженнях різного роду проблем – особистісного розвитку,
професійної діяльності, творчої самореалізації [8; 9]. У контексті реалізації
акмеологічного підходу в підготовці майбутніх офіцерів ВМДВ необхідно
шукати ефективні напрями організації професійного навчання курсантів,
спрямованих на формування готовності до роботи за фахом як стійкого
утворення особистості.
Відтак, виникає потреба в теоретичному обґрунтуванні сутності,
особливостей, структури та принципів реалізації акмеологічного підходу.
Принципи акмеологічного підходу визначаються наукою акмеологією, яка
покликана вказати шляхи до розкриття особистісних потенціалів людини, що за
умови повноцінної реалізації сприяє досягненню найвищих вершин у
життєорганізації.
Акмеологія (від грецького «акме» − розквіт, вищий ступінь чогось,
вершина; «логія» − вчення, наука) − галузь наукового знання, комплекс
наукових дисциплін,

об’єктом

вивчення

яких є

людина

в

динаміці

самоактуалізації її творчого потенціалу, саморозвитку, самовдосконалення,
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самовизначення, самостійної професійної діяльності, системи підвищення
кваліфікації (за Н. Кузьміною) [10].
Акмеологія, як молода новітня галузь знань, знаходиться зараз у стадії
активного становлення. Історія появи в науковому обігу терміну «акмеологічне
знання» бере початок з першої половини ХХ-го століття й пов’язується з
періодом бурхливих інтелектуальних і соціальних пошуків 1920-х років. Хоча
першим, хто зумовив необхідність створення нової науки про найбільш плідний
період людського життя, був психолог Б. Ананьєв, однак першим в науковий
обіг термін «акмеологія» впровадив Н. Рибніков.
Акмеологічне пізнання пройшло кілька етапів самоствердження в
науковій спільноті – від визначення дисципліни 1926 року до організації ВНЗ
1996 року. У розвитку акмеології виокремлюють чотири основних етапи:
латентний, номінаційний, інкубаційний, інституційний.
Акмеологію як науку вирізняють фундаментальність, гуманістична
спрямованість, інтегративність і прикладна орієнтація. Фундаментальність
акмеології

виявляється

у

створенні

системи

спільних

і

конкретних

методологічних принципів, що визначають її проблемний простір, специфіку
підходів до людини та об’єкту науки – особи, що розвивається. При цьому
гуманістична спрямованість акмеології виявляється в тому, що акмеологічні
знання допомагають людям в особистій і професійній самореалізації,
професійних та життєвих досягненнях. Тобто, все, що, вивчається акмеологією,
спрямоване, насамперед, на благо конкретної, а не абстрактної людини,
гармонізацію її розвитку та стосунків [11, с. 17].
Слід відзначити інтегративність акмеології, яка виявляється в тому, що
вона змістовно об’єднала низку суміжних наук та галузей знання. Саме
інтегративність акмеології забезпечує синтез відомостей, отримання цілісної
картини життєдіяльності суб’єкта, в рамках якої об’єднуються не лише
дослідницькі, але й діяльнісні, розвиваючі моделі, алгоритми та технології.
Акмеологічний підхід синтезує в собі дослідницькі стратегії з позицій
системного підходу при вивченні освітніх систем, цілісного підходу до
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вивчення людини та теорії функціональних систем [11, с. 168]. Окреслений
підхід в освіті спрямований на самовдосконалення людини в освітньому
середовищі, на її саморозвиток, на рух підростаючої та дорослої людини від
однієї вершини до іншої, на досягнення «акме» в її творчості та здоров’ї, в
розвитку всіх його життєвих сил; конкретизує ідеї гуманізації освіти і створює
основу нової, сучасної ідеології навчання та виховання. Акмеологічний підхід
щодо вивчення закономірностей досягнення вершин професіоналізму і
творчості є одним із прогресивних для сучасної вищої школи. Науковці
припускають, що саме цей інноваційний підхід та акмеологічні технології
сприяють розвитку внутрішнього потенціалу, формуванню готовності до
здійснення мобільних дій під час виконання фахових завдань, високого
професіоналізму та творчої майстерності, що є основою професійного
зростання молодого офіцера ВМДВ. Адже, досвід останніх десятиліть, за час
яких у світі трапилось кілька десятків локальних війн і збройних конфліктів,
переконливо свідчить, що мобільні дії військ у ході сучасної війни стають
однією з головних умов успіху.
Водночас, перебіг бойових дій на сході України засвідчив необхідність
якісної підготовки українських десантників, до дій у населених пунктах,
ділянках місцевості з обмеженою видимістю та інших нестандартних умовах,
які вимагають від військових фахівців особливих індивідуальних навичок у
переміщенні та застосуванні зброї. Отже, акмеологічний підхід − це система
принципів, прийомів і методів, які дозволяють вирішувати акмеологічні
проблеми та завдання.
До актуальних завдань сучасного акмеологічного підходу у сфері
професійної освіти майбутніх офіцерів ВМДВ відносимо:
1) формування особистісних професійно важливих характеристик
майбутнього офіцера ЗСУ, які стали б передумовою успішного руху до
досягнення індивідуальних «акме» та суб’єктно-діяльнісної зрілості.
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2) створення методичного інструментарію, що дозволив би виявити стан
сформованості готовності до здійснення професійної діяльності, досягнутий
курсантом на конкретному етапі навчання [12, с. 13].
3)

простеження

особливостей

прояву

суб’єктно-діяльнісних

характеристик у професіоналів високомобільних десантних військ [12, с. 21].
До методів акмеологічного підходу в педагогічному дослідженні
відносять порівняльний аналіз суб’єктів професійної діяльності. Процес
акмеологічного пізнання спрямований на себе і власну діяльність, тому
діагностика в акмеології має з’ясовувати те, як особистість стає суб’єктом
управління власною поведінкою в особистісній, професійній, творчій і духовній
сферах.
На

сучасному

виокремлюються

такі

етапі

розвитку

наукової

акмеолого-методологічні

акмеологічної
принципи

думки

дослідження

потенціалу особистості: потенційного і реального; моделювання; оптимізації;
зворотного зв’язку; операційно-технологічний [13, с. 115–133]; акмеологопедагогічний. Одним із важливих методологічних принципів акмеологічного
підходу є принцип суб’єктності діяльності, що полягає в необхідності вивчення
людини в її прогресивному розвитку як індивіда, особистості, суб’єкта праці й
індивідуальності. Цей принцип щодо завдання вивчення закономірностей
професійного становлення особистості майбутнього офіцера ВМДВ припускає
вивчення розвитку його професіоналізму на основі різноманітних особистісних
проявів. У сучасних акмеологічних дослідженнях професіонал розглядається,
головним чином, як індивід і суб’єкт праці, меншою мірою – як особистість, ще
меншою – як індивідуальність.
В акмеологічних та педагогічних дослідженнях виявлено головні
детермінанти розкриття потенціалу особистості, що, в першу чергу, пов’язані з
розвитком здібностей особистості та її спрямованості. Останнє звичайно
враховується в процесі професійного навчання, самонавчання і професійної
діяльності, коли суб’єктом проектуються завдання особистісно-професійного
зростання та досягнень. Пріоритет у розвитку потрібно віддавати розвитку
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інтелектуальних здібностей. Метою реалізації акмеологічного підходу в галузі
формування готовності до професійної діяльності майбутніх офіцерів ВМДВ є
розробка акмеологічної технології особистісного та професійного становлення
курсантів і формування готовності до професійної діяльності. Саме з цієї
позиції ми розглядали фахове навчання майбутнього офіцера у вищому
військовому навчальному закладі.
Таким чином, на основі акмеологічного підходу, підготовку майбутнього
офіцера високомобільних десантних військ можна трактувати як поетапний
процес досягнення «мікроакме» в навчанні та як результат − максимально
можливого для кожного курсанта рівня готовності до майбутньої професійної
військової діяльності на основі стійких мотивів до оволодіння професійними
знаннями, вміннями, навичками.
Висновки. Отже, сучасні вимоги загальновійськового бою диктують
майбутнім офіцерам ВМДВ жорсткі умови обмеженого часу, адже саме фактор
часу є вирішальним для досягнення перемоги. Зважаючи на це, майбутні
офіцери ВМДВ повинні постійно готуватися до ведення бойових, десантноштурмових, рейдових та аеромобільних дій і бути здатними десантуватися
парашутним, посадочним способом вертольотами та літаками залежно від
поставлених бойових завдань та умов обстановки і швидко переходити до
активних бойових дій після приземлення. Анонсовані факти підтверджують
«універсальність» ВМДВ й актуалізують необхідність інноватизації фахової
підготовки курсантів. Сутність акмеологічного підходу до формування
готовності майбутніх офіцерів ВМДВ до професійної діяльності полягає в
здійсненні комплексного дослідження особистості курсанта, що проходить етап
професійного становлення, коли його індивідуальні, особистісні й суб’єктнодіяльнісні характеристики вивчаються в єдності, в усіх взаємозв’язках і
опосередкуваннях для того, щоб сприяти досягненню вищих рівнів, на які може
піднятися кожен. Інтеграція даних, одержаних при такому підході до вивчення
людини, – процес надзвичайно важкий і вимагає створення особливої
методології, а також техніки науково-коректного поєднання різних чинників.
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Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі вбачаємо у
виокремленні педагогічних умов підготовки майбутніх офіцерів ВМДВ до
професійної діяльності на засадах акмеологічного підходу.
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Бабак В. Сущность и специфика реализации акмеологического
подхода как методологические ориентиры в подготовке будущих офицеров
высокомобильных десантных войск к профессиональной деятельности
Аннотация. В статье сосредоточено внимание на значимости
имплементации принципов, методов, средств акмеологического подхода в
профессиональной подготовке будущих офицеров ВМДВ. Отмечено, что
акмеологический подход синтезирует в себе исследовательские стратегии с
позиций системного подхода при изучении образовательных систем,
целостного подхода к изучению человека и теории функциональных систем и
направляется на самосовершенствование человека в образовательной среде,
на его саморазвитие, на движение подрастающего и взрослого человека от
одной вершины к другой, на достижение «акме» в его творчестве и здоровье, в
развитии всех его жизненных сил; конкретизирует идеи гуманизации
образования и создает основу новой, современной идеологии обучения и
воспитания. Осуществлен обзор акмеолого-методологических принципов
исследования потенциала личности, к которым отнесено: принцип
потенциального и реального; моделирование; оптимизации; обратной связи;
операционно-технологический; акмеолого-педагогический.
Ключевые слова: курсанты, будущие офицеры высокомобильных
десантных войск, акмеологический подход, акмеология, профессиональная
подготовка.
Babak V. The Essence and Specificity of the Acmeological Approach
Realization as a Methodological Orientiar in Preparation of Future Officers of
High-speed Savings for Professional Activity
The essence and specificity of the implementation of the acmeological
approach as a methodological benchmark for the training of future high-mobile
landing troops for professional activities are analyzed in the article. On the basis of
the analysis of pedagogical, psychological, philosophical, and military literature it is
established that the principles of the acmeological approach are determined by
science of acmeology, which is intended to indicate ways to reveal the personal
potentials of a person, which, subject to full implementation, helps to achieve the
highest peaks in life organization.
It is summarized that acmeology, as the youngest modern branch of knowledge,
is now in the stage of active formation. The history of the emergence in the scientific
circle of the term “acmeological knowledge” dates back to the first half of the
twentieth century and is associated with a period of violent intellectual and social
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searches of the 1920s. While in the development of acmeology there are four main
stages: latent, nominative, incubative, institutional.
It is concluded that personality within the framework of acmeology is
considered in the functioning state that develops (personal principle), and therefore
the subject of acmeologic knowledge is the moment itself and the way of change. In
addition, the existing state is being studied, and the desired one is designed in
accordance with the theoretical principles and grounds. Thus, the subject of
acmeology is the change of the real object (the original) from the existing “starting”
to the ideal “finishing”, which in pedagogical activities can be defined by the period
of professional training of the future specialist.
It is established that at the present stage of development of scientific
acmeological thought the following acmeological-methodological principles of
research of person’s potential are distinguished: potential and real; modeling;
optimization; feedback; operational and technological; acmeologic and pedagogical.
The study of the training of future high-mobile landing troops officers for
professional activities will be based on the consideration of the important
methodological principle of the acmeological approach – the subject of activity,
which consists of the need to study the person in its progressive development as an
individual, personality, subject of labor and individuality. It is assumed that the
application of the announced principle regarding the tasks of studying the
regularities of the professional development of future high-mobile landing troops
officers will involve studying the development of his professionalism on the basis of
various personal manifestations.
Key words: cadets, future officers of highly mobile landing troops,
acmeological approach, acmeology, vocational training.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ
У статті висвітлено актуальність імплементації компетентнісного
підходу як інноваційного методологічного орієнтира в інтенсифікації
професійної підготовки майбутніх фахівців. З’ясовано, що головною причиною
розгляду результату освіти через призму понять «компетенції»,
«компетентність» і реалізації компетентнісного підходу є його зумовленість
загальноєвропейською та світовою тенденцією інтеграції, глобалізації
світової економіки з процесом побудови європейської системи вищої освіти.
Здійснено спробу розмежувати зміст понять «компетентність» і
«компетенції». Встановлено, що компетенції поділяються на професійні
(професійно зорієнтовані),
загальні
(ключові,
базові,
універсальні,
транспредметні, метапрофесійні, надпрофесійні тощо) та академічні.
Резюмовано, що формування компетентності передбачає безперервний процес,
який не обмежений лише професійною підготовкою, оскільки компетентністю
є комплекс компетенцій, характеристики актуальної або реальної якості,
сформовані головним чином у міру накопичення досвіду в певній професійної
діяльності.
Ключові слова: компетентність, компетенції, компетентнісний підхід,
майбутні фахівці, вища школа.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Українське суспільство,
перебуває під впливом потужних глобалізаційних процесів, швидких змін умов
життя,

посилення

конкурентних

засад

та

утвердження

дослідницько-

інноваційного типу розвитку, переосмислення ціннісних орієнтирів і стратегій
людського буття. Нові виклики вимагають адекватної модернізації освітньої
системи як провідного чинника соціально-культурного відтворення, успішної
життєдіяльності людини, її подальшого вдосконалення. Українська держава
сьогодні потребує не стільки великої чисельності фахівців, скільки фахівців,
здатних на «прорив» у найважливіших галузях промисловості та сферах
© Боднарук І.
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суспільного життя, з гуманістичним способом мислення та універсальністю
знань. Тому головною метою модернізації освіти є посилення професійної
підготовки фахівців, які були б здатні компетентно вирішувати виробничі,
наукові завдання.
Стратегічні завдання, що висуваються сьогодні суспільством перед
освітою, вимоги до рівня професійної підготовки майбутніх фахівців вимагають
визнання особистістю провідної ролі розвитку інтелектуального ресурсу
протягом усього життя, необхідності саморозвитку й самовдосконалення в
особистісній та професійній сфері. Ці та інші питання висвітлено в Законах
України «Про освіту», «Про вищу освіту», Державній національній програмі
«Освіта» (Україна XXI ст.), відображено в основних принципах розвитку вищої
освіти України в контексті Болонського процесу. Однією з головних причин
розгляду

результату

освіти

крізь

призму

понять

«компетенції»,

«компетентність» і реалізації компетентнісного підходу є його зумовленість
загальноєвропейською та світовою тенденцією інтеграції, глобалізації світової
економіки з

процесом

Концептуальною

побудови європейської системи вищої освіти.

основою

компетентнісного

підходу

як

нового

методологічного інструментарію у світовій практиці та освіті є ідея
компетентності та ключових компетенцій, що сформувалась як один з найбільш
ефективних способів вирішення протиріч у розвитку освіти і суспільства, яке
ставить людину перед необхідністю бути компетентною у сфері діяльності та
постійно, протягом усього життя оновлювати свої знання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблемі
запровадження компетентнісного підходу в сучасну вищу освіту присвятили
свої наукові пошуки низка науковців, зокрема А. Алексюк, І. Бібік, В. Бондар,
В. Євдокимов, І. Ковчина, В. Козаков, Т. Крилова, В. Кузь, І. Мельничук,
Л. Нічуговська, В. Олійник, П. Підкасистий, Л. Романишина, О. Романовський,
М. Шкіль, О. Ярошенко та ін., котрі у різні періоди розвитку вітчизняної
освітньої галузі робили спроби розмежувати зміст понять «компетентність» та
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«компетенція». Однак досі спостерігається плюралізм наукових позицій
дослідників, що підтверджує актуальність нашої наукової розвідки.
Метою

статті

є

аналіз

специфіки

формування

професійної

компетентності майбутніх фахівців в умовах євроінтеграційного розвитку
сучасної вищої школи.
Виклад

основного

компетентнісного

підходу

матеріалу
з

метою

Імплементація

дослідження.

удосконалення

системи

освіти

у

європейських країнах відбулася на початку 90-х рр. ХХ ст. Перш за все, це
пов’язано

зі

розвинених

становленням
ринкових

демократії,

відносин

громадянського

[1, с. 15].

На

суспільства

проблемі

та

дослідження

історіогенезу компетентнісного підходу в сучасній освіті зосереджено наукові
розвідки І. Мельничук [2]. Здійснюючи ретроспективний аналіз розвитку ідеї
компетентнісного підходу в освіті, Л. Хоружа зазначає, що в 1996 р. під час
доповіді Міжнародної комісії ЮНЕСКО «Освіта. Прихований скарб» було
окреслено

базові

принципи

розвитку

освіти

–

навчись:

пізнавати,

робити, жити разом, жити, – які пізніше отримали назву «глобальні
компетентності» [3, с. 181]. На симпозіумі в м. Берн (27-30 березня 1996 р.)
згідно програми Ради Європи було окреслено проблему, що для реформи освіти
істотним є визначення ключових компетенцій, якими повинні оволодіти
студенти в процесі професійної підготовки [4, с. 35]. Наступним кроком
упровадження компетентнісного підходу в освіту було підписання у 1997 році
Лісабонської

конвенції

«Про

визнання

кваліфікацій

вищої

освіти

в

європейському просторі», в якій сформульовано концепцію міжнародного
визнання

результатів

освіти

й

окреслено

необхідність

вироблення

конвертованих загальнозрозумілих критеріїв такого визнання.
Знаковою для Європи стала прийнята 19 червня 1999 року в Болоньї
Декларація про європейський простір вищої освіти, пріоритетним завданням
якої визнано якість освіти та яку підписали міністри освіти 29 держав світу і до
якої згодом приєдналася й Україна. Внаслідок цього, європейські університети
розглядають компетентнісний підхід як інструмент, що забезпечує соціальний
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діалог вищої школи з роботодавцями, їх співпрацю та підтримку взаємної
довіри в нових умовах.
У цьому ж контексті, протягом наступних семи років розроблено спільну
освітню платформу: «Ключові компетентності для навчання протягом життя.
Європейська довідкова система» [5, с. 7], яку в 2005 році було затверджено
Європарламентом та Радою Європи. За Болонським процесом у 2008 році була
прийнята Рамка кваліфікацій європейського простору вищої освіти (EQF) [6] –
інструмент зіставлення академічних ступенів і кваліфікацій у країнах ЄС. Рамка
кваліфікацій – ієрархічний за складністю набір кваліфікаційних рівнів,
визначених у термінах основних компетентностей. Сутність метарамки EQFLLL полягає в поєднанні мобільності та навчання впродовж усього життя.
Подальшого розвитку і практичного застосування компетентнісний підхід
набув у вересні 2009 року шляхом опублікування фундаментального звіту «Key
Data on Education in Europe 2009», в якому наголошено на необхідності
навчання протягом життя задля досягнення ключових компетентностей, які не
лише дадуть змогу молоді ввійти в доросле життя, а й сформують професійні
навички для подальшого самовдосконалення [7]. Значний внесок у розроблення
структури компетентностей, спільних для всіх країн Європейського Союзу, вніс
фінський проект «The Higher Education Curricula in the EU 2010», у межах якого
компетентнісний підхід, розглядається як інструмент зміщення акцентів в
освітній парадигмі від процесуальної до результативної її складової, від
знеособленої до особистісної орієнтації [8].
Як зазначає В. Луговий, остання версія Міжнародної стандартної
класифікації освіти 2011 р. (МСКО-2011) у своїй концептуальній основі
підтверджує необхідність використання компетентнісного підходу з метою
орієнтаційної організації освітніх програм та відповідних кваліфікацій, і
МСКО-2013 у галузі освіти та підготовки, щодо галузевої структуризації
освітніх програм і досягнень («learning outcomes») [9, с. 8].
З метою осучаснення освітньо-наукового законодавства в Україні та на
основі окреслених методологічних, теоретичних, емпіричних і методичних
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європейських здобутків наприкінці 2011 року розроблено Національну рамку
кваліфікацій (НРК), в якій поряд із Законом України «Про вищу освіту» (в
редакції 2014 року) [10] використовують і закріплюють компетентнісний підхід
в освіті як основу забезпечення вимірюваної та порівнюваної освітньої якості, а
також визначають конкретні компетенції для різних освітніх рівнів.
Отже, євроінтеграція України, посилення «статусності» компетентнісного
підходу в офіційних українських та міжнародних освітніх документах
переорієнтовують традиційну освітню парадигму з трансляції готового знання,
формування вмінь і навичок, на створення в навчальному закладі умов для
оволодіння студентами комплексом компетенцій та формування професійної
компетентності, тобто готовності випускника до самостійної, відповідальної,
продуктивної практичної діяльності, гнучкості у вирішенні особистісних і
професійних завдань.
Отже, компетентнісний підхід, орієнтований насамперед на досягнення
кінцевого результату освіти: переходу від теоретичних знань до професійної
компетентності.

Тому,

для

визначення

сутності

поняття

«професійна

компетентність», а в контексті дослідження – «професійна компетентність
бакалавра сестринської справи», необхідним є розмежування дефініцій
«компетенції/компетентність».
Етимологія поняття «компетенція» (від лат. – compete, нім. – kompetenz,
фр. – competency) згідно з тлумачними словниками української мови та
іншомовних слів має різні семантичні трактування:1) відповідати, підходити,
добиватись; 2) хороша обізнаність з будь-яких питань або в певній сфері
знання; 3) формальне коло повноважень конкретного органу або посадової
особи; 4) знання і досвід у конкретній сфері.
Досліджуючи компетенції в професійній освіті, В.Байденко розглядає їх
як міру освітнього успіху особистості, що виявляється під час виконання дій у
професійних і соціально важливих ситуаціях [11, с. 5]. На його думку,
компетенції поділяються на професійні (професійно зорієнтовані), загальні
(ключові, базові, універсальні, транспредметні, метапрофесійні, надпрофесійні
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тощо) та академічні. Метапрофесійні компетенції трактуються як готовність
діяти цілевідповідно, методично організовано, самостійно вирішувати завдання
і проблеми, критично оцінювати результати власної діяльності. Загальні
компетенції розглядаються як здатність, заснована на знаннях, досвіді,
цінностях, схильностях, які набуваються в усіх типах освітньої практики:
формальної,

неформальної,

інформальної.

Академічні

компетенції

інтерпретуються як оволодіння методологією і термінологією, яка властива
окремій сфері знань, усвідомлення діючих у ній системних взаємозв’язків та їх
аксіоматичних меж.
В якості концептуального визначення поняття «компетенцій» розглянемо
формулювання, запропоноване в проекті Європейського союзу TUNING, в
якому зазначено, що поняття компетенцій і навичок охоплює знання та
розуміння (здатність знати і розуміти), знання, як діяти (практичне й
оперативне застосування знань у конкретних ситуаціях), знання, як бути
(цінності як невід’ємна частина способу сприйняття і життя в соціальному
контексті). Компетенції – це поєднання характеристик, що стосуються знань та
їх застосування, позицій, навичок і відповідальності, які описують рівень,на
якому певна особа здатна ці компетенції реалізувати.
У межах окресленого проекту компетенції поділено на загальні
(інструментальні, міжособистісні, системні) та спеціальні (професійні). Відтак,
для поглибленого розкриття сутності компетенції необхідно виокремити та
конкретизувати її основні характеристики:
1) універсальність – основне призначення і сутність застосування
компетенції полягає у формуванні уявлень про передумови успішної діяльності
для різних людей. Тому вони повинні мати універсальний характер, бути
відтворюваними, оскільки можуть бути приписані різним людям;
2) суб’єктність – компетенції завжди адресовані певному суб’єкту;
3) конкретність
використовуються

–

для

компетенції
прогнозування

завжди

конкретні,

успішної

оскільки

діяльності,
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визначення напряму і змісту подальшого навчання та формування професійних
стандартів, тому вони повинні відображатись у термінах завдань і дій;
4) цілевідповідність – компетенції як уявлення про успішну діяльність
повинні відповідати цілям діяльності й заздалегідь допомагати визначати
суттєві параметри результатів діяльності;
5) контекстність компетенцій полягає в належності до конкретних
процесів і професійних функцій. Проте важливо зберігати баланс між
загальними компетенціями, що мають широкий діапазон застосування, та
спеціальними, орієнтованими на вирішення конкретних завдань.
Результатом набуття компетенцій – наперед заданої соціальної норми
(вимоги) до освітньої підготовки фахівця, котра необхідна для його якісної
продуктивної діяльності в певній сфері та є соціально закріпленим результатом,
є компетентність, яка «передбачає особистісну характеристику, ставлення до
предмета

діяльності».

Поняття

«компетентність»

у

педагогіці широко

використовується з 80-х років ХХ ст. у значенні «освітній результат діяльності»
особи, що навчається, як напрямок модернізації професійної освіти.
Нині в науковій літературі поняття «компетентність» розглядається як
характеристика особистості, результату освіти, професіонала (посадової особи).
Зокрема, Г. Єльникова розглядає компетентність як певний психологічний
фактор, що охоплює ґрунтовні знання об’єкта й предмета діяльності; вміння
вирішувати будь-які нестандартні професійні завдання; здатність адекватно
оцінювати якість діяльності та її наслідки. Тобто компетентність – це не стільки
готовність до виконання діяльності, як здатність до організації та системного
розуміння всіх проблем, пов’язаних з діяльністю, й вирішення конкретних
поставлених завдань.
Тобто

поняття

«компетентність»

слід

розглядати

як

складну,

багатогранну інтегративну здатність особистості вирішувати професійні
проблеми на основі досвіду і компетенцій. Розширене розуміння сутності
компетентності фахівця знаходимо в дослідженні А. Вербицького, котрий
визначає компетентність як динамічну якість, яка розвивається від отриманого
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 3

Педагогіка

в системі професійної освіти набору професійних якостей початкового рівня
(освіченості) до вищої форми компетентності (майстерності). На думку
науковця, формування компетентності передбачає безперервний процес, який
не обмежений лише професійною підготовкою, оскільки компетентністю є
комплекс компетенцій, характеристики актуальної або реальної якості,
сформовані головним чином у міру накопичення досвіду в певній професійної
діяльності.
Як

характеристика

професіонала,

компетентність

зазвичай

використовується у словосполученні «професійна компетентність», яка як
новий орієнтуючий вектор сучасної парадигми освіти щодо підготовки
майбутніх фахівців має забезпечувати переосмислення досвіду їх підготовки,
враховувати такі принципово нові підходи до її обґрунтування:
–

розуміння

необхідності обґрунтування

методології формування

професійної компетентності в майбутнього фахівця конкретної галузі в процесі
його професійної підготовки у ВНЗ;
– пошук адекватних теоретичних засад щодо дослідження педагогікою,
психологією,

філософією

освіти,

соціологією,

інформатикою

та

юриспруденцією педагогічних явищ, які стосуються формування професійних
компетенцій у майбутнього фахівця в процесі його підготовки у ВНЗ;
– розуміння необхідності формування професійної компетентності
фахівця як під час навчальної, так і позанавчальної роботи;
–

вивчення,

систематизація

і

творче

використання

позитивного

національного та світового передового досвіду формування компетенцій
майбутніх фахівців у ВНЗ;
– зміна стереотипів щодо сприйняття особистості майбутнього фахівця та
усвідомлення необхідності формування його творчої, креативної, активної
професійної позиції й основних видів компетентностей;
– інноваційне уявлення про місце, роль, завдання та функції сучасного
фахівця в системі суспільних, виробничих і міжособистісних стосунків у
професійній діяльності;
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– розуміння необхідності принципово нової спрямованості педагогічних
досліджень щодо підготовки майбутніх фахівців до ефективної, високо
продуктивної професійної діяльності.
Висновки. Отже, суттєві зміни характеру освіти (її спрямованості, цілей,
змісту), що відбуваються нині орієнтують її на «вільний розвиток людини», на
творчу ініціативу, самостійність, конкурентоздатність, мобільність майбутнього
фахівця. Ці накопичені зміни означають і зміни освітньої парадигми. Так,
існуюча тривалий час «ЗУН – парадигма результату освіти» містить теоретичне
обґрунтування, визначення, номенклатуру, ієрархію вмінь і навичок, методик їх
формування, контролю й оцінки. Ця парадигма сприймається частиною
педагогів і досі. Однак, зміни, що відбуваються в галузі визначення цілей
освіти, співвідносні з глобальним завданням забезпечення входження людини в
соціальний світ, її продуктивну адаптацію в цьому світі, зумовлюють
необхідність постановки питання забезпечення освітою більш повного,
особистісно й соціально інтегрованого результату. В якості загального
визначення
феномену

такого
як

інтегрального

результату

освіти

соціально-особистісно-поведінкового
в

сукупності

мотиваційно-ціннісних,

когнітивних складових виступають поняття «компетенція/компетентність»,
зміст яких змінює існуючу та формує нову парадигму сучасної вищої освіти.
Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі вбачаємо у
дослідженні

потенційних

дидактичних

можливостей

реалізації

компетентнісного підходу як методологічного орієнтира сучасної вищої освіти.
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Боднарук И. Формирование профессиональной компетентности
будущих специалистов как педагогическая проблема современной высшей
школы
В статье освещены актуальность имплементации компетентностного
подхода как инновационного методологического ориентира в интенсификации
профессиональной подготовки будущих специалистов. Установлено, что
главной причиной рассмотрения результата образования через призму
понятий
«компетенции»,
«компетентность»
и
реализации
компетентностного подхода является его обусловленность общеевропейской и
мировой тенденцией интеграции, глобализации мировой экономики с процессом
построения европейской системы высшего образования. Предпринята
попытка разграничить содержание понятий «компетентность» и
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 3

Педагогіка

«компетенции». Установлено, что компетенции делятся на профессиональные
(профессионально
ориентированные),
общие
(ключевые,
базовые,
универсальные,
транспредметные,
метапрофессиональные,
надпрофессиональныеи
др.)
и
академические.
Резюмировано,
что
формирование компетентности предполагает непрерывный процесс, который
не
ограничен
только
профессиональной
подготовкой,
поскольку
компетентностью является комплекс компетенций, сформированных главным
образом по мере накопления опыта в определенной профессиональной
деятельности.
Ключевые слова: компетентность, компетенции, компетентностный
подход, будущие специалисты, высшая школа.
Bodnaruk I. Formation of professional competence of future specialists as a
pedagogical problem of modern high school
The article highlights the urgency of implementation of competence approach
as innovative methodological orientation in intensification of professional training of
future specialists. It is found out that the basic reason for investigation of education
result through the concept «competence», «competetiveness» and realization of the
competence approach is its precondition by the general European and global trend of
integration, the globalization of the world economy with the process of development
of European system of higher education.
An attempt was made to differentiate the meaning of the concepts of
"competentness" and "competence". It has been proved that competences are divided
into professional (professionally oriented), general (key, basic, universal, transdisciplinary, metaprofessional, superprofessional, etc.) and academic. The basic
characteristics of competence are outlined: universality – the main purpose and the
essence of the application of competence is to form ideas about the preconditions for
a successful activity for different people; Subjectivity - competencies are always
addressed to a specific subject; specificity - competencies are always specific, since
they are used to predict successful activity, its evaluation, the definition of the
direction and content of further training and the formation of professional standards,
and therefore they should be reflected in the terms of tasks and actions; integrity competence as an idea of a successful activity must be consistent with the objectives
of the activity and help in advance to determine the essential parameters of the
results of activities; the context of competence is to belong to specific processes and
professional functions. However, it is important to maintain a balance between
broad-based competencies and special-purpose-focused solutions. It is concluded
that the concept of "competence" in pedagogy is widely used since the 80's of the
twentieth century. In the sense of "educational result of the activity" of the trainee as
a direction of modernization of vocational education. The concept of "competence" is
described as complex, multifaceted integrative ability of the individual to solve
professional problems based on experience and competencies. Summary of that
building competence involves a continuous process that is not limited only to
training, because competence is a set of competencies, performance or actual real
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money, generated mainly in the accumulation of experience in a particular
profession. The emphasis is on the interpretation of the phrase "professional
competence", which is directing the new vector modern paradigm of education on
training future professionals should provide experiences rethinking of their training,
consider the following innovative approaches to its study.
Key words: competentness, competences, competence approach, future
specialists , higher school.
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ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ
ПІДРОЗДІЛІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
У статті досліджено особливості службової підготовки працівників
підрозділів патрульної поліції. Висвітлено специфіку тактичної підготовки на
етапі первинної професійної підготовки вперше прийнятих працівників на
службу в поліцію та під час подальшого навчання у системі службової
підготовки поліцейських. Встановлено вимоги до тактичної підготовленості
працівників підрозділів патрульної поліції. Визначено, що перспективними
напрямами удосконалення тактичної підготовки працівників поліції є
використання ситуативних завдань, що максимально наближені до умов
реальної професійної діяльності.
Ключові слова: службова підготовка, тактична підготовка, патрульна
поліція.
Постановка

проблеми

у

загальному

вигляді.

Погіршення

криміногенної ситуації, бойові дії на сході України та, як наслідок, збільшення
нелегального ринку зброї підвищують вимоги до підготовленості працівників
правоохоронних органів. Особливо це стосується працівників підрозділів
патрульної поліції, яким доводиться постійно здійснювати цілодобове
патрулювання

вулиць,

перше

реагування

на

повідомлення

про

правопорушення, надавати невідкладну допомогу, припиняти правопорушення
та низку інших важливих функцій [1].
Виконання службових обов’язків працівниками патрульної поліції
пов’язане з постійними контактами з різними верствами населення. Контакти із
порушниками громадського спокою відбуваються як у приміщенні, так і на
вулиці, у парку, біля будівлі, автомобіля тощо. Непоодинокі випадки зіткнення
із агресивно налаштованими особами, які знаходяться у стані алкогольного
сп’яніння,

психічно

неврівноваженими

тощо.

Під
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представниками влади громадяни часто перебувають у збудженому емоційному
стані й реагувати на появу правоохоронців можуть не завжди адекватно. У
таких ситуаціях важливою є тактична підготовленість працівників поліції, яку
розглядають як сформованість спеціальних рухових умінь та навичок,
спрямованих на забезпечення особистої безпеки під час виконання службових
обов’язків, пов’язаних з контактом із правопорушником.
Аналіз ситуацій практичної діяльності працівників підрозділів патрульної
поліції

доводить

правоохоронців.

про

існуючі

Помилкові

дії

проблеми

в

тактичній

працівників

підготовленості

частково

пояснюються

недостатньою озброєністю знаннями стосовно зовнішніх проявів загрози з боку
порушника,

психологічних

особливостей

поведінки,

низьким

рівнем

сформованості умінь ефективного спілкування з «проблемними людьми», умінь
контролювати власний психічний стан під час виконання службових обов’язків,
пов’язаних

із

спілкуванням

з

емоційно

збудженими

особами,

умінь

контролювати ситуацію та дії оточуючих без ескалації конфлікту.
Аналіз ситуацій фізичного протиборства працівників поліції з особами,
які чинили опір свідчать про низький рівень сформованості умінь у
застосуванні заходів поліцейського примусу (фізичної сили, спеціальних
засобів та вогнепальної зброї). Також зафіксовані випадки не правомірного
застосування правоохоронцями спеціальних засобів та вогнепальної зброї. Не
завжди працівники приймали вірні рішення під час автопереслідування
правопорушників, нехтуючи при цьому правилами дорожнього руху, що
призводило

до

скоєння

дорожньо-транспортних

пригод,

травмування

громадян [2]. Результати таких ситуації свідчать про низький рівень тактичної
підготовленості правоохоронців.
Підвищення рівня тактичної підготовленості працівників патрульної
поліції можливе за рахунок удосконалення методик навчання та організації
освітнього процесу під час проходження слухачами курсів первинної
професійної підготовки та занять у системі службової підготовки поліцейських.
Зазначені заходи потребують подальших наукових досліджень.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій дає підстави констатувати, що
удосконаленню професійної підготовки працівників правоохоронних органів
присвячені

наукові

праці

М. І. Ануфрієва,

С. Є. Бутова,

В. М. Бабенка,

С. М. Безпалого, Г. М. Будагянца, Ю. В. Вереньги, І. П. Закорка, Г. О. Заяріна,
Л. І. Казміренко, А. О. Лігоцького, О. М. Несіна, В. І. Пліска, С. М. Решка,
В. М. Сіньова, В. В. Сокуренка, Г. Х. Яворської та інших вчених. Науковцями
розроблено новітні методики удосконалення фізичних якостей працівників на
різних етапах професійного становлення, формування спеціальних рухових
умінь та навичок, розвитку необхідних психологічних якостей тощо.
Низка робіт присвячена удосконаленню тактико-спеціальної підготовки
правоохоронців [3–6]. Автори стверджують, що належна організація тактичної
підготовки

працівників

правоохоронних

органів,

суттєво

впливає

на

подолання проблем, пов’язаних із захистом життя і здоров’я правоохоронців
під

час

виконання

службових обов’язків пов’язаних з

контактом

із

правопорушником [4; 6].
Дослідження свідчать, що невдало сплановані та не ефективно виконані
дії працівників патрульної поліції під час охорони громадського порядку,
попередження та припинення злочинів призводять до втрат особового складу
(травмування, поранення, загибель тощо). Наслідком цього, на думку
Р. Т. Сімко [7] є відсутність практичних знань порядку дій в екстремальних
ситуаціях, які виникають, а також у зв’язку з низьким рівнем тактичної,
фізичної підготовленості та недостатнім рівнем сформованості необхідних
особистісних якостей.
Результати наукових досліджень у галузі психології [8; 9] доводять, що
розвинені особистісні якості працівників патрульної поліції відіграють
визначальну роль під час налагодження комунікативного взаємозв’язку з
громадянами. Розглядаючи особливості професійного спілкування патрульних
поліцейських В. В. Литвин [10] відзначає, що значну частину конфліктних
ситуацій можна вирішити за рахунок тактично вірної поведінки працівника під
час спілкування та налагодження комунікації.
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Мета статті – дослідити особливості тактичної підготовки працівників
патрульної поліції.
Завдання: 1) здійснити аналіз керівних документів та спеціальної
літератури, що регламентують професійне навчання працівників поліції;
2)

встановити

вимоги

до

тактичної

підготовленості

працівників

патрульної поліції;
3) визначити можливі напрями удосконалення тактичної підготовки
працівників патрульної поліції.
Виклад основного матеріалу дослідження. Підготовка працівників
Національної

поліції

України

визначається

відповідними

керівними

документами [1; 11; 12]. Відповідно до статті 72 закону України «Про
Національну поліцію» [1] система професійного навчання поліцейських
складається з: первинної професійної підготовки; підготовки у вищих
навчальних закладах із специфічними умовами навчання; післядипломної
освіти; службової підготовки.
Основи тактичної підготовки майбутнім працівникам патрульної поліції
закладаються на курсах первинної професійної підготовки, а в подальшому під
час проведення занять у системі службової підготовки. Первинна професійна
підготовка – це процес формування у слухачів спеціальних навичок, необхідних
для виконання повноважень поліції, у тому числі формування умінь щодо
зберігання, носіння, застосування і використання вогнепальної зброї. Навчання
здійснюється відповідно до положення [12], що визначає порядок і умови
проходження первинної професійної підготовки поліцейських та державного
стандарту професійно-технічної освіти професії «поліцейський».
Аналіз

професійної

програми

первинної

професійної

підготовки

поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліцію на посади
інспекторів патрульної поліції, дає підстави констатувати, що типовим
навчальним планом передбачено низку предметів, які утворюють нормативну
та варіативну частини. Нормативна частина спільна для слухачів усіх
підрозділів поліції та відповідно до державного стандарту містить 25 предметів
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та складається із загальнопрофесійної підготовки (86 годин), професійнотеоретичної підготовки (134 години) та професійно-практичної підготовки
(236 годин). Кожен предмет передбачає як теоретичні (лекції), так і практичні
заняття. Тактична підготовка входить до блоку предметів професійнопрактичної спрямованості в обсязі 126 годин навчального часу. Під час
навчання на курсах первинної професійної підготовки метою тактичної
підготовки є набуття і вдосконалення поліцейських навичок практичного
застосування теоретичних знань щодо правильного оцінювання конкретних
подій з подальшим прийняттям правомірних рішень та психологічної
готовності до дій у ситуаціях різних ступенів ризику; формування та
вдосконалення рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей та
здібностей поліцейського з урахуванням особливостей його професійної
діяльності.
Навчально-тематичним

планом

передбачено

13

навчальних

тем

(рисунок 1), послідовне освоєння яких сприяє формуванню базових знань та
умінь. Заключною темою, що сприяє закріпленню набутих знань та
подальшому формуванню умінь та навичок є «Моделювання ситуацій
службової діяльності».

Змістом

даної теми

передбачено моделювання

різноманітних ситуацій, що поєднують використання набутих знань з руховими
уміннями та навичками. Після виконання кожного ситуативного завдання
важливим є проведення аналізу дій задіяних осіб та корегування їх поведінки.
Якісне проведення занять за даною тематикою передбачає творчий підхід
викладачів та інструкторів до подання матеріалу.
Аналіз

ситуацій

практичної

діяльності

доводить,

що

поряд

із

формуванням спеціальних рухових умінь та навичок, особливу увагу, під час
навчальних занять, слід відводити удосконаленню тактики комунікації
поліцейського, формуванню умінь контролювати ситуацію та дії оточуючих
людей без ескалації конфлікту.
З метою оновлення та закріплення знань, умінь та навичок працівників
поліції, що необхідні для якісного виконання професійної діяльності
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передбачена така складова професійного навчання як службова підготовка
поліцейських [11]. Навчання у системі службової підготовки проходить
протягом усього періоду служби поліцейського та відбувається з урахуванням
специфіки та профілю службової діяльності працівників. Система службової
підготовки включає наступні види: функціональна, загальнопрофільна, вогнева,
тактична та фізична підготовки.
НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ «ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА»
Тактика комунікації поліцейського
(4 год.)

Вибухобезпека
(4 год.)

Спеціальні та підготовчі вправи
(2 год.)

Внутрішній огляд (обшук) будівлі.
Активний стрілець (12 год.)

Контакт та прикриття
(2 год.)

Захист від нападу
(12 год.)

Застосування заходів
поліцейського примусу (фізичної
сили, спеціальних засобів,
вогнепальної зброї). Поверхнева
перевірка(36 год.)

Невідомий ризик зупинення
транспортного засобу для
перевірки. Зупинення
транспортного засобу при
середньому рівні ризику (10 год.)

Основи патрулювання
(8 год.)

Зупинення транспортного засобу
при високому рівні ризику
(6 год.)

Тактика роботи у невеликих
підрозділах при зовнішньому
огляді (обшуку) будівлі (6 год.)

Евакуація потерпілого
(4 год.)

Моделювання ситуацій службової діяльності
(20 год.)
Рисунок 1 – Сукупність навчальних тем предмета «Тактична підготовка»

Заняття зі службової підготовки проводяться відповідно до наказу
керівника органу (закладу, установи) поліції про організацію службової
підготовки на навчальний рік та згідно з тематичним планом і розкладом
занять. Тематичний план розробляється з урахуванням особливостей та
специфіки несення служби, оперативної обстановки в регіоні обслуговування,
професійної майстерності поліцейських; розподілу годин за видами службової
підготовки; орієнтовної тематики за видами службової підготовки. Залежно від
категорій поліцейських кількість годин, що виділено на службову підготовку
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відрізняється. Для територіальних підрозділів поліції керівними документами
передбачено 119 годин на рік. Співвідношення годин за видами службової
підготовки працівників, яких віднесено до другої категорії поліцейських
зображено на рисунку 2.

22
108

18

25
18
Рисунок 2 – Співвідношення годин за видами службової підготовки працівників,
яких віднесено до другої категорії поліцейських, годин

– фізична підготовка (108 годин)
– функціональна підготовка (22 години)
– тактична підготовка (18 годин)
– загальнопрофільна підготовка (25 годин)
– вогнева підготовка (18 годин)
У системі службової підготовки тактична підготовка проводиться
протягом усього періоду служби поліцейського. Аналіз нормативних вимог дає
підстави констатувати, що до тактичної підготовленості працівників патрульної
поліції висуваються певні вимоги. Сюди віднесено сукупність спеціальних
знань, рухових умінь, навичок та психофізичних якостей. У зв’язку із цим
навчання з тактичної підготовки передбачає набуття та вдосконалення
поліцейськими навичок щодо:
збирання, узагальнення та аналізу інформації про оперативну обстановку,
прогнозування розвитку подій, прийняття раціональних управлінських рішень;
формування морально-психологічної стійкості до виконання службових
завдань в особливих умовах;
перевірки документів у підозрілих осіб, доставляння правопорушників до
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підрозділу поліції, зупинки та огляду транспортного засобу;
огляду місць можливого перебування осіб, які переховуються від слідства
і суду, ухиляються від виконання кримінального покарання;
дій при виявленні вибухових пристроїв та речовин (у тому числі
наркотичних);
припинення групових порушень публічного (громадського) порядку та
масових заворушень;
затримання правопорушників (у тому числі озброєних, у будинках та на
місцевості) як особисто, так і в складі наряду з правомірним застосуванням
поліцейських заходів примусу;
припинення протиправних дій за допомогою вогнепальної зброї,
застосування та використання зброї в службовій діяльності (прийняття рішення
про застосування та використання вогнепальної зброї, вибір цілі для
знешкодження);
володіння прийомами особистої безпеки в типових та екстремальних
ситуаціях, у разі силового припинення протиправних проявів, а також у разі
аварій, катастроф та інших надзвичайних ситуацій;
ефективного застосування основних різновидів спеціальних засобів, які
перебувають на оснащенні в органах поліції, та дотримання правил їх
експлуатації та інших питань тактичної підготовки, які виникають у процесі
службової діяльності.
Сукупність

навчальних

тем

з

тактичної

підготовки

працівників

підрозділів патрульної поліції у системі службової підготовки зображено на
рисунку 3. Обсяг навчального часу, відповідно до керівних документів для
поліцейських другої категорії [11], становить 18 годин. При цьому передбачено,
що навчання має бути практично спрямованим (не менше 90 відсотків
загального навчального часу з цього виду підготовки) і розрахованим на
набуття стійких навичок щодо дій поліцейських у звичайних умовах і в
критичних ситуаціях. Заняття з тактичної підготовки проводяться на спеціально
обладнаних тактичних містечках (полігонах), у тирах (стрільбищах) та
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спортивних залах (майданчиках). Під час проведення практичних занять слід
поліцейських екіпірувати озброєнням (страйкбольними або пейнтбольними
приладами), спеціальними засобами індивідуального захисту та активної
оборони, технічними засобами зв’язку тощо.
ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У
СИСТЕМИ СЛУЖБОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Підготовка поліцейського до несення
служби
Особиста безпека поліцейського під час
охорони публічного (громадського)
порядку
Застосування заходів поліцейського
примусу (фізичної сили, спеціальних
засобів, вогнепальної зброї)
Тактика комунікації (спілкування)
поліцейського

Дії поліцейського на місці скоєння
правопорушення (злочину), дорожньотранспортної пригоди. Евакуація
пораненого поліцейського або громадянина
Тактика дій поліцейського при перевірці
місць можливого знаходження суспільнонебезпечних осіб та при отриманні
повідомлення щодо насильства в сім’ї.
Зовнішній та внутрішній огляд будівлі
(приміщення)

Доставляння правопорушника до органу
(підрозділу) поліції, поверхнева перевірка

Тактика дій поліцейського при затриманні
озброєних та інших суспільно-небезпечних
осіб в різних умовах та місцях їх
перебування. Примусове вилучення
(затримання правопорушника (-ів) з місць з
обмеженим простором (під’їзд,
міжповерхові сходи, підвал, горище, ліфт
тощо)

Доставляння правопорушника до органу
(підрозділу) поліції, поверхнева перевірка

Дії поліцейського при виявленні вибухових
пристроїв та речовин

Тактика дій нарядів поліції із забезпечення
безпеки дорожнього руху, публічного
порядку та публічної безпеки під час
проведення масових заходів, групових
порушень публічного (громадського)
порядку

Стрес, як потенційний чинник
дезорганізації в службовій діяльності
поліцейського
Тактика дій працівників під час введення
оперативних планів.

Тактика дій нарядів поліції із забезпечення
безпеки дорожнього руху, публічного
порядку та публічної безпеки під час
надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру, у місцях
проведення аварійно-рятувальних робіт та
під час виникнення заторів автотранспорту

Організація радіозв’язку та правила
ведення радіообміну в діяльності
патрульної поліції

Тактика наближення поліцейського до
підозрюваної особи, перевірка документів
та опитування особи. Контакт та прикриття

Тактика дій нарядів поліції під час
зупинення транспортного засобу
(переслідування). Дії поліцейського при
високому, середньому та невідомому рівні
ризику. Примусове вилучення (затримання
правопорушника (-ів) з автомобіля

Тактика дій при затриманні викраденого
автотранспорту і осіб, які скоїли ці
злочини. Порядок огляду транспортного
засобу і зовнішнього огляду осіб, що
знаходяться в ньому
Тактика дій під час артобстрілу,
мінометного обстрілу, обстрілу РСЗО,
повітряного нальоту. Захист особового
складу. Тактика дій при вогневому
контакті. Захист від снайперів

Рисунок 3 – Сукупність навчальних тем з тактичної підготовки працівників
патрульної поліції у системі службової підготовки (на 2017 рік)

Перевірка рівня тактичної підготовленості працівників передбачає
виконання 5-ти тестових завдань. При цьому добірка ситуативних завдань
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вбачає розв’язання (наочну демонстрацію) поліцейським умовної ситуації
службового характеру.
Напрямами удосконалення тактичної підготовки працівників підрозділів
патрульної поліції є розробка ситуативних завдань, взятих із ситуацій реальної
практичної діяльності, під час вирішення яких правоохоронці зазнавали
труднощів, їх аналіз, систематизація відповідно до навчальних тем та
моделювання можливих шляхів їх ефективного розв’язання при проведенні
занять у системі службової підготовки.
Висновки. На підґрунті проведених досліджень встановлено, що до
тактичної підготовленості працівників патрульної поліції висуваються певні
вимоги, що пов’язані зі специфікою службової діяльності. Перспективними
напрямами удосконалення тактичної підготовки працівників підрозділів
патрульної поліції на етапі первинної професійної підготовки є постійне
оновлення та використання ситуативних завдань, що максимально наближені
до умов реальної професійної діяльності. Важливу роль відіграватиме творчий
підхід викладачів та інструкторів під час моделювання службових ситуацій.
Особливу увагу слід відводити тактиці комунікації поліцейського, формуванню
умінь контролювати ситуацію та дії оточуючих людей без ескалації конфлікту.
У системі службової підготовки слід проводити обговорення проблемних
ситуацій службової діяльності та відпрацьовувати ситуативні дії, у яких
працівники зазнавали труднощів під час виконання службових завдань.
Перспективи

подальших

досліджень.

Передбачається

дослідити

специфіку вогневої підготовки працівників підрозділів патрульної поліції та
визначити можливі напрями удосконалення методики навчання.
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Бондаренко В. Особенности тактической подготовки работников
подразделений патрульной полиции
В статье исследованы особенности служебной подготовки сотрудников
подразделений патрульной полиции. Освещено специфику тактической
подготовки на этапе первичной профессиональной подготовки впервые
принятых работников на службу в полицию и во время дальнейшего обучения в
системе служебной подготовки полицейских. Установлены требования к
тактической подготовленности работников подразделений патрульной
полиции. Определено, что перспективными направлениями совершенствования
тактической подготовки сотрудников полиции является использование
ситуативных задач, максимально приближенных к условиям реальной
профессиональной деятельности.
Ключевые слова: служебная подготовка, тактическая подготовка,
патрульная полиция.
Bondarenko V. Features of Tactical Training of Employees of Units of
Patrol Police
The article highlights the specifics of the professional activity of the staff of the
patrol police units, which places increased demands on tactical readiness.
The basics of tactical training for future patrolling police officers begin to be
laid out in primary training courses, and in the future - during training in the system
of professional training.
Primary vocational training involves the formation of special skills necessary
for the exercise of police powers, including skills in the storage, wearing, use and use
of firearms. The training is carried out in accordance with the provision defining the
procedure and conditions for the initial training of police officers and the state
standard of vocational education of the profession of "policeman". During training in
primary training, the purpose of tactical training is to acquire and improve police
skills for the practical application of theoretical knowledge about the correct
assessment of specific events, subsequent adoption of lawful decisions and
psychological readiness for action in situations of various degrees of risk; The
formation and improvement of motor skills and the development of the physical
qualities and abilities of the police, taking into account the peculiarities of his
professional activity.
On the basis of the research, it was established that, along with the formation
of special motor skills and abilities, special attention should be paid during the
training sessions to the tactics of police communication, the formation of the ability
to control the situation and the actions of other people without the escalation of the
conflict.
In order to update and consolidate the knowledge, skills and skills of the
police, necessary for the quality of professional activities, such a component of
professional training as training of police officers is provided. Tactical training is
one of the types of professional training. Training in the system of vocational training
takes place throughout the period of police service and takes place taking into
account the specifics and profile of the work of the employees. Training sessions are
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conducted in accordance with the order of the head of the institution (institution,
institution) of the police on the organization of service training for the school year
and in accordance with the thematic plan and schedule of classes.
It was established that perspective directions of improvement of the tactical
training of patrol police officers are the development of situational tasks, taken from
the situations of real practical activity, during which the law enforcement officers
were faced with difficulties, their analysis, systematization and modeling of possible
ways of their effective solution during the employment in System of training.
Keywords: service training, tactical training, patrol police.
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Світлана ГЛІКМАН,
Азовський морський інститут Національного університету
«Одеська морська академія», м. Одеса

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ
ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ
У статті запропоновано методологічні підходи формування професійних
якостей майбутніх судноводіїв за рівнями ієрархії методології науки.
Визначено, що на філософському рівні методології засадничими положеннями є
навчально-освітньо-виховні
імперативи
педагогічної
антропології,
фундаментальні категорії педагогічної герменевтики, базові поняття
педагогічної акмеології, категоріальні конструкти педагогічної аксіології,
ноологічний категоріально-структурний синтез педагогічної ноетики. Вимоги
цих фундаментальних педагогічних теорій реалізуються через низку
методологічних
підходів:
системного,
синргетичного,
особистісно
орієнтованого, діяльнісного, компетентнісного, ресурсного, аксіологічного.
Сукупність цих підходів визначає модель побудови взаємодії суб’єктів
педагогічногопроцесу,здатних до самостійного цілепокладання, реалізації
завдань в різних видах діяльності.
Ключові слова: педагогічний процес, методологія, методологічні підходи,
формування, професійні якості, майбутні судноводії.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Цілісний педагогічний
процес як єдність процесів навчання, виховання, розвитку й професійної
підготовки покликаний формувати студента як громадянина, патріота, який
володіє високим рівнем національної свідомості, гідності й гордості, має
високорозвинуті морально-психічні та професійні якості, необхідні для
самовідданого виконання професійного обов’язку [1]. У зв’язку з цим
основними завданнями педагогічного процесу вищої школи є [1]: підготовка
студентів до виконання завдань професійної діяльності в сучасних умовах;
цілеспрямоване формування студента – громадянина, глибоко відданого своєму
народові, який має високі моральні й громадянські якості; озброєння студентів
такою системою професійних знань, навичок і вмінь, які забезпечили б
ефективну практичну діяльність

у певній

галузі знань;
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цілеспрямованого розвитку духовних сил, інтелектуальних, фізичних і
моральних якостей кожного студента.
Таким чином, виникає необхідність розробки методологічного підґрунтя
сучасного педагогічного процесу зорієнтованого на формування професійних
якостей майбутніх фахівців.
Аналіз актуальних досліджень та публікацій. У процесі дослідженнями
звернулися допраць вчених з

теорії професійної освіти (А. Алексюк,

С. Батишев, І. Бех, М. Євтух, М. Жалдак, І. Зязюн, В. Галузінський, Р. Гуревич,
Н. Ничкало, Н. Мойсеюк, С. Сисоєвої, В. Сластьонінта ін.),закономірностей
формування професійних та особистісних якостей фахівця (К. Вадель,
Б. Гершунський,

Р. Гуревич,

Е. Зеєр,

І. Зимня,

І. Зязюн,

О. Леонтьєв,

А. Маркова, Н. Кузьміна, О. Ільченкота ін.), вищої професійної освіти фахівців
морського

транспорту

(О. Безбах,

О. Зорька,

О. Мітракова,

О. Міхеєв,

С. Лопатюк, І. Скляренко, І. Сокол, В. Федотов, В. Чернявський, М. Шермах та
інші).
Нами визначено, що особливості створення інформаційного освітнього
середовища підготовки майбутніх судноводіїв здійснюється за напрямками:
вивчення державних питань щодо надійного соціального захисту українських
моряків як складову фахової підготовки майбутніх судноводіїв (О. Міхеєв,
С. Лопатюк); визначення методичних підходів щодо підготовки компетентних
фахівців галузі водного транспорту (В. Федотов, О. Зорька); виявлення
педагогічних умов застосування інноваційного підходу в процесі професійної
підготовки

майбутніх

фахівців

водного

транспорту (І. Скляренко);

впровадження засад компетентнісного підходу у вищу професійну освіту
фахівців морського транспорту (С. Єгорова), ціннісні орієнтації в системі
професійно важливих якостей особистості судноводія рибопромислового флоту
(О. Мітракова); визначення педагогічних умов формування професійної
компетентності судноводіїв у процесі вивчення фахових дисциплін (І. Сокол);
компетентнісний

підхід

до

формування

соціокультурної

особистості

майбутнього судноводія (Н. Слюсаренко); формування професійно-значимих
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ціннісних орієнтацій курсантів для роботи в екстремальних ситуаціях
(Т. Четверикова); структура професійної підготовки майбутніх судноводіїв у
вищих морських навчальних закладах у контексті проблем формування
інформатичної культури (М. Шермах, О. Безбах) тощо.
Опрацювання спеціальної літератури, матеріалів досліджень показало, що
формування професійних якостей майбутніх судноводіїв є актуальним
напрямком дослідження та потребує визначення методологічного підґрунтя
цього процесу.
Мета статті – визначити методологічні підходи формування професійних
якостей майбутніх фахівців водного транспорту.
Викладення основного матеріалу дослідження. Методологія – наука
про головні підходи, принципи побудови, форми і способи пізнання та зміни
навколишнього світу [1; 2]. Загалом предмет методології педагогіки вищої
школи визначають як процес пізнання навчально-виховного процесу, а також
визначення

принципів

побудови,

форм,

методів

і

способів

пізнання

педагогічної діяльності [1]. Методологія вивчає типи і рівні педагогічних
досліджень у їхніх взаємозв’язках, співвідношення якісних і кількісних
характеристик під час опису процесу навчання й виховання, професійної,
спеціальної, морально-психологічної і психологічної підготовки, а також
розглядає питання прогнозування шляхів розвитку педагогіки [2]. Тому
теоретико-методологічні положення педагогіки постають базою, головним
підґрунтям у виборі моделі, алгоритму і технології фахової підготовки
студентів та відповідно формування їх професійних якостей.
Найбільш загальною основою методології пізнання є
Методологічні

функції

виконує

вся

система

філософія.

філософського

знання.

Г. Васянович зазначає, що сучасна філософія освіти охоплює три сфери
фундаментальних

досліджень:

онтологію,

епістемологію

та

аксіологію

освіти [3]. Онтологія освіти методологічно взасадничує такі фундаментальні
педагогічні теорії, як педагогічна антропологія, педагогічна психологія,
педагогічна етика і педагогічна естетика. Аксіологія освіти фундує педагогічну
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аксіологію і педагогічну акмеологію. Своєю чергою, епістемологія освіти стає
теоретико-методологічною основою педагогічної герменевтики, педагогічної
когнітології

та

педагогічної

ноетики.

Аналіз

цих

фундаментальних

педагогічних теорій дозволив визначити засадничі положення формування
професійних якостей майбутніх судноводіїв, а саме:
1. Навчально-освітньо-виховні імперативи педагогічної антропології –
освітній процес спрямовується на суб’єкт-суб’єктне формування у майбутніх
судноводіїв духовності, самостійності, відповідальності, духовно-розумної
принциповості та почуття власної гідності (зокрема національної), творчої
активності, аналітичного та синтетичного мислення тощо.
2. Фундаментальні категорії педагогічної герменевтики – розуміння в
його глибинно-ноологічному сенсі як цілісний спектр духовно-розумних,
морально-духовних, духовно-естетичних, творчо-вольових і смислотворчих
здатностей та якостей особистості.
3. Базові поняття педагогічної акмеології – зрілість, професійна
діяльність, вершина майстерності, професіоналізм, а також закономірності та
технології самоактуалізації та саморуху до вершин професійної зрілості й
майстерності.
4. Категоріальні конструкти педагогічної аксіології – цінності, ціннісні
орієнтації, ціннісне ставлення, ціннісна свідомість, ціннісна установка як
сутнісних

сил

особистості,

її

інтелектуального,

морального,

творчого

потенціалу, що виражається у здатності вільно орієнтуватися в складних
соціальних і професійних ситуаціях, обирати, здійснювати інноваційні процеси.
5. Ноологічний категоріально-структурний синтез педагогічної ноетики –
формувати професійне розуміння-уміння-мислення, спрямовувати студента на
майбутню

творчість-майстерність-діяльність,

використовуючи

ціннісно-

смислову орієнтацію і ціннісно-смисловий вибір.
Окреслені положення у філософському смислі дозволяють визначити
низку методологічних підходів до формування професійних якостей майбутніх
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судноводіїв та сприяють реалізації ідей гуманізації, демократизації процесу
фахової підготовки фахівців морського транспорту.
Системний підхід. Елементи системи, зв’язки і відносини забезпечують
існування, функціонування і розвиток системи. Це ті зв’язки, що синтезують
нову якість, яка властива об’єкту як цілісному утворенню. Сутність об’єкта
визначається своєрідністю його внутрішньої структури, яка характеризує
стійкість утворення, що несе якісну визначеність системи, зберігає себе при
всьому різноманітті конкретних варіантів її існування, тобто є інваріантом
системи [4].
Освіта включає навчання, виховання і розвиток особистості, тобто
діяльність, що має складну структуру та утворює систему. У кожному з цих
головних компонентів освіти також можна виділити певні складові. Окрім того,
їх взаємозв’язки по суті, характеризують складні педагогічні явища [5].
Провідними у вирішенні проблем вищої професійної освіти фахівців морського
транспорту є розгляд досліджуваного феномену системи з опорою на
положення теорії систем як методологічного вчення загальнонаукового рівня.
Застосування положень теорії систем щодо формування професійних
якостей майбутніх судноводіїв реалізується нами в двох аспектах: перший
аспект – структура професійних якостей майбутніх судноводіїв розглядається
як сукупність функціонально пов’язаних елементів [6] та другий аспект –
процес формування професійних якостей майбутніх судноводіїв у вищих
морських навчальних закладах розглядається як підсистема професійної
підготовки фахівців морської галузі.
Так, системний підхід уможливлює розгляд процесу формування
професійних якостей

майбутніх

судноводіїв

як

достатньо

самостійної

підсистеми, яка містить такі компоненти: ціннісно-мотиваційний, когнітивний,
процесуально-діяльнісний,

рефлексивний,

контрольно-діагностичний,

що

відповідають основним елементам педагогічної системи (мета, завдання, зміст,
форми, методи, засоби навчання, результат тощо), визначаючи при цьому її
властивості та характеристики.
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Синергетичний підхід. Синергетика – це міждисциплінарний напрям
наукових досліджень, головним завданням якого є пізнання загальних
закономірностей і принципів, що взасадничують процеси самоорганізації в
системах найрізноманітнішої природи. Під самоорганізацією в синергетиці
розуміють виникнення макроскопічно впорядкованих просторово-часових
структур у складних нелінійних системах, що знаходяться далеко від
рівноважного стану, поблизу особливих критичних точок (точок біфуркації), в
околі яких стан системи стає нестійким. Останнє означає, що в цих точках
система під впливом найрізноманітніших діянь може різко, стрибкоподібно
змінити свій стан. Цей перехід часто характеризують як виникнення порядку з
хаосу. А тому в синергетиці переосмислюється концепція хаосу, вводиться
поняття

динамічного,

детермінованого

хаосу

як

деякої

надскладної

впорядкованості, що існує неявно, потенційно і має проявитися в тій чи іншій
багатоманітності впорядкованих структур [3; 7; 8].
Синергетичний підхід, гуманістичний за своєю сутністю, набуває в вищій
професійній освіті фахівців морського транспорту все більшого значення:
створює умови до стимулювання самостійного розвитку особистості моряка,
побудови індивідуальної освітньої траєкторії, розгортання світогляду до
розуміння наукової картини світу, навчає самоорганізації внутрішнього світу,
переорієнтації освітнього мислення.
З

урахуванням

викладених

положень,

основними

вимогами

синергетичного підходу до формування професійних якостей майбутніх
судноводіїв є:
процес професійної підготовки майбутніх судноводіїв є відкритою
системою, тобто складається з підсистем, між якими відбувається постійний
обмін інформацією;
формування професійних якостей майбутніх судноводіїв є підсистемою
нижчого порядку, яка обмінюється інформацією та взаємодіє з іншими
підсистемами системи професійної підготовки;
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учасники

педагогічного

процесу

постають

відкритими

саморегулюючими, самодетермінованими системами, які прагнуть до
розвитку суб’єктності.
Особистісно орієнтований підхід. Основні ідеї особистісно орієнтованої
освіти передбачають орієнтацію в конструюванні й реалізації педагогічного
процесу на особистість як ціль, суб’єкт, результат і головний критерій його
ефективності.

Цей

підхід

наполегливо

вимагає

визнання

унікальності

особистості, її інтелектуального й морального потенціалу, права на повагу.
Водночас припускає опору в освіті на природний процес саморозвитку задатків
і творчого потенціалу особистості,

створення

для

цього

відповідних

умов [9; 10].
Діяльнісний

підхід.

Оскільки

діяльність

є

основою,

засобом

і

вирішальною умовою розвитку особистості, то цей факт зумовлює необхідність
реалізації

в

педагогічному

процесі

тісно

пов’язаного

з

особистісно

орієнтованим діяльнісного підходу, який вимагає створення таких умов, щоб
студент став суб’єктом пізнання, діяльності й спілкування. Виходячи з
діяльнісної теорії, засвоєння знань і формування адекватної їм системи дій є
єдиним взаємопов’язаним процесом. Знання завжди засвоюються через
включення їх в ту чи іншу діяльність [11]. Вони або є об’єктом пізнавальної
діяльності, або складають її орієнтаційну основу. Застосування знань для
вирішення як практичних, так і теоретичних професійних завдань забезпечує
усвідомлення оволодіння ними. Таким чином, діяльнісний підхід передбачає,
що засвоєння професійних знань має відбуватися як процес їх застосування для
вирішення теоретичних і практичних завдань, в якому знання є або об’єктом
пізнавальної діяльності, або складають її орієнтовну основу.
Таким чином, основними положеннями особистісно орієнтованого та
діяльнісного

підходів

до

формування

професійних якостей

майбутніх

судноводіїв є такими:
забезпечення розвитку особистості через організацію її діяльності;

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 3

Педагогіка

єдність взаємозв’язку і взаємопереходу особистісної та предметної сторін
діяльності;
підпорядкування освіти на кожному рівні розвитку особистості її
інтересам і здібностям;
формування

уявлення

про

навчально-пізнавальну

діяльність

як

особистісно значущу [12].
Компетентнісний підхід. Компетентнісний підхід – це пріоритетна
орієнтація на такі цілі-вектори освіти: здатність до навчання, самовизначення
(самодетермінація), самоактуалізація, соціалізація, розвиток індивідуальності
особистості. Компетентнісний підхід дозволяє формувати зміст освіти з
урахуванням характеристик результату освітньої діяльності «на виході», де
компетентність є запланованованою метою. Компетентність – реально
сформовані особистісні та професійні якості, тобто інтегральна характеристика
тієї особистості, яка володіє всіма потрібними компетенціями [13; 14].
Ресурсний підхід. Підготовка фахівців морського транспорту спирається
на положення ресурсного підходу в педагогіці, який визначає сукупність умов і
засобів, необхідних для реалізації потенційних можливостей людини.
Ресурсами називають зовнішні (засоби й умови навчального середовища)
і внутрішні (індивідуальні, особисті) можливості. Враховуючи те, що процес
професійної підготовки здійснюється в освітньому середовищі навчального
закладу і є пошуком та актуалізацією ресурсів для досягнення мети, звертають
увагу на два важливих аспекти. По-перше, саме освітнє середовище є
сукупністю об’єктивних ресурсів, що знаходяться поза особистістю та
необхідні для оптимізації навчання. По-друге, велике значення мають
індивідуальні особливості студента, які він сам визначає і використовує як
засоби досягнення потрібних результатів навчання [5; 15].
Ресурсний підхід, таким чином, визначає вибір і використання
індивідуальних

і

середовищних

ресурсів

як

внутрішніх

і

зовнішніх

можливостей майбутнього фахівця морської галузі.
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Аксіологічний підхід. Цей підхід в освіті пов’язаний з її гуманізацією,
орієнтованою на людину як найвищу цінність соціального буття та ставленням
до неї як суб’єкта пізнання, спілкування, творчості [16].
Аксіологічний підхід визнає кожного учасника освітнього процесу
активним

суб’єктом

діяльності,

дозволяє

вибудувати

суб’єкт-суб’єктні

відносини та створити сприятливий психологічний клімат у процесі навчання.
Навчаючись і реалізуючись як особистість в освітньому просторі, студент
має відстоювати особисту точку зору, висловлювати власні думки, вступаючи в
дискусію, діалог з одногрупниками і викладачами. У навчальному закладі
студенти набувають навичок не лише професійного, а й соціального
спілкування; засвоюють загальноприйняті норми та правила, що прийняті у
професійному середовищі, тобто оволодівають ціннісними орієнтаціями
майбутньої професії. Формування ціннісних орієнтацій студентів відбувається в
процесі педагогічної взаємодії «викладач – студент» шляхом надання
викладачем

взірця

вирішення

різних

ситуацій

в

аудиторному

та

в

позааудиторному спілкуванні [17].
Висновки. Таким чином, ми відобразили сукупність методологічних
підходів з урахуванням вимог, які, на наш погляд, уможливлюють вирішення
проблеми формування професійних якостей майбутніх судноводіїв.
Визначені методологічні підходи дають змогу: розробити модель
формування професійних якостей майбутніх судноводіїв, сформулювати
організаційно-педагогічні умови її функціонування, визначити критерії,
показники та рівні сформованості професійних якостей майбутніх судноводіїв.
Зазначимо, що всі рівні методології утворюють складну систему, у межах
якої між науковими підходами існує певна ієрархічність. Філософський рівень
постає як змістове підґрунтя процесу отримання нового знання, визначаючи
методологічні підходи до процесу формування професійних якостей й
перетворення педагогічної дійсності відповідно новому результату.
Перспективи подальшого розвитку полягають у створенні моделі
формування

професійних

якостей

майбутніх

судноводіїв
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використання індивідуальних і середовищних ресурсів як внутрішніх і
зовнішніх можливостей майбутнього фахівця морського транспорту.
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Методологические
основы
формирования
профессиональных качеств будущих судоводителей
В статье предложены методологические подходы к формированию
профессиональных качеств будущих судоводителей соответственно уровням
иерархии методологии науки. Выявлено, что на философском уровне
методологии
основополагающими
есть
учебно-образовательновоспитательные
императивы
педагогической
антропологии,
фундаментальные категории педагогической герменевтики, базовые понятия
педагогической акмеологии, категориальные конструкты педагогической
аксиологии, ноологический категориально-структурный синтез педагогической
ноэтики. Требования этих фундаментальных педагогических теорий
реализуется через ряд подходов: системного, синергетического, личностно
ориентированного,
деятельностного,
компетентносного,
ресурсного,
аксиологического. Совокупность этих подходов определяет модель построения
взаимодействия субъектов педагогического процесса, способных к
самостоятельной целевой установке, реализации задач в различных видах
деятельности.
Ключевые
слова:
педагогический
процесс,
методология,
методологические подходы, формирование, профессиональные качества,
будущие судоводители.
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Glikman S. Methodological Basisof Formation the Professional Qualities of
Future Navigators
The author noted in the article that the methodology studies the types and
levels of pedagogical researches in their relationship, the ratio of qualitative and
quantitative characteristics when describing the process of training and education,
professional, special, moral-psychological and psychological training and also
considers the questions of forecasting the ways of development of pedagogy. That is
why the theoretical and methodological provisions of pedagogy became the basis, the
main background for choosing a model, algorithm and technology of student's
professional training and, accordingly, the formation of their professional qualities.
According to this, the researcher proposed the methodological approaches of
formation of professional qualities of future navigators due to hierarchy of the
methodology of science. It is determined that at the philosophical level of the
methodology the basic provisions are the educational and educative imperatives of
pedagogical anthropology, the fundamental categories of pedagogical hermeneutics,
the basic notions of pedagogical acmeology, the noological categorical-structural
synthesis of pedagogical noetics.The requirements of these fundamental pedagogical
theories are realized through a number of methodological approaches, such as:
systemic, synergetic, personally oriented, activity, competence, resource, axiological.
The combination of these approaches defines the model of constructing the
interaction of subjects of the pedagogical process, capable of independent goalsetting, realization of tasks in educational-cognitive activity. It promotes the
realization of the ideas of humanization and democratization, the professional
development and focused on formation of professional qualities of future navigators.
Key words: the pedagogical process, methodology, methodological
approaches, formation, professional qualities, future navigators.
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УДК 378.796.071.4
Сергій ГУМЕНЮК,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри фізичного виховання Тернопільського національного
педагогічного університету ім. В. Гнатюка
РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЩОДО
ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАСОБАМИ
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У статті проводиться порівняльний аналіз результатів формувального
експерименту щодо ефективності запропонованої педагогічної системи
формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів
фізичної культури засобами інноваційних технологій. Узагальнені результати
проведених обрахунків та їх аналіз свідчить, що до експерименту показники в
контрольній та експериментальній групах були практично однаковими,
натомість після формувального експерименту якісні та кількісні показники в
ЕГ значно зросли у порівнянні з КГ.
Ключові слова. формувальний експеримент, продуктивне педагогічне
мислення, майбутні учителі фізичної культури, контрольна група,
експериментальна група.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Один із основних
напрямів реформування вітчизняної педагогічної освіти полягає у вирішення
проблем формування особистості сучасного учителя, який би зміг самостійно й
продуктивно мислити, приймати швидкі та адекватні рішення, орієнтуватися у
мінливих ситуаціях, проявляти творчу ініціативу. Для цього освітня система
потребує мобільного, відкритого до інновацій, компетентного фахівця.
Сучасне

суспільство

вимагає

постійного

зростання

професійної

компетентності майбутніх фахівців, зокрема й учителів фізичної культури, що
зумовлює необхідність пошуку нових шляхів всебічного удосконалення їх
професійної компетентності. Успішне формування педагогічного мислення
допоможе майбутньому учителю фізичної культури органічно включитися в
педагогічну роботу й розпочати практичне застосування наукових знань та
умінь у процесі їх самостійної професійної діяльності.

© Гуменюк С.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що значна увага
проблемі підготовки майбутніх учителів до педагогічної діяльності присвячені
праці І. Беха, В. Бондаря, І. Зязюна, Н. Кузьміної, С. Сисоєвої, В. Рибалка
Л. Романишиної; розвиток продуктивного мислення досліджували В. Андрєєва,
Дж. Гілфорд,

З. Калмикова,

Г. Уоллес,

Т. Харсон,

Дж. Чаффі; проблеми

педагогічного мислення розглядали у своїх роботах О. Акімова, В. Вихрущ,
С. Гончаренко, О. Гребенюк, А. Зубрик, М. Кашапов, В. Шахов.
Водночас, зважаючи на значні напрацювання зазначених вище авторів, не
дослідженою в повній мірі залишилася проблема формування продуктивного
педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури у процесі їх
професійної підготовки.
Тому, мета статті полягає у визначені рівнів та порівняльному аналізі
результатів формувального експерименту щодо ефективності запропонованої
нами педагогічної системи формування продуктивного педагогічного мислення
майбутніх учителів фізичної культури засобами інноваційних технологій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Науково-дослідна робота
проводилася

на

базі

Бердянського

державного

педагогічного

університету, Вінницького державного педагогічного університету імені
М. Коцюбинського, Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка, Криворізького державного педагогічного університету,
Південноукраїнського

національного

педагогічного

університету

імені

К. Д. Ушинського,Тернопільського національного педагогічного університету
імені В. Гнатюка, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
та Хмельницького національного університету.
З

метою

визначення

ефективності

формування

продуктивного

педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури засобами
інноваційних технологій у процесі їх професійної підготовки, ми провели
порівняльний аналіз результатів до та після формувального експерименту.
Загалом в експерименті взяли участь 778 студентів (контрольні групи – 386,
експериментальні групи – 392 студентів).
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У відповідності до мети й завдань нашого дослідження нам була
необхідна методика, яка б дозволила виявити індивідуально-типологічні
особливості розвитку продуктивного педагогічного мислення майбутніх
учителів фізичної культури й визначити впливи на нього різних умов навчання.
Вивчення наукової літератури й дослідження наявних методик засвідчило, що
вони не відповідають поставленим цілям. Тому ми запропонували власну
методику, яка побудована на попередньому психолого-педагогічному аналізі
об’єкта дослідження та на вирішенні діагностичних завдань, за допомогою яких
її можна реалізувати. Розглядаючи продуктивне педагогічне мислення як
інтегральне утворення, ми визначили критерії діагностики та їх показники
таблиці 1.
Таблиця 1 – Діагностична модель розвитку продуктивного педагогічного мислення
№
Критерії
Показники
Методи дослідження

1.

2.

Педагогічна
компетентність

Особистісний
потенціал

Педагогічні здібності

Тест «Педагогічні ситуації» (Р.Немов) [5]

Творчі здібності

Самооцінка творчих здібностей (За
Є. Тунік) [2]

Схильність до
творчості

Опитувальник особистісної схильності до
творчості Г. Девіса[6]
Короткий тест творчого мислення (за
П. Торренсом) [4]
Методика Індивідуальні стилі мислення
(О.Алексійова, Л.Громова) [1].
Діагностика рівня розвитку дивергентного
мислення[6]

Творче мислення
3.
4.

Інтелектуальний
потенціал
Дивергентне
мислення

Індивідуальні стилі
мислення
Дивергентне мислення

Перший критерій – педагогічна компетентність, у нашій методиці
визначалася за допомогою тестів «Педагогічні ситуації» (Р. Немова) [5] та
«Самооцінка творчих здібностей (Є. Тунік)» [2]. Використовуючи методи
статистичної обробки результатів анкетування ми одержали характеристику
рівнів (високий, середній та достатній) розвитку педагогічних здібностей
майбутніх учителів фізичної культури до та після формувального експерименту
(таблиця 2).
Аналіз експериментальних даних свідчить, що в контрольних групах (КГ)
на

етапі

вхідного

контролю

(ВК)

та

підсумкового

контролю

(ПК)

формувального етану експерименту якісні та кількісні показники є відносно
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стабільними, тоді як в експериментальних групах (ЕГ) спостерігаються суттєві
зміни в сторону покращення. Так, процентна кількість студентів, для яких був
характерний достатній рівень знизилась з 17,6% до 5,6%. Натомість,
результати, що відображають середній та високий рівні даного показника,
збільшились відповідно на 2,1% та на 9,9%.
Таблиця 2 – Рівні розвитку педагогічних здібностей у майбутніх учителів фізичної
культури
Рівні
Вид
контролю
ВК
ПК

Групи

Кількість
студентів

КГ
ЕГ
КГ
ЕГ

Високий

Середній

Достатній

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

107
112
109
151

27,7
28,6
28,2
38,5

213
211
214
219

55,2
53,8
55,4
55,9

66
69
63
22

17,1
17,6
16,3
5,6

386
392
386
392

Для виявлення творчих здібностей у майбутніх учителів фізичної
культури було проведено дослідження згідно методики «Самооцінка творчих
здібностей» (за Є. Тунік) до і після формувального експерименту. Результати
статистичної обробки анкетування та їх рангування занесені в таблицю 3.
Таблиця 3 – Рівні розвитку творчих здібностей майбутніх учителів фізичної культури
Рівні
Вид
контролю
ВК
ПК

Групи
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ

Кількість
студентів
386
392
386
392

Високий
к-сть
106
112
106
147

%
27,5
28,6
27,5
37,5

Середній
к-сть
135
135
137
188

%
35
34,4
35,5
48

Достатній
к-сть
145
145
143
57

%
37,5
37
37
14,5

З таблиці видно, що в контрольних групах (КГ) відсоткова оцінка
майбутніх учителів фізичної культури, для яких був характерний достатній
рівень знизилась на 0,5%, середній рівень зріс на 0,5%, а високий залишився без
змін. В експериментальних групах (ЕГ) спостерігаються такі зміни: відсоткова
кількість студентів на достатньому рівні зменшилась на 22,5%, на середній та
високому рівні – збільшились на 13,6% та 8,9% відповідно.
Другим критерієм став особистісний потенціал майбутніх учителів
фізичної культури. Для виявлення другого критерію особистісного потенціалу
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майбутніх учителів фізичної культури було проаналізовано результати тестів
«Особистісні схильності до творчості за методикою Г. Девіса» [6] та субтест
для

визначення

формувального

«Творчого

мислення

експерименту.

П. Торренса»

Результати

[4]

статистичної

до

та

обробки

після
даних

особистісних схильностей до творчості занесені в таблицю 4.
Таблиця 4 – Особистісні схильності майбутніх учителів фізичної культури до творчості
Рівні
Високий
Середній
Достатній
Вид
Кількість
Групи
контролю
студентів
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
КГ
386
106
27,5
186
48,2
94
24,3
ВК
ЕГ
392
110
28,1
182
46,4
99
25,5
КГ
386
108
28
189
49
89
23
ПК
ЕГ
392
142
36,2
203
51,8
47
12

Проаналізувавши результати зведеної таблиці, можна побачити, що у
експериментальних групах (ЕГ) по завершені формувального експерименту
відбулися кількісні та якісні зрушення, так на 8,1% збільшився високий рівень й
на 13,5% зменшився достатній рівень, в той час як у контрольних групах (КГ)
результати суттєво не змінилися.
Другий тест особистісного потенціалу майбутніх учителів фізичної
культури визначав фактори творчого мислення, а саме:швидкість, гнучкість,
оригінальність та розробленість. Результати вихідного та підсумкового
контролю наведені у таблиці 5.
Таблиця 5 – Рівні розвитку творчого мислення майбутніх учителів фізичної культури
Рівні
Вид
контролю
ВК
ПК

Групи

Кількість
студентів

КГ
ЕГ
КГ
ЕГ

386
392
386
392

Високий
к-сть
116
112
118
159

%
30,1
28,6
30,6
40,6

Середній
к-сть
151
159
154
189

%
39,1
40,5
39,9
48,2

Достатній
к-сть
119
121
114
44

%
30,8
30,9
29,5
11,2

Якісні та кількісні здобутки експериментальних даних свідчать про
позитивну динаміку у формуванні факторів творчого мислення майбутніх
учителів фізичної культури у ЕГ поряд зі стабільними показниками, що не мали
явної позитивної динаміки у КГ. Зокрема, результати дослідження показують,
що достатній рівень в ЕГ скоротився на 19,7% а високий виріс на 12%.
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Для визначення інтелектуального потенціалу мислення майбутніх учителів
фізичної культури ми використали методику «Індивідуальні стилі мислення»
(О. Алєксєєва, Л. Громової) [1]. Одержані результати ми використали для того,
щоб визначити той стиль мислення, який переважає у студентів, а також манеру
задавати питання, приймати рішення та обирати способи вирішення проблем.
Було

визначено

п’ять

стилів

мислення:

синтетичний,

ідеалістичний,

прагматичний, аналітичний та реалістичний. Отримані результати та їхній аналіз
подані у таблиці 6.

К-сть
студентів

Групи

Вид
контролю

Таблиця 6 – Рівні сформованості індивідуальних стилів мислення майбутніх учителів
фізичної культури

КГ

386

ЕГ

392

КГ
ЕГ

386
392

КГ

386

ЕГ

392

КГ
ЕГ

386
392

ВК

ПК

Рівні
Стилі

Високий
к-сть

С
І
П
А
Р
С
І
П
А
Р
Всього
Всього
С
І
П
А
Р
С
І
П
А
Р
Всього
Всього

21
22
19
16
20
23
22
20
17
19
98
101
21
22
20
16
20
33
30
28
21
29
99
141

%
5,4
5,7
4,9
4,1
5,2
5,9
5,6
5,1
4,3
4,8
25,4
25,8
5,4
5,7
5,2
4,1
5,2
8,4
7,7
7,1
5,4
7,4
25,6
36

Середній

Достатній

к-сть

%

к-сть

%

48
42
39
45
12
47
44
40
43
13
186
187
46
42
40
44
17
50
46
43
44
15
189
198

12,4
10,9
10,1
11,7
3,1
12,0
11,2
10,2
11,0
3,3
48,2
47,7
11,9
10,9
10,4
11,4
4,4
12,8
11,7
11,0
11,2
3,8
49
50,5

19
22
20
19
22
21
21
20
19
23
102
104
19
20
20
19
20
10
8
9
11
16
98
53

4,9
5,7
5,2
4,9
5,7
5,4
5,4
5,1
4,8
5,9
26,4
26,5
4,9
5,2
5,2
4,9
5,2
2,6
2,0
2,3
2,8
4,1
25,4
13,5
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Результати рівнів сформованості індивідуальних стилів мислення
аналогічно попереднім тестам показують перевагу студентів ЕГ над КГ у
якісних параметрах та збільшення кількості майбутніх учителів фізичної
культури у ЕГ з високим рівнем і зменшення з достатнім рівнем.
Четвертий критерій – рівень розвитку дивергентного мислення у
майбутніх учителів фізичної культури. Для цього ми використали «Діагностику
розвитку дивергентного мислення» [6]. Цей тест допоміг дізнатися, наскільки
студенти здатні до продуктивного самовираження за допомогою малюнків.
Наводимо отримані результати та їх аналіз у таблиці 7.
Зведемо

середні

значення

відповідно

до

рівнів

сформованості

дивергентного мислення майбутніх учителів фізичної культури (таблиця 7).

К-сть
студентів

Групи

Вид
контролю

Таблиця 7 – Рівні розвитку дивергентного мислення майбутніх учителів фізичної
культури

КГ

386

ЕГ

392

КГ
ЕГ

386
392

КГ

386

ЕГ

392

КГ
ЕГ

386
392

ВК

ПК

Рівні
ОПМ
Ш
Г
О
Р
Об
Ш
Г
О
Р
Об
Середнє
Середнє
Ш
Г
О
Р
Об
Ш
Г
О
Р
Об
Середнє
Середнє

Високий
к-сть
105
101
100
103
101
98
103
102
99
103
102
101
107
103
103
104
103
145
137
135
148
140
104
141

%
27,2
2,6
25,9
26,7
26,2
25,0
26,3
26,0
25,3
26,3
26,4
25,8
27,7
2,7
26,7
26,9
26,7
37,0
34,9
34,4
37,8
35,7
26,9
36

Середній
к-сть
172
177
179
182
170
189
185
179
184
178
176
183
176
181
183
186
174
210
202
206
211
201
180
206
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%
44,6
4,6
46,4
47,2
44,0
48,2
47,2
45,7
46,9
45,4
45,7
46,7
45,6
4,7
47,4
48,2
45,1
53,6
51,5
52,6
53,8
51,3
46,6
52,6

Достатній
к-сть
109
110
108
101
115
105
104
111
109
111
108
108
103
102
100
96
109
37
53
51
33
51
102
45

%
28,2
2,8
28,0
26,2
29,8
26,8
26,5
28,3
27,8
28,3
27,9
27,5
26,7
2,6
25,9
24,9
28,2
9,4
13,5
13
8,4
13
26,5
11,4
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За четвертим критерієм

«дивергентне мислення» спостерігаються

ідентичні позитивні показники у ЕГ майбутніх учителів фізичної культури
порівняно з КГ, як за усіма п’ятьма компонентами мислення, так і за рівнями
розвитку дивергентного мислення в сторону збільшення середнього та
високого.
У таблиці 8 дано порівняльний аналіз загальних рівнів продуктивного
педагогічного мислення майбутніх вчителів фізичної культури за чотирма
критеріями відповідно на етапах вихідного контролю (ВК) та підсумкового
контролю (ПК) експерименту.

ВК

Таблиця 8 – Загальні рівні продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів
фізичної культури (у %) (за чотирма компонентами)
Контрольна група
Експериментальна група
Рівні
І кр.
ІІ кр.
ІІІ кр. ІV кр.
І кр.
ІІ кр.
ІІІ кр. ІV кр.
В

27,6

28,8

27,5

26,4

28,6

28,4

28,1

25,8

С
Д

45,1
27,3
2
27,9
45,5
26,6
2,02

43,7
27,5
2,01
29,3
44,5
26,2
2,03

48,2
24,3
2,03
28
49
23
2,05

45,7
27,9
1,99
26,9
46,6
26,5
2

44,1
27,3
2,02
38
52
10
2,28

43,4
28,2
2
38,4
45,5
16,1
2,27

46,4
25,5
2,02
36,2
51,8
12
2,24

46,7
27,5
1,98
36
52,6
11,4
2,25

ПК

х
В
С
Д

х

Аналіз даних вихідного контролю формувального експерименту свідчить
про те, що до початку експерименту між контрольною та експериментальною
групами суттєвої різниці за сумою усіх чотирьох показників не спостерігалося.
Натомість на підсумковому контролі, як показують результати зведеної
таблиці 8, можна побачити, що у експериментальних групах (ЕГ) по завершені
формувального експерименту відбулися кількісні та якісні зміни у порівнянні з
контрольними групами за усіма чотирма критеріями. Так на 8,1% збільшився
високий рівень й на 13,5% зменшився достатній рівень, в той час як у
контрольних групах (КГ) результати суттєво не змінилися. Аналіз результатів
дає підстави стверджувати, що запропонована нами педагогічна система
формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів
фізичної культури засобами інноваційних технологій виявилася ефективною.
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Порівнюючи результати були використані формули для обчислення
середньої вибіркової х (1) та середнього квадратичного відхилення  (2) [3].
У таблиці 9, пропонуємо загальну динаміку статистичних характеристик
продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури
за чотирма компонентами на етапах ВК та ПК формувального експерименту.
Таблиця 9 – Динаміка статистичних характеристик продуктивного педагогічного
мислення майбутніх учителів фізичної
Групи
Рівень
ВК
ПК


х
х
( хі )
пі
пі
Високий
27,7
37,2
ЕГ
Середній
45,2
2
0,53
50,5
2,45
0,41
Достатній
27,1
12,3
Високий
27,6
27,8
КГ
Середній
45,7
2
0,52
46,4
2,02
0,51
Достатній
26,7
25,8

Порівняльний аналіз всіх компонентів показав, що в ЕГ порівняно з КГ
значно зменшилась кількість студентів з достатнім рівнем (на етапі ВК було
27,1%, ПК – 12,3%; у КГ було 26,7%, а стало – 25,8%). Натомість, в ЕГ значно
зросла кількість студентів з високим рівнем продуктивного педагогічного
мислення (було 27,7%, а стало 37,2%). За час проведення експерименту
показник середнього значення одержаних балів в ЕГ зріс на 0,45, а середнє
квадратичне відхилення після експерименту становить  =0,41, що менше на
0,12 за середнє квадратичне відхилення до експерименту, це свідчить про те,
що кількість студентів з високим та середнім рівнем продуктивним
педагогічним мислення збільшилась, а з достатнім рівнем зменшилась
(розсіювання навколо середнього значення менше).
Узагальнені результати проведених обрахунків проілюстровано за
допомогою гістограм (рисунок 1). Їх аналіз також свідчить, що після
формувального експерименту якісні показники в ЕГ значно зросли у порівнянні
з КГ.
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Рисунок 1 – Гістограма студентів КГ і ЕГ на етапі ПК

Позитивні характеристики впливу експериментальної роботи були
одержані за допомогою обчислення коефіцієнтів зростання показників і
статистичної характеристики генеральної середньої величини генеральної
сукупності, що підтверджує ефективність запропонованої нами педагогічної
системи формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх
учителів фізичної культури засобами інноваційних технологій.
Таким чином вище сказане дозволяє зробити висновки, що:
1. У відповідності до мети й завдань нашого дослідження ми розробили
власну методику, яка дозволила виявити індивідуально-типологічні особливості
розвитку продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної
культури й визначити впливи на нього різних умов навчання.
2. Узагальнені результати проведених обрахунків та аналіз їх критеріїв
(педагогічна компетентність, особистісний потенціал, інтелектуальнийпотенціал
та дивергентне мислення) свідчить, що до експерименту показники в
контрольній та експериментальній групах були практично однаковими, натомість
після формувального експерименту якісні та кількісні показники в ЕГ значно
зросли у порівнянні з КГ.
3. Порівняльний аналіз критеріїв та компонентів показав, що в ЕГ
порівняно з КГ значно зменшилась кількість студентів з достатнім рівнем (на
етапі ВК було 27,1%, ПК – 12,3%; у КГ було 26,7%, а стало – 25,8%).
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Натомість, в ЕГ значно зросла кількість студентів з високим рівнем
продуктивного педагогічного мислення (було 27,7%, а стало 37,2%).
Перспективи подальших розвідок дослідження будуть присвячені
проектуваню

отриманих результатів

у процес

професійної підготовки

майбутніх учителів фізичної культури.
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Гуменюк С. Результаты педагогического эксперимента по
формированию продуктивного педагогического мышления будущих
учителей физической культуры средствами инновационных технологий
В статье осуществляется сравнительный анализ результатов
формирующего
эксперимента
по
эффективности
предложенной
педагогической системы формирования продуктивного педагогического
мышления будущих учителей физической культуры средствами инновационных
технологий. Обобщенны результаты проведенных вычислений и их анализ
свидетельствует, что перед экспериментом показатели в контрольной и
экспериментальной группах были практически одинаковыми, зато после
формирующего эксперимента качественные и количественные показатели в
ЭГ значительно выросли по сравнению с КГ.
Ключевые слова: продуктивное педагогическое мышление, будущие
учителя физической культуры, контрольная группа, экспериментальная
группа.
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Humeniuk S. Results of Forming Experiment on the Productive Pedagogical
Thinking formation of Future Physical Culture Teachers by Innovative
Technologies Means
Сomparative analysis of the results of the forming experiment on the
effectiveness of the proposed pedagogical system on the productive pedagogical
thinking formation of future physical culture teachers by means of innovative
technologies has been conducted in the article. In order to determine the effectiveness
a forming experiment has been conducted. The experiment involved 778 students
(control groups (CG)- 386 students, experimental groups(EG)- 392 students).
In accordance with the purpose and objectives of our research, we developed
our own methodology, which allowed to identify the individual and typological
features of the development of productive pedagogical thinking of future physical
culture teachers and to determine the impact of different learning conditions on it.
This technique is based on the previous psychological and pedagogical analysis of
the research object and on solving diagnostic problems as well, with which it can be
implemented.
The generalized results of the conducted calculations and the analysis of their
criteria (pedagogical competence, personal potential, intellectual potential and
divergent thinking) indicate that the experimental data in the control and
experimental groups were practically the same, whereas, after the forming
experiment, the qualitative and quantitative indicators in the EG significantly
increased in comparison with the KG. So, after the experiment in the EG comparing
with KG the number of students with sufficient level (the initial stage shows 27,1%,
the final stage presents 12,3%; KG had 26,7%, but then it showed
25,8%)significantly decreased. At the same time, in the EG, the number of students
with a high level of productive pedagogical thinking increased significantly (it began
with 27.7%, but it got up to 37.2%). During the forming experiment, the average
value of the obtained points in the EG increased by 0.45, and the average square
deviation after the experiment is  = 0.41, which is less by 0.12 than the average
square deviation before the experiment. It indicates that the number of students with
a high and moderate level of productive pedagogical thinking has increased, but with
a sufficient level has decreased (dispersion around the average number is less).
Positive characteristics of the experimental work influence were obtained by
calculating the coefficients of growth indicators and the statistical characteristic of
the general average value of the general total. It confirms the effectiveness of our
proposed pedagogical system for the formation of productive pedagogical thinking of
future physical culture teachers by means of innovative technologies.
Keywords: forming experiment, productive pedagogical thinking, future
teachers of physical culture, control group, experimental group.
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УДК 378.134
Ульяна ДУДКА,
викладач циклової комісії спеціальних економічних дисциплін,
Відокремлений підрозділ університету біоресурсів і природокористування
України, Бережанський агротехнічний інститут
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО
ЕКОНОМІСТА – ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
У статті показано, що одним із шляхів вирішення проблеми якісної
підготовки майбутніх економістів став компетентнісний підхід. Це
пояснюється низкою причин: зміни в суспільстві до проблем економіки та
орієнтація на відтворення затребуваних якостей особистості(мобільність,
динамізм, конструктивність, професійна і соціальна компетентності);
необхідність модернізації освіти і виробництва. Проаналізовано різні підходи
до поняття «компетентісний підхід». Виділено для майбутніх економістів
п’ять компонентів компетентності: готовність; володіння знаннями
економічного змісту; досвід практичного застосування теоретичних
знань;ставлення до змісту економічних дисциплін і оволодіння ним; емоційновольова регуляція у процесі виявлення компетентності. На ці компоненти
студенти коледжу орієнтуються на протязі навчання у вищому навчальному
закладі. Проведено порівняння понять компетенція і компетентність.
Ключові слова: майбутні економісти, коледж, компетентність,
професійна компентність, освітній процес.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Входження України в
європейський простір, перехід на багаторівневу систему освіти обумовило
потребу в удосконаленні освітньої системи, оскільки підвищується рівень
вимог

суспільства

до

фахівця,

головною

метою

стає

підготовка

висококваліфікованих фахівців, які будуть конкурентоспроможними на ринках
праці.

Найбільш

гостро

поставлено

завдання

формування

висококваліфікованого фахівця. Не виключенням є і економісти. Тому перед
викладачами коледжів постали нові завдання: підготувати професійно
компетентних фахівців.
Одним із шляхів вирішення даної проблеми став закріплений у
Болонській декларації компетентісний підхід. Тому метою статті було обрано
© Дудка У.
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питання

про

формування

професійної

компетентності,

як

результату

впровадження компетентісного підходу в процес підготовки майбутніх
економістів у коледжі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням особливостей
компетентнісного підходу займалися науковці вчені різних країн. Загальні
питання вивчали В. Байденко, А. Вербицький, Е. Зеєр, І. Зимня, О. Овчарук,
О. Пометун,

С. Раков

А. Хуторськойта

ін.

Формування

професійної

компетентності фахівців різного профілю вивчали Н. Баловсяк (формування
інформаційної компетентності майбутнього економіста в процесі професійної
підготовки),

О. Євсюкова

(педагогічні

умови

формування

професійної

компетентності майбутніх офіцерів у навчальному процесі вищого військового
навчального закладу), В. Лозовецької (професійна компетентність фахівця
туризму), О. Романишиної (формування професійної компетентності майбутніх
учителів нематематичних спеціальностей). Значна увага приділена формуванню
професійної компетентності майбутніх економістів: О. Беляніна (технологічний
підхід до математичної компетентності економістів), Н. Ванжа (самостоятельна
работа студентів економічних спеціальностей в процесі вивчення математичних
дисциплін), Л. Гусак (професійна спрямованість навчання вищої математики
студентів економічних спеціальностей), Н. Маланюк, О. Токарчук (дослідження
математичної компетентності майбутніх економістів у коледжах) та ін. Але
важливість цієї проблеми потребує подальшого її дослідження.
Основний зміст статті. Науковцями доведено, що компетентісний підхід
сприяє розвитку інших педагогічних підходів, які використовуються в
освітньому

процесі

коледжів

(системний,

діяльнісний,

особистісно-

орієнтований) [2].
Потреба в компетентісному підході науковці поянюють низкою причин,
серед яких ми виділяємо:
зміни в суспільстві, соціально-економічних та технологічних факторах;
необхідністю модернізації загальної, професійної та вищої освіти,
приведення її у відповідність до сучасних вимог [1, с. 5762].
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Розглянемо визначення компетентісного підходу, які подаються в
наукових працях. В узагальненому вигляді під компетентнісним підходом
розуміють спрямованість педагогічного процесу на формування професійної
компетентності фахівця. Поштовхом у дослідженні цього підходу була
стаття Д. Мак-Клеланда під назвою «Тестувати компетентність, а не
інтелект» [19, с. 114]
Нам імпонує визначення, подане в працях О. Пометун: компетентнісний
підхід – це сукупність загальних принципів визначення цілей освіти, відбору
змісту освіти, організації освітнього процесу й оцінки освітніх результатів
(О. Пометун)

[14].

При

використанні

цього

підходу

враховується

не

поінформованість студента в тій чи іншій галузі наук, не накопичення
сукупності розрізнених знань, а уміння визначати завдання, висувати ідеї, їх
розв’язувати і відповідати за результат. При цьому посилюється практична
орієнтованість професійної освіти [5].
За баченням О. Пометун компетентнісний підхід спрямовується на
формування у майбутнього фахівця готовності ефективно використовувати
внутрішні (знання, уміння, навички, цінності, психологічні особливості тощо) і
зовнішні

(інформаційні,

людські,

матеріальні

тощо)

ресурси

для

досягнення поставленої мети [14]. Перспективність підходу полягає в
забезпеченні готовність фахівців до успішної діяльності в різних сферах
суспільства [13, с. 73].
Визначено, що задачами компетентнісного підходу є: визначення
результатів, що використовуються для оцінки компетентності, змісту, методів
організації і проведення освітнього процесу, що забезпечують формування
компетентності,

яка

відповідає

цим

результатам,

і

методів

оцінки

компетентності [10, с. 3135].
Серед основних понять цього підходу виділяють «компетентність» і
«компетенція».

У працях О. Фомкіна показано, що компетентність – це

особливий тип організації предметно-специфічних знань, що дозволяють
приймати ефективні рішення у відповідній галузі діяльності [17]. При цьому, на
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думку авторки, знання повинні задовольняти таким вимогам: різноманітності
(множина різних знань про різне); структурованості; гнучкості; оперативності і
доступності; здатність до застосування знань в нових ситуаціях; категоріальний
характер знань; володіння не тільки декларативними, але й процедурними та
конструктивними знаннями; рефлексії, тобто знання про широту і глибину
своїх знань [17, с. 2].
За В. Масловим, компетентність – це готовність на професійному рівні
виконувати свої посадові і фахові обов'язки відповідно до сучасних
теоретичних надбань і кращого досвіду, наближення до світових вимог і
стандартів [11,с. 6467].
Тобто,

основним

є

поняття

«готовність»,

яку

М. Дьяченко

та

Л. Кандибович визначають як вибіркову, прогнозовану активність особистості
на етапі її підготовки до діяльності; така активність виникає як результат
визначення професійної мети на основі усвідомлених потреб і мотивів [7].
Досить детально взаємовязок між досліджуваними поняттями подано в
працях В. Баркасі. Авторка показала, що професійна компетентність і
готовність є підґрунтям для професіоналізму і педагогічної майстерності, яких
можна набути з досвідом роботи [3].
Однією з причин неефективності знаннєвого підходу дослідники
називають

те,

що

не

видно

результату

навчання,

оскільки

він

базується на запам’ятовуванні, а не на розумінні вивченого матеріалу. На думку
І. Зимньої [8] поняття компетентність ширше поняття за знання. Для майбутніх
економістів виділяють п’ять компонентів:
1) готовність до виявлення компетентності (мобілізація суб’єктних сил);
2) володіння економічними знаннями змісту компетентності;
3) досвід вияву компетентності в різноманітних ситуаціях;
4) ставлення до змісту компетентності та об’єкта її застосування;
5) емоційно-вольова регуляція у процесі виявлення компетентності.
Як зазначає О. Пометун, компетентність людини – це у певний спосіб
структуровані (організовані) набори знань, навичок, умінь і стосунків, які
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дають людині змогу визначати (ідентифікувати) і розв’язувати незалежно від
ситуації проблеми, що є характерними для певної сфери діяльності. Таким
чином,

компетентність

є

результативно-діяльнісною

характеристикою

освіти [14].
Одночасно, зустрічаються думки, що компетентність – це комплекс
знань, умінь, навичок, ціннісних орієнтацій та взаємин, особистісних якостей,
досвіду, набутих у процесі діяльності в певній сфері, який забезпечує здатність
людини діяти як у звичайній ситуації, так і в ситуації невизначеності [9, с. 124].
Аналізуючи різні підходи до трактування поняття «компетентність»,
можна відзначити головну рису цієї категорії – її інтегративний характер. За
С. Бондар компетентність є інтегрованим компонентом навчальних досягнень
індивіда [4, с. 89].
Звернемося до словникової літератури. Великий тлумачний словник
сучасної української мови [6, с.112] дає такі тлумачення термінів.
Компетентний:
1) який має достатні знання в якій-небудь галузі; який з чим-небудь добре
обізнаний; тямущий // який ґрунтується на знанні; кваліфікований;
2) який має певні повноваження; повноправний, повновладний.
Компетенція:
1) добра обізнаність з чим-небудь;
2) коло повноважень якої-небудь організації, установи чи особи [32].
У дослідженнях А. Хуторського ці поняття не ототожнюються.:
компетенція – сукупність взаємозалежних якостей особистості (знань,
умінь, навичок, способів діяльності), що задаються стосовно певного кола
предметів і процесів і необхідних, щоб якісно й продуктивно діяти стосовно
них;
компетентність

–

володіння

людиною

комплексом

відповідних

компетенцій, що включає її особистісне ставлення до них і предмета діяльності
[18, с 5864].
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О. Мацюк у своїх дослідженнях також розрізняє ці поняття. Авторка
пише, що компетентність – ширше та глибше поняття, у той час як компетенція
охоплює певні знання, уміння, навички з предмета, навчальної дисципліни, у
вузькій сфері діяльності [12].
Отже, поняття «компетенція» може вживатися у множині, а поняття
«компетентність» – тільки в однині. Основними цілями професійної освіти
майбутнього економіста є підготовка компетентного працівника відповідного
рівня та профілю, конкурентоздатного на ринку праці.
Науковці, які досліджують психологію професіоналізму, виділяють такі
види компетентності:
професійно-кваліфікована

компетентність

(спеціальна)

–

підготовленість до самостійного виконання професійних виробничих завдань,
уміння оцінювати виконання праці, здатність самостійно здобувати нові знання
й уміння;
соціальна компетентність – здатність до колективної діяльності і
співробітництва з іншими працівниками, готовність до прийняття на себе
відповідальності за результати своєї праці, навколишнє середовище й інші
цінності;
індивідуальна компетентність – готовність до постійного підвищення
рівня компетентності, здатність до самомотивування, рефлексії, саморозвитку
особистості в професійній праці [15, с. 10].
З цих видів компетентності ми досліджували професійну компетентність
майбутніх економістів. Професійна компетентність – це потенційна активність,
готовність і прагнення особистості до продуктивної професійної діяльності з
повним усвідомленням відповідальності за її результати [16
Ми підтримуємо думку О. Токарчук, яка вказує на інтегративний
характер професійної компетентності та визначаємо її як інтегративну
характеристику економіста, що включає професійні знання, уміння, навички, та
досвід практичної діяльності.
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Висновки: Таким чином, нині все більшого значення набувають поняття
«компетентність»

і

«професійна

компетентність».

Від

розвитку

цих

професійних якостей залежить професіоналізм економістів. Знаючи сучасний
стан нашої економіки, розуміємо значення якісної підготовки фахівців
економічних спеціальностей.
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Дудка У. Профессиональная компетентность будущего экономиста –
залог качественной подготовки в высшем учебном заведении
В статье показано, что одним из путей решения проблемы качественной
подготовки будущих экономистов является внедрение компетентностного
подхода. Это объясняется рядом причин: изменения отношений в обществе к
проблемам экономики и ориентация на получение требуемых качеств
(мобильность, динамизм, конструктивность, профессиональная и социальная
компетентности); необходимость модернизации образования и производства.
Проанализированы разные подходы к понятию "компетентностный подход".
Выделены пять компонентов, являющиеся значимыми для будущих
экономистов: готовность; овладение знаниями экономического содержания;
опыт применения на практике теоретических знаний; отношение к
содержанию экономических дисциплин и освоение их; эмоционально-волевая
регуляция в процессе проявления компетентности. На эти компоненты
студенты колледжа ориентируются в процессе обучения в высшем учебном
заведении.
Представлено
сравнение
понятий
"компетенция"
и
"компетентность".
Ключевые слова: будущие экономисты, колледж, компетентность,
профессиональная компетентность, учебный процесс.
Dudka U. The Professional Competence of a Future Economist as a
Guarantee of High-quality Training at a Higher Educational Institution
The article is devoted to the main directions of improving the future officers’
training in a higher military educational establishment. Modern realities of life,
armed hostilities in the East of Ukraine put forward new requirements for the
officers’ training. It has been determined that in accordance with the Concept on the
Military Education in Ukraine, the evolution of the system of military education,
which is a part of the state educational system, is one of the priority directions in the
development of the Armed Forces and other military formations of Ukraine. The
evolution of the system of military education takes place in several directions: the
improvement of the content of its renewal, connected with the socio-political and
economic conditions that have changed in the state; a new military doctrine is being
developed; new means and methods of military operations appeared and are in the
process of development, additional tasks appeared in the Armed Forces of Ukraine
and other law enforcement agencies; the system of professional military education of
our country is being reformed. This contributes to the effectiveness of three main
functions: the developmental, ensuring the constant enrichment of the individual’s
creative potential; compensatory, enabling the military specialist to adjust his
training; adaptational, promoting a constant adaptation to the changing
environment.
Special attention is being paid to the tendency, associated with the integration
of education, science and military activity of the institutional bodies of law
enforcement agencies, the transition to new principles of their interaction as well as
the interconnection of general higher education with the military one. This creates
favourable conditions for the formation and development of the future officer’s
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personality, having proactive attitude to life, a high level of general professional
competency, etc.
The results of the analysis of the future officers’ theoretical and practical
aspects of military-professional training for professional activity indicate that this
process has a number of problems. Firstly, there are contradictions related to the
society and the state requirements to the professional maturity of law enforcement
officers as well as their maturity level to carry out their functions as it has been
intended. Therefore, there was an urgent need to reform the existing system of the
officers’ professional training by restructuring the content of academic disciplines,
taking into account the current state of future officers’ training for armed hostilities,
introducing modern educational technologies, new forms and methods of training.
The main criterion for the effectiveness of military training is the future
officers’ aptitude for learning and their maturity to perform their functional duties in
accordance with the requirements of the customer.
Keywords: future economists, college, competency, professional competency,
educational process.
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УДК 37.041
Оксана КОВАЛЕНКО,
Кіровоградська льотна академія
Національного авіаційного університету, м. Кропивницький
ПОЗААУДИТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА
САМООСВІТИ МАЙБУТНЬОГО АВІАФАХІВЦЯ У ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
В статті проаналізовано думки науковців щодо позааудиторної
діяльності. Наголошується, що позаудиторна діяльність є складовою
самоосвіти майбутнього авіафахівця, зокрема у процесі вивчення природничих
дисциплін. Розглянуті різні трактування поняття «позааудитора діяльність».
Визначені мета, ознаки, принципи та характеристики позааудиторної
діяльності. Детально описані індивідуальні, групові, масові форми роботи
традиційного й інтерактивного напрямків у процесі вивчення природничих
дисциплін. Висвітлені мета та потенціал впровадження новітніх
інформаційних технологій як складової самоосвітнього простору.
Обґрунтовані напрями впровадження даних технологій у процес професійної
підготовки майбутніх авіафахівців.
Ключові слова: позааудиторна діяльність, самоосвіта, майбутній
авіафахівець, природничі дисципліни, новітні інформаційні технології.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодення сучасної
системи освіти визначає перспективними такі напрямки як: неформальна
освіта, реалізація переходу від «навчання» до «освіти»; індивідуалізація освіти
під кожного студента; затвердження самоосвіти і самонавчання як провідної
форми освіти; орієнтація на «творчу освіту», яка розширює знання та розвиває
творчі здібності; застосування новітніх інформаційних технологій; перехід від
принципу «освіта на все життя» до принципу «освіта впродовж життя». Наразі
відбувається перехід до практичної реалізації нової освітньої парадигми,
спрямованої на розвиток системи безперервної освіти та розширення
самостійної діяльності студентів через формування навичок самоорганізації та
самоосвіти за допомогою новітніх інформаційних технологій. За умовами
входження принципів Болонського процесу в освітній простір України, значно
зменшилась кількість аудиторних годин і зросла частка самостійної роботи
© Коваленко О.
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студентів

у

позааудиторний

час.

Тому

виникає

потреба

вивчення

позааудиторної діяльності студентів, як складової їх самоосвіти, що була б
корисною у навчально-виховному процесі взагалі та для природничих
дисциплін зокрема.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У широкому контексті
науково-педагогічна література ототожнює поняття «позааудиторна робота»,
«позааудиторна діяльність» і «позанавчальна діяльність», що в цілому
відображають роботу студентства за рамками аудиторної. Чіткого визначення
позааудиторної діяльності (роботи) досі немає, хоча воно розглядалось
багатьма науковцями у різних аспектах: К. Галацин визначає позааудиторну
роботу

як

фактор

Т. Іванайська

–

як

формування
фактор

комунікативної

професійного

культури

студентів;

самовизначення

студента;

О. Медведєва – як фактор формування і розвитку творчих умінь студентів та ін.
Та поза увагою науковців і досі зостається детальний розгляд структури
позааудиторної

діяльності

майбутніх

авіафахівців

під

час

вивчення

природничих дисциплін.
Метою статті є аналіз наукових студій щодо позааудиторної діяльності
та пропозиції її організації під час професійної підготовки майбутніх
авіафахівців у процесі вивчення природничих дисциплін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Навчально-виховний процес
у ВНЗ має забезпечувати організацію гармонійного та всебічного розвитку
особистості

студента.

позааудиторна

Окрім

діяльність

професійного

створює

практичного

особистісну

орієнтацію,

спрямування
що

надає

можливості для самореалізації, індивідуалізації стилю поведінки кожному
бажаючому. Формування професійної компетентності майбутнього фахівця є
сукупністю як аудиторних знань, умінь і навичок, так і реалізацією його
внутрішнього

потенціалу,

що

розкривається

здебільшого

у

процесі

позааудиторної діяльності. Тому необхідно одночасно розглядати цю важливу
складову освітнього процесу як чинник студентської самоосвіти та як чинник
формування професійної компетентності майбутніх фахівців.
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Найголовнішим компонентом педагогічного процесу Н. Малиновська [1]
вважає самостійну роботу студентів під час аудиторних і позааудиторних
занять. Навчальний час для самостійної роботи студента, регламентується
робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3
загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення
конкретної дисципліни. Тобто, важливим резервом підвищення ефективності
підготовки фахівця є самостійна робота. Її зміст визначають навчальна
програма дисципліни, методичні матеріали, завдання та вказівки викладача.
В. Попова [2] під позааудиторною діяльністю розуміє життєвий простір,
який розширюється; в якому, при педагогічній підтримці, студент переходить
від соціальної ролі того, хто навчається, до ролі професіонала та здійснює
пізнання обставин і самого себе, порівнюючи себе з іншими, визначаючи
орієнтири дій у сьогоденні та майбутньому. За авторкою, це стимулює цільову
самоосвіту, самопізнання та самореалізацію студента, які будуть продовжені й
за межами педагогічної уваги.
Повністю погоджуємось із визначенням В. Попової, що позааудиторна
діяльність – це об’єктивно необхідний стан у динамічній системі суспільства,
як процес становлення фахівця, як місце, де проходить процес засвоєння
соціального середовища, рефлексії усіх виникаючих відносин, визначення у
цьому середовищі себе: продуктивність індивідуальних загальноосвітніх
процесів, емоційна залученість, гармонічне поєднання інтелектуальної, творчої,
індивідуальної

та

колективної

активності;

формування

професійних

компетенцій, набуття способів й прийомів безпечної взаємодії.
На думку М. Байнової [3], важливість позааудиторної роботи в процесі
навчання студентів полягає також у розширенні різноманітності форм взаємодії
між викладачем і студентами. Особливо зараз, коли студенти мають більше
можливостей

щодо

отримання

інформації

через

Інтернет.

Дослідниця

підкреслює, що метою позааудиторної роботи студентів є: розвиток їх творчих
здібностей

та

активізація

розумової

діяльності;

формування

потреби

безперервного самостійного поповнення знань; закріплення, збагачення і
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поглиблення знань, набутих у процесі навчання, їх застосування на практиці;
формування світогляду та світоглядної культури; формування інтересів до
різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту; виявлення та розвиток
індивідуальних творчих здібностей і нахилів; організація змістовного дозвілля,
культурного відпочинку та розваг; забезпечення всебічного виховання тощо.
За О. Смалько [4] позааудиторна виховна робота тлумачиться як система
заходів, спрямованих на виховання високорозвиненої особистості майбутнього
фахівця зі сформованою особистісною моральною культурою, творчим
мисленням,

відповідальністю,

прагненнями

їх

різнобічними

задоволення

інтересами

(особистісний

аспект)

і

постійними
та

дієвою

конкурентоспроможністю (професійний аспект). Основними принципами
позааудиторної

роботи

студентів

є:

добровільна

участь;

суспільна

спрямованість; ініціатива та самодіяльність; розвиток винахідливості, технічної
та художньої творчості; всебічна підготовка; взаємодія різних форм і видів.
Цікавою є думка Л. Ніколенко [5], що позааудиторна робота у ВНЗ є
дуалістичним процесом: з одного боку – соціальним, оскільки допомагає
індивіду адаптуватись у суспільстві та взаємодіяти у різних життєвих ситуаціях
поза навчанням, з іншого – індивідуальним, тому що спрямовується на
формування особистості студента, закріплення в кожного активної громадської
та професійної позиції, розвиток і реалізацію комунікаційного потенціалу.
Підтримуємо позиції вище поіменованих науковців щодо «головування»
самостійної навчальної діяльності в сучасному педагогічному процесі, бо вона є
фундаментом формування професійної компетентності майбутнього фахівця.
Наголошуємо, що всі автори відзначають позааудиторну діяльність як головний
чинник формування самостійності студентів у особистісному та професійному
аспектах; як чинник формування особистісно-професійної компетентності
майбутнього фахівця. Тобто, позааудиторна діяльність у ВНЗ будується не для
студентів, а зі студентами з урахуванням їх інтересів та можливостей, що
стимулює

формування

особистості

майбутнього
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неформальних і нестандартних освітніх рішень та обопільної рівноправності в
процесі її проведення.
Позааудиторній діяльності майбутніх авіафахівців притаманні: особливе
соціокультурне середовище з перспективою саморозвитку; сфера вільного часу
для

процесу

самозмінення

та

самовдосконалення;

індивідуальність,

неформальність, нестандартність тощо. Самостійна робота курсантів пов’язана
з

оволодінням

певним

обсягом

знань

і

набуттям

необхідних

умінь

(обов’язкових і бажаних) у предметній області певної навчальної дисципліни.
Позааудиторна діяльність ВНЗ має наступні дієві форми роботи:
індивідуальні, групові, масові. У процесі вивчення природничих дисциплін
майбутніми авіафахівцями використовувалися всі форми позааудиторної
роботи традиційного й інтерактивного напрямків.
З індивідуальних форм, найчастіше задіювалася консультаційна робота,
що відбувалася при індивідуальному спілкуванні викладача з конкретним
курсантом.

Основною

метою

консультаційної

роботи

було

уточнення

розуміння курсантом положень природничої дисципліни; робота з довідковою
та науковою природничою літературою, робота в інформаційних мережах
закладу й Інтернет; підготовка повідомлень, презентацій, різних наукових робіт
природничого напрямку тощо. Також важливою була індивідуальна науководослідна природнича робота та використання навчальних комп’ютерних
програм, що надавали змогу навчатися у двох режимах – інформаційнодовідковому та контрольно-навчальному.
З групових форм зазвичай використовувалися природничі наукові гуртки,
факультативні заняття, рольові ігри, тренінги, екскурсії. Метою навчальної
роботи у групах було отримання навичок групової роботи та підвищення
ефективності засвоєння природничих знань під час активної взаємодії
учасників навчального процесу. Природничі наукові гуртки своїм завданням
вбачали формування прикладних умінь, розвиток потреби у творчій діяльності,
професійну самоосвіту, формування системи поглядів і переконань, оволодіння
навичками

науково-дослідної

роботи.

Тренінги

сприяли
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курсантів, усвідомленню ними своїх здібностей, особистісних рис, формуванню
позитивної самооцінки й оволодінню способами особистісного вдосконалення.
З масових форм нами опрацьовані різноманітні лекторії, науковопрактичні конференції з природничими секціями, природничі олімпіади,
зустрічі з працюючими фахівцями відповідного профілю.
Самоосвіта

є

компонентом

інтегрованої концепції навчання,

що

передбачає використання як традиційних, так і новітніх інформаційних форм
навчання. В останні роки освітні заклади інтенсивно впроваджують процес
інформатизації, який цілеспрямовано формує у студентів культуру збереження,
передачі й аналізу інформації завдяки доступності та відносній простоті
використання у навчальному процесі комп’ютерів, ноутбуків, планшетів тощо.
Інформація набуває глобального ресурсного значення для кожної людини
та характеризує якісну зміну інформаційної складової розвитку людства.
Розвиток інформаційної інфраструктури, електронної освіти (Е-освіти), науки й
інновацій передбачений Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про
схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні» на
державному рівні у 2013-2020 рр. [6].
Н. Малиновська [1] зауважує, що використання новітніх інформаційних
технологій дозволить якісно змінити рівень позааудиторної самостійної роботи
за рахунок посилення мотивації навчання, формування ставлення студентів до
самостійної роботи як перспективного виду навчальної діяльності, розширення
можливості подачі інформації, активізації навчально-пізнавальної діяльності
студентів, розширення й ускладнення навчальних завдань, запровадження
об’єктивного контролю за діяльністю студентів і скорочення часу контролю,
здійснення

оперативного

зворотнього

зв’язку.

Потенціал

застосування

інформаційних мережевих технологій полягає у створенні зручних умов
навчання: гнучкості навчального графіку; відсутності необхідності фізично
відвідувати консультації; економії часу; інтерактивності навчання, тобто
можливості спілкування з викладачем через Інтернет; індивідуального підходу
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та можливості враховувати індивідуальний рівень підготовленості; звітності,
що дозволяє студентам контролювати власні навчальні досягнення.
За В. Берекою [7] інформаційні технології в позааудиторній роботі
студентів слід розглядати як важливий чинник професійної підготовки
майбутніх фахівців у ВНЗ. Їх використання дає можливість: оптимізувати
процес навчання; навчатися як у зручний для студента час, так і в потрібному
темпі, пристосуватися до індивідуальних потреб і особливостей студентів;
знизити вартість організації навчального процесу; зняти дистанційні та часові
обмеження; поліпшити мотивацію студентів, їх реальну ділову активність.
Імпонуємо П. Бірюкову [8], який вважає, що застосування новітніх
інформаційних технологій у позааудиторній діяльності курсантів ВНЗ має на
меті: розширити використання самостійної роботи, її межі, надати можливості
готуватись до занять не тільки під час самостійної підготовки, а й використати
весь ресурс позааудиторного часу; надати можливості відсутнім або боржникам
оперативно відпрацювати поточну заборгованість; надати можливості відсутнім
залишатися
індивідуально

повноправним
виконувати

учасником
вимоги

навчально-виховного

навчальних

планів

і

процесу,
програм,

відпрацьовувати пропущені заняття; оперативно вирішувати групові й
індивідуальні питання консультаційного характеру, організаційні питання
підготовки до занять; розвинути навички до планування, самоорганізації та
сформувати раціональну методику самостійної роботи; активізувати групову й
індивідуальну

складові

науково-дослідної

діяльності

курсанта

шляхом

розміщення на сайтах інформації, що виходить за межі навчальної програми.
Підтримуємо думку науковців, що новітні інформаційні технології не
лише піднімають на якісно новий рівень інформативність, наочність і
керованість пізнавальної діяльності студентів, а й стають дієвим засобом
неперервності їх підготовки та підвищення кваліфікації. Дані технології
створюють

умови

для

постійного

розвитку

інтелектуально-творчих

особистісних сил кожного майбутнього фахівця.
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Аналіз професійної діяльності авіафахівців, зроблений О. Ковтун [9]
засвідчив, що екіпаж сучасного повітряного судна здійснює управління не
фізичним об’єктом як таким, а його інформаційною моделлю. Відтак,
циркуляція й обробка інформації мають в авіації фундаментальне значення. Від
точності та своєчасності прийому інформації авіафахівцем, надійності її
збереження та відтворення, ефективності її обробки залежить швидкість,
точність і надійність системи «людина – машина». Неповнота, двозначність,
невизначеність інформації можуть не лише погіршити часові та точнісні
характеристики їх діяльності, але й викликати стрес і помилкові дії. Лише тоді,
коли авіафахівці вміють здійснювати з одержуваною інформацією різноманітні
логічні операції, вона набуває для них професійного значення.
Нами запропоновано використання новітніх інформаційних технологій у
професійній підготовці майбутніх авіафахівців під час позааудиторної
самостійної діяльності за наступними напрямами: координація й обмін
навчальною інформацією між викладачами та курсантами за допомогою
електронних мереж (сайт кафедри, система управління навчанням Moodle,
хмарні

технології);

(підручники,

надання

посібники,

«електронного

словники,

інформаційного

довідники,

портфелю»

методичні

вказівки,

рекомендовані інформаційно-пошукові та бібліотечні мереживні ресурси,
карти, атласи тощо); ведення «електронного журналу» (облік відвідування
занять та успішності курсантів); самостійна навчально-пізнавальна природнича
діяльність курсантів із використанням ресурсів електронних мереж закладу та
Інтернет; діагностування та самоконтроль рівня засвоєння знань курсантами за
допомогою навчальних і тестових комп’ютерних програм; науково-дослідна
робота курсантів, участь у наукових веб-форумах, природничих акціях, обмін
досвідом із авіаційними навчальними закладами України та зарубіжжя.
Майбутні авіафахівці за власним вибором могли користуватися як
друкованою навчальною, навчально-методичною та науковою літературою, так
й електронними дидактичними засобами, мережею Інтернет (комп’ютери у
комп’ютерних класах навчальних корпусів чи кімнатах самопідготовки або на
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власних планшетах, ноутбуках чи комп’ютерах). Користування ресурсами
Інтернет-мережі у позааудиторний час набувало особливої актуальності за
наявності великої кількості власних комп’ютерних пристроїв курсантів.
Навчальний інформаційний сайт працює у режимі інтерактивного
спілкування всіх його відвідувачів. Це не тільки місце спілкування, обміну
думок та взаємодії, а й взаємодопомоги. Форма і вигляд сайту систематично
змінюється,

постійно

оновлюється,

вдосконалюється

та

наповнюється

навчально-методичними матеріалами (робочі навчальні програми; плани та
рекомендації щодо проведення практичних занять; методичні вказівки щодо
написання контрольних, модульних і курсових робіт; питання самоконтролю та
самоперевірки; посилання на додаткові джерела інформації). Професійно
орієнтована послідовність дій самостійної навчальної діяльності та організація
позааудиторної навчальної взаємодії у віртуальному просторі становлять
концептуальну основу даного сайту. Нами було розроблено та наповнено зміст
загальної природничої дисципліни «Авіаційна географія».
З-поміж ефективних комп’ютерних технологій В. Берека [7] виділяє
автоматизований навчальний контроль та «електронний портфель студента»,
що передбачають одержання студентами ґрунтовних знань, умінь і навичок з
конкретних дисциплін у процесі їхньої самостійної позааудиторної діяльності.
Метод автоматизованого навчального контролю застосовується як
самостійний метод навчання, чи у поєднанні роботи студентів з електронним
підручником. Базується на комплексі автоматизованих тестових завдань
навчального

типу,

що

передбачає

формування

вмінь

самонавчання,

самоконтролю та самокорекції досягнень студентів, тобто усвідомлення
зроблених помилок і неточностей у навчанні та здійснення їх самокорекції.
Метод «електронного портфеля студента» базується на створенні
студентом власного «електронного портфелю» самостійно виконаних завдань
упродовж відповідного терміну (модуля, семестру, навчального року). Його
мета – формування у студентів умінь самоаналізу і самооцінки з використанням
аналізу, аргументування, міркування, пояснення й обґрунтування. Дає змогу
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створити цілісну картину виконання студентом самостійних навчальнопізнавальних

завдань

з

тематики

дисципліни

та

формування

вміння

самоаналізу, самоконтролю та самооцінки власної навчальної діяльності.
Вважаємо ці методи ефективними і перспективними, адже розвиток
рефлексії студентів під час навчання закладає фундамент їх подальшої
професійної самоосвіти. Наразі триває процес розробки автоматизованих
тестових завдань із загальної природничої дисципліни «Авіаційна географія» та
вдосконалення «електронного портфелю» із загальних (географічні знання) та
спеціалізованих (метеорологічні знання) природничих дисциплін.
У середовищі Moodle ми пропонуємо курсантам: доступ до навчальних
матеріалів: тексти лекцій, завдання до практичних і самостійних робіт;
додаткові матеріали (підручники, довідники, посібники, методичні вказівки) та
засобів для спілкування і тестування «24 на 7»; засоби для групової роботи
(форум, чат, семінар); можливість перегляду результатів проходження тесту або
дистанційного курсу (що постійно створюються й оновлюються); можливість
спілкування з викладачем через особисті повідомлення, форум, чат; можливість
завантаження файлів з виконаними завданнями; можливість використання
нагадувань про події у курсі. Е-платформа Moodle уможливлює створення
надійної, безпечної та інтегрованої системи для онлайн-навчання за допомогою
різних способів подання матеріалу, перевірки знань і контролю успішності.
Інформаційні технології хмарних обчислень на часі є економічно
доступними, багатовекторними та широковживаними у практичній діяльності
курсантів (електронна пошта; створення й обробка текстової, цифрової,
картографічної, мультимедійної інформації у вигляді текстів, таблиць, схем,
графіків, презентацій тощо). Вони передбачають віддалену обробку та
зберігання інформації, опрацювання електронних даних і використання
різноманітного програмного забезпечення за допомогою Інтернет-мережі. Нами
постійно розробляються й оновлюються види курсантської позааудиторної
діяльності відповідно до навчального плану та змісту конкретної природничої
дисципліни й індивідуально координуються напрями робочої співпраці.
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Висновки. Отже, позааудиторна діяльність є головним чинником
формування самостійності курсантів у особистісному та професійному аспектах
та чинником формування особистісно-професійної компетентності майбутнього
авіафахівця. Завдяки впровадженню новітніх інформаційних технологій в
процес професійної підготовки майбутніх авіафахівців розширюються межі
використання інтегрованого навчання; оптимізуються організація, контроль і
планування курсантами власної самостійної роботи; забезпечуються позитивна
динаміка рівня засвоєння та систематизації навчального матеріалу. Таким
чином, їх впровадження покращує ефективність позааудиторної діяльності як
складової частини самоосвітнього простору курсантів й призводить до суттєвої
зміни статусу курсанта в навчальному процесі, який активно вибудовує своє
власне навчання, визначає індивідуальну траєкторію в освітньому середовищі.
Результатом позааудиторної навчальної самостійної діяльності майбутніх
авіафахівців стає їх особистісна усвідомлена самоорганізація.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Удосконалення
структури позааудиторної діяльності як складової самоосвіти майбутніх
авіафахівців за допомогою впровадження новітніх інформаційних технологій.
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Коваленко О. Внеаудиторная деятельность как составляющая
самообразования будущего авиаспециалиста в процессе изучения
естественных дисциплин
В статье проанализированы мысли ученых по внеаудиторной
деятельности. Отмечается, что внеаудиторная деятельность является
составляющей самообразования будущего авиаспециалиста, в частности в
процессе изучения естественных дисциплин. Рассмотрены различные
трактовки понятия «внеаудиторная деятельность». Определены цель,
признаки, принципы и характеристики внеаудиторной деятельности.
Детально описаны индивидуальные, групповые, массовые формы работы
традиционного и интерактивного направления в процессе изучения
естественных дисциплин. Освещены цель и потенциал внедрения новейших
информационных технологий как составляющей самообразовательного
пространства. Обоснованы направления внедрения данных технологий в
процесс профессиональной подготовки будущих авиаспециалистов.
Ключевые слова: внеаудиторная деятельность, самообразование,
будущий
авиаспециалист,
естественные
дисциплины,
новейшие
информационные технологии.
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Kovalenko O. Out-of-class Activities as a Component of Future Air
Specialist’s Self-education in the Process of Studying Natural Sciences
Scientists’ opinions about out-of-class activities are analyzed in the paper. It is
noted that out-of-class activities are an integral part of self-education of future
aviation specialists, in particular in the process of studying natural sciences. The
paper describes modern transition from «education for the whole life» to the
practical implementation of the new educational paradigm «life-long education»,
aimed at developing the system of continuous education and expanding the
independent activity of students through the formation of self-organization and selfeducation skills with the help of the latest information technologies. Under the
principles of the Bologna process coming into the educational space of Ukraine, the
number of classes has significantly decreased and the share of independent work of
students in extra-curricular time has become bigger. Therefore, there is a need to
study the out-of-class activities of future specialists as part of their self-education,
which would be useful in the educational process in general and for natural sciences
in particular.
Different interpretations of the concept of «out-of-class activity» are
considered. The objectives, main features, principles and characteristics of out-ofclass activities of future aviation specialists are defined. The individual, group and
mass forms of work of traditional and interactive directions in the process of studying
natural sciences in aviation universities are described in detail. The purpose of
informatization and the potential of introducing the latest information technologies
as an integral part of the cadet’s self-educating space are highlighted.
The paper grounds directions of introducing these technologies in the process
of training of future aviation specialists: coordination and exchange of educational
information between teachers and cadets using electronic networks; providing an
«electronic information portfolio»; keeping an «electronic journal»; students’
independent educational and cognitive nature studying activity using the resources of
the electronic networks of the institution and the Internet; diagnostics and selfcontrol of the level of knowledge acquisition by cadets through educational and test
computer programs; students’ research work, participation in scientific web forums,
environmental events, exchange of experience with aviation educational institutions
of Ukraine and abroad.
Thus, out-of-class activities are the main factor in forming students’
independence in personal and professional aspects and the factor of forming the
personality and professional competence of the future air specialist. Due to the
introduction of the latest information technologies in the process of future air
specialists’ training, the limits of using integrated training are expanding;
organization, control and planning of students’ own independent work are optimized;
positive dynamics of the level of acquisition and systematization of educational
material is provided. So, their implementation improves the effectiveness of out-ofclass activity as an integral part of students’ self-education space and leads to a
significant change in the status of a student in the educational process, who actively
builds his/her own education, defines an individual trajectory in the educational
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environment. The result of out-of-class self-study activity of future aviation specialists
is their personal conscious self-organization.
Key words: out-of-class activity, self-education, future air specialist, natural
sciences, latest information technologies.
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Христина КОЗАК,
викладач основ медсестринства та догляду за хворими,
Чортківський державний медичний коледж
ІНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ДЕОНТОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ
У статті висвітлені проблеми етики й деонтології у діяльності медичної
сестри. Логіку розгляду етичної та моральної проблематики крізь призму
деонтологічного підходу продиктовано його базованістю на незаперечних
цінностях життя та здоров’я людини, тобто імперативі морального
ставлення до пацієнта. Важливого значення набуває питання моральних
якостей медичних сестер, їхнього ставлення до фахового обов’язку. Відзначено
сучасні напрями вдосконалення професійної підготовки майбутніх молодших
спеціалістів сестринської справи та підкреслено важливість спрямованості
освітнього процесу на формування особистості студента.
Ключові слова: деонтологія, професійна підготовка, майбутні молодші
спеціалісти сестринської справи, деонтологічний підхід, продуктивне
застосування, етика, мораль.
Постановка проблеми у загальному вигляді. До початку ХХІ ст. в світі
відбулися грандіозні зміни, пов’язані з процесами інформатизації суспільства,
стрімким збільшенням обсягу науково-технічних, соціально-гуманітарних
знань, підвищенням інтенсивності полі модального інфотелекомунікатівного
обміну. Заради об’єктивності слід визнати, що людство вступило в принципово
нову

постіндустріальну

епоху

«індивідуалізованого

суспільства»

(З. Бауман) [1], що спричинило трансформацію багатьох цивілізаційних
компонентів, зокрема, зміну парадигми функціонування національної системи
професійної освіти. Світ стає дійсно відкритим, а ідея необхідності етичного
консенсусу з фундаментальних питань стає обов`язковою умовою існування у
світі, що трансформується. На цьому тлі кардинальних змін зазнають підходи
до розуміння сутності якості професійної освіти майбутніх молодших
спеціалістів сестринської справи (далі – МССС), модифікується система
методів її аналізу та оцінки.
© Козак Х.
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Водночас, зростання ролі медичних працівників як активних виконавців
лікувальних процедур у медико-профілактичній діяльності стимулює пошук
нових підходів до оцінки рівня розвитку їхніх особистісних якостей, моральноетичних домінант, дослідження тих із них, які зумовлюють успішність
професійної діяльності. Посилення уваги світової медичної спільноти до якості
деонтологічної підготовки випускників медичних коледжів зумовлено не лише
об’єктивними чинниками (комерціалізація медичної галузі та розвиток
технологічної медицини), а й значною потребою пацієнтів у довірчих
відносинах з медичним персоналом. Тому вдосконалення професійної
підготовки майбутніх МССС зумовлює необхідність урахування історичних
надбань та сучасних наукових підходів до оптимізації медсестринської освіти,
серед яких провідне місце посідає деонтологічний підхід.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що проблеми
деонтології в медичній галузі заслуговують узагальнення та поглибленого
вивчення.

Засадничим

документом

у становленні особистості фахівця

медсестринства визначено Етичний кодекс медичної сестри України [2]. Тому
дослідники поглиблено аналізують не лише історію, а й етику сестринскої
справи [3]; визначають роль гуманітарних дисциплін у формуванні професійної
етики медичної сестри [4], поглиблено вивчають деонтологічні аспекти в роботі
медичних сестер різного спрямування [5], досліджують проблему виховання
гуманності у студентів медичного коледжу в процесі фахової підготовки [6].
Метою статті є визначення індикаторів продуктивного застосування
деонтологічного підходу в професійній підготовці майбутніх молодших
спеціалістів сестринської справи.
Виклад основного матеріалу дослідження. Головною особливістю
медсестринської професії є те, що об’єктом професійної діяльності медсестри є
людина, її життя та здоров’я. Саме це накладає величезну відповідальність на
медичну сестру, тому що здоров’я й життя є найдорожчим скарбом, який має
людина. Специфіка медсестринської професії в сучасному світі зумовлена
надзвичайною складністю й різноманіттям процесів життєдіяльності організму
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 3

Педагогіка

людини, варіабельністю перебігу захворювань у їхньому індивідуальному
прояві в кожної окремої людини, а також значним потоком наукової медичної
інформації, появою все нових діагностичних і лікувальних прийомів і засобів,
розвитком сучасних біомедичних технологій.
На нашу думку гармонізація відношення «людина – людина» на практиці
передбачає розроблення та запровадження нових стандартів взаємозв’язків його
складових. Поняття стандарт поведінки (на відміну від поняття модель
поведінки) сприймаємо та потрактовуємо як дещо обов’язкове, безумовне,
необхідне та належне. Прикметно що, дисципліну, яка досліджує сферу
належного,

традиційно

позначають

терміном

«деонтологія»[5,

с.

85].

Переконані, що для реального вирішення етичних проблем в медсестринстві
потрібно вважати доцільною актуалізацію саме деонтологічного підходу до
осмислення проблематики відношення «людина – людина», адже діапазон
зацікавлення деонтології охоплює не лише чітке визначення системи вимог до
поведінки людини у певній сфері життєдіяльності, але й виявлення специфіки
їхньої реалізації. До того ж, на відміну від норм загальнолюдської моралі, які не
є обов’язковими, а радше суспільно бажаними, норми деонтологічної моралі
мають саме обов’язковий характер [7, с. 23]. Такий статус норм деонтологічної
моралі, очевидно, зумовлений ґрунтовністю на незаперечних цінностях життя
та

здоров’я

людини,

а

відтак,

крім

потужних

ціннісних

мотивацій

забезпеченістю адміністративними або юридичними санкціями.
Термін «деонтологія» в активний науковий обіг увів англійський філософ
і правознавець Джеремі Бентам для позначення теорії моральності як науки про
належну поведінку або про мораль поведінки індивіда для досягнення належної
для нього мети, свого роду зведення правил поведінки [8]. Концептуальні
підходи до деонтології як форми суспільного буття за змістом, сутністю та
розмаїттям підходів щодо її визначення є однією з багатоаспектних проблем
сучасності.
Широке використання терміну в багатьох галузях зумовило існування в
словниках певного спектру його тлумачень. Незважаючи на те, що більшість з
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них визначають походження означеного поняття від грец. «δέοντος (deon») –
борг (необхідне) і «λόγος (logos)» – вчення, слово [9, с. 112], сутність пояснень
характеризується різноманітністю. Нині можемо констатувати про звуження
змістовного поля терміна «деонтологія» до характеристики проблем людського
обов’язку, що передбачає розгляд останнього як внутрішнього переживання
примусу,

заданого

зорієнтованість

на

етичними
наукове

цінностями.

Деонтології

обґрунтування

притаманна

необхідності

свідомого

підпорядкування особистих інтересів потребам суспільства в гармонійному
поєднанні особистого та суспільного. Деонтологія вивчає форми вираження
належного, крізь призму якого моральність відображає вимоги соціальних
законів, набуває різних форм індивідуальної поведінки, загальних норм і вимог.
Деонтологія визначає конкретні форми професійної моралі, виконання
громадянського обов’язку в певній галузі суспільного життя і професійної
діяльності [7, с. 18]. На сучасному етапі терміном «деонтологія» переважно
послуговуються для позначення професійної етики як системи етичних норм
виконання відповідними працівниками своїх професійних обов’язків.
Медична деонтологія є практичним утіленням етичних принципів у
професійній діяльності медичного працівника. Тому професійна підготовка
майбутніх фахівців сестринської справи в медичних коледжах має ґрунтуватися
на визначених деонтологічних засадах. Поряд із дотриманням етикодеонтологічних норм і високим професіоналізмом медичний працівник має
бути наділений певними особистісними якостями, які проявляються в
комунікативній взаємодії: співстражданням, автентичністю, конгруентністю,
толерантністю, стриманістю, чесністю, любов’ю до своєї професії, увагою до
іншого [4, с. 146].
Проблеми

взаємодії

медичної

сестри

з

пацієнтом

пов’язані

з

традиційними уявленнями про норми таких взаємин та сучасними реаліями, що
стосуються комерціалізації медичної діяльності, можливості пацієнта робити
вибір на користь платних послуг, доступності інформації, зростаючих потреб
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хворих брати активну участь у процесі лікування (бути не пасивним об’єктом
впливу, а активним суб’єктом взаємодії).
Таким чином, медична деонтологія є частиною медичної етики,
сукупністю необхідних етичних норм і приписів для медичних працівників у
здійсненні професійної діяльності. Деонтологія вивчає моральний зміст дій і
вчинків медичного персоналу в конкретній ситуації. Теоретичною основою
деонтології є медична етика, а деонтологія,проявляючись у вчинках медичного
персоналу, є практичним застосування медико-етичних принципів. Аспектами
медичної деонтології є взаємини: медиків з пацієнтами, з родичами пацієнта,з
іншим медичним персоналом. Для оптимального, продуктивного застосування
принципів медичної деонтології необхідні такі умови: покликання, почуття
такту, інтелект, емпатія. У професійній діяльності майбутній МССС повинен
завжди

пам’ятати

про

пацієнта,

володіти

здатністю

підкоряти

і

підпорядковувати собі душу пацієнта.
Звернення до деонтологічного підходу зумовлене тим, що гармонізація
відношення «людина – людина» вимагає нових спільних правил, що передбачає
формування відповідного деонтологічного простору. У контексті простору,
окресленого взаєминами «медична сестра – пацієнт», зумовлено говорити про
правила

та

норми

цього

співіснування,

тобто

розглядати

медичний

деонтологічний простір, що належить до компетенції медичної деонтології.
Саме деонтологічні норми, в яких сконденсовано духовний, моральний,
чуттєвий моменти, мають потенціал щодо гармонізації відносин медсестри та
пацієнта і подальшої легітимізації як основ медичного законодавства.
Формування особистості майбутніх МССС, яке відбувається ще в процесі
навчання в медичному коледжі, повинно ґрунтуватися на принципах високої
моралі,

етики

і

деонтології.

Мораль

охоплює

гуманні,

благородні

загальнолюдські уявлення про справедливість, загальне благо, добро, честь,
вона

формує

високоморальні

норми

поведінки,

«просякнуті»

духом

співробітництва і колективізму [10, с. 91]. Медична етика і деонтологія
ґрунтується, передусім, на базисі високої медичної моралі. Головними в
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 3

Педагогіка

медичній етиці та деонтології є ставлення медичного працівника до пацієнта,
високий

професіоналізм,

а

також

взаємовідносини

між

медичними

працівниками.
Таке поширене тлумачення медичної деонтології лише як сукупності
якостей надання медичної допомоги хворій людині, правил ввічливості та
поведінки медичного персоналу [3, с. 87], на нашу думку, є досить вузьким
розуміння проблем медичної деонтології в сучасних умовах, оскільки це
поняття набагато складніше й багатогранніше. У межах дослідження медична
деонтологія

розглядається

як

наука

про

досконалість

медичного

обслуговування населення в психологічному, етичному, естетичному та
організаційному аспектах. Таке потрактовування поняття дозволяє розглядати
медичну деонтологію комплексно, в сукупності.
Психологічний аспект медичної деонтології охоплює психологічні
знання, навички та вміння майбутніх МССС з метою врахування індивідуальнопсихологічних особливостей особистості пацієнта для вибору найкращої
тактики медичного обслуговування. У практичній діяльності врахування й
знання основ психології допомагає медичним сестрам зрозуміти поведінку
хворої людини, вибрати найкращий варіант її обслуговування, пізнати свій
внутрішній світ з метою свідомого регулювання своєї поведінки. Успіх
діагностичних процедур і лікувальних заходів багато в чому залежить від
уміння медичного персоналу зрозуміти індивідуально-психологічні особливості
хворої людини і розпізнати її психологічний стан.
Етичний аспект медичної деонтології полягає в єдності професійних
знань, етичних, моральних принципів, навичок і вмінь, моральної діяльності
медичних сестер. Цей аспект має на меті сформувати в майбутніх МССС
поняття

професійного

обов’язку,

честі,

прищепити

навички

культури

спілкування з пацієнтами, їхніми родичами, колегами. Етичний аспект закликає
медичних сестер орієнтуватись у своїй практичній діяльності на еталони
моральності. Так, доброзичливість, привітність, ввічливість, люб’язність,
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стриманість, тактовність, дбайливість, ерудованість є зразковими якостями для
медичного персоналу.
Систему створення та використання естетичних цінностей майбутніми
МССС у процесі професійної діяльності становить естетичний аспект
медичної деонтології. Виникнення цього аспекту пов’язане із взаємодією таких
наук,

як

естетика,

ергономіка,

психологія,

економіка,

соціологія

і

мистецтвознавство. Проникнення естетичної культури в медицину полягає в
художньому втіленні медичних ідей, в підході до традиційної теми «медицина і
людина» за законами краси. Зовнішній вигляд лікарів, медичних сестер і є
візитною карткою лікувально-профілактичної установи. Відзначимо, що
зовнішній вигляд медпрацівника охоплює такі складові: медичний одяг, взуття,
постава, манера поведінки, міміка, жести тощо.
Рівень упорядкованості процесу медичного обслуговування населення
становить організаційний аспект медичної деонтології. Так, упровадження в
практичну охорону здоров’я бригадної форми організації та оплати праці
виявилося досить ефективним в умовах дефіциту кадрів середнього і
молодшого медичного персоналу. Наукова організація, інтенсифікація і
механізація праці середнього та молодшого медичного персоналу уможливить
не лише підвищення якості медичного обслуговування населення й догляду за
хворими, а й покращити емоційну реакцію пацієнтів у процесі лікування.
Підсумовуючи

викладене

вище,

зауважимо,

що

сукупність

деонтологічних проблем, які набули особливої виразності впродовж останніх
десятиліть, детермінувала необхідність переосмислення відношення «людина –
людина», пошук нових цінностей і етичних регулятивів, що сприятимуть його
гармонізації. Так, у наукових дослідженнях з метою формування професійних
цінностей майбутніх МССС у процесі фахової підготовки визначено систему
цих

феноменів,

регламентувальні,

що

охоплює

базові

етично-деонтологічні,

колегіально-регулювальні,

соціально-

особистісно-рефлексивні

цінності [10, с. 92], які є засадничими в підготовці майбутніх молодших
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спеціалістів сестринської справи до професійної діяльності на засадах
деонтологічного підходу.
Таким чином, значущим у професійній підготовці майбутніх МССС є
формування у студентів ціннісної сфери особистості майбутньої медичної
сестри, що базується на опануванні студентами дисципліни «Медсестринська
етика та деонтологія». Важливим аспектом професійної діяльності медичної
сестри є вияв гуманізму. Водночас, необхідним чинником професійного
становлення компетентного молодшого спеціаліста сестринської справи є
засвоєння майбутнім фахівцем не лише змісту клінічних дисциплін, а також
соціоніки, етики, деонтології, педагогіки, філософії тощо.
Висновки дослідження та перспективи подальших розвідок. У
підсумку зауважимо, що накопичення наявних і потенційних проблем (зокрема
медичних), з якими зіштовхнулося людство впродовж останніх десятиліть, – це
вияв кризи світогляду та способу мислення сучасної людини. У площині
деонтологічного

дискурсу

такий

кризовий

стан

детермінує

вимогу

переосмислення відношення «людина – людина», пошук нових цінностей і
етичних регулятивів, для його гармонізації. Таким чином, особливої уваги
заслуговують дослідження, які дадуть змогу конкретизувати сутність і
специфіку реалізації деонтологічного підходу в підготовці майбутніх МССС у
медичних коледжах.
Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у розробці
методичних

матеріалів

для

формування

деонтологічної

компетентності

майбутніх фахівців сестринської справи.
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Козак К. Индикаторы продуктивного применения деонтологического
похода в профессиональной подготовке будущих младших специалистов
сестринского дела
В статье освещены проблемы этики и деонтологии в деятельности
медицинской сестры. Логику рассмотрения этической и нравственной
проблематики сквозь призму деонтологического подхода продиктовано его
базированием на неоспоримых ценностях жизни и здоровья человека, то есть
императиве нравственного отношения к пациенту. Важное значение
приобретает вопрос моральных качеств медицинских сестер, их отношения к
профессиональному
долгу.
Отмечено
современные
направления
совершенствования профессиональной подготовки будущих младших
специалистов сестринского дела и подчеркнута важность направленности
образовательного процесса на формирование личности студента.
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Ключевые слова: деонтология, профессиональная подготовка, будущие
молодые специалисты сестринского дела, деонтологический подход,
продуктивное применение, этика, мораль.
Kozak H. Indicators of the Productive use of the Deontological Approach in
the Training of Future Junior Nursing Specialists
At the current stage of development of continuous professional education
specialists of “auxiliary” professions (including junior nursing specialists) are
actively seeking new ways to improve the quality of functioning of educational
organizations that carry out recurrent training of such specialists. One of these ways
is the implementation of the deontological approach: deontology not only regulates
the system of requirements for the behavior of a nurse in a separate area of life, but
also reveals the specifics of their implementation, it offers the form of optimal
implementation of a certain moral content. In order to substantiate the appeal to the
deontological approach in contemporary nursing education, we consider it necessary
to outline the features of the deontological tradition. The article provides for the
disclosure of the content of the “deontological approach” concept.
The urgency of involving this approach to comprehending the relationship
between the “nurse–patient” approach with the view of realizing ethical and moral
problems in medicine is advisable given that the range of deontology interest not only
includes a clear definition of the system’s requirements for the behavior of a nurse in
a particular area of life, but also revealing the specifics of their implementation. The
logic of considering ethical and moral issues through the prism of the deontological
approach is seen in the fact that deontological systems of morality are characterized
by an emphasis on non-circumstantial moral rules and responsibilities. The
obligatory nature of the rules of deontological morality is determined by their basis
on the indisputable values of life and human health, that is, the imperative of moral
attitude towards the patient. The content of deontological ethics is indicated by the
motivation for a productive search and the creation of effective systems of norms and
rules of conduct and practical activities of the nurse in the context of different types
of relationships with the outside world.
The basic concepts for deontological knowledge are the concept of duty,
proper, imperative behavior, satisfaction, practical interest, self-sacrifice.
Deontology scientifically substantiates the need for conscious and voluntary
subordination of the personal interests of the nurse to the needs of patients in a
harmonious combination of personal and social.
Key words: deontology, professional training, future junior nursing specialists,
deontological approach, productive application, ethics, morality.
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УДК 378.143
Наталія МАЛАНЮК,
кандидат педагогічних наук,
викладач математики та вищої математики,
Державний вищий навчальний заклад «Київський коледж
транспортної інфраструктури»
ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦІЙ, ЩО Є СКЛАДОВИМИ
ПРОФЕСІЙНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
КОЛЕДЖУ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
В статті розкрито суть дефініції «професійна математична
компетентність». Охарактеризовано професійні компетенції, що входять до
складу професійної математичної компетентності: логічна професійна
компетенція; теоретична професійна компетенція; творча професійна
компетенція; інформаційна професійна компетенція; діяльнісна професійна
компетенція.
З’ясовано
відмінності
понять
«компетенція»
і
«компетентність». Проаналізовано шляхи вдосконалення математичної
освіти в коледжах. Подано деякі способи формування професійних
компетенцій, що входять до складу професійної математичної
компетентності.
Ключові слова: студенти коледжу економічних спеціальностей,
компетенція, компетентність, професійна математична компетентність,
професійні компетенції.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасне суспільство
переживає

глобальні

зміни

в

усіх

сферах

життя,

що

пов’язане

з

євроінтеграційними процесами, що відбуваються в Україні. Освіта теж зазнає
кардинальних змін, щоб відповідати вимогам сьогодення. Для того, щоб
сьогоднішній студент – завтрашній економіст був професіоналом, затребуваним
на сучасному ринку праці, конкурентоспроможним, він повинен володіти не
просто набором знань з різних навчальних дисциплін, а міг ними гнучко
оперувати, застосовувати в нестандартних виробничих ситуаціях, бути готовим
приймати рішення та нести за них відповідальність. Для цього необхідно
вносити кардинальні зміни в систему професійної підготовки спеціалістів –
випускників всіх рівнів вищих навчальних закладів.
© Маланюк Н.
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Одним із шляхів вирішення цієї проблеми було обрано компетентнісний
підхід, який сприяє подальшому розвитку, узагальненню і синтезу раніше
освоюваних вітчизняною вищою школою системно-діяльнісного, особистіснодіяльнісного, ціннісного та інших педагогічних підходів до формування змісту
освіти [1, с. 5]. Головною ідеєю цього підходу є формування у студентів
здатності активно застосовувати успішний досвід у професійній діяльності,
володіння не суто теоретичними знаннями, а вміння їх застосовувати на
практиці. Проблема компетентнісного підходу в світлі вищої освіти знаходить
специфічне трактування: йдеться не лише про систему, що дозволяє досить
об’єктивно оцінити придатність кожного індивідуального випускника до
майбутньої діяльності, а також виробити чіткі критерії оцінювання цієї якості,
що дозволяє майбутнім працівникам здійснювати цілеспрямовану підготовку
для отримання необхідного сертифіката та здобуття визнання в цій галузі [3].
Освіта минулого століття своєю метою мала підготовку кваліфікованого
працівника, який володів набором знань, вмінь та навичок. Проте сьогодення
вимагає від працівника компетентності – вміння використовувати знання та
вміння в професійній діяльності. Науковець Н. Чурляєва вважає, що «сутність
компетентнісного підходу до підготовки фахівців полягає в тому, що
виявляються і відбираються елементи традиційного підходу, що допускають
вбудовування в компетентнісну результативно-цільову модель» [14, с. 125]. В
контексті підготовки фахівців економічного профілю ключову роль відіграє
математична освіта – формування професійної математичної компетентності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблемам
формування

математичної

компетентності

присвячено

низку

наукових

досліджень, зокрема праці М. Амосова, О. Грецюк, Н. Падалко, Я. Стельмах,
В. Хом’юк, О. Шавальової та інших. Науковці в своїх працях характеризують
окремі шляхи формування математичної компетентності майбутніх фахівців
різних спеціальностей, проте недостатньо вивченим залишається питання
різних видів компетенцій, що входять до складу професійної математичної
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компетентності майбутніх економістів. Тому метою статті обрано проблему
формування професійної математичної компетентності майбутніх економістів у
коледжі, як складової їх професійної компетентності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Базовими поняттями
компетентнісного підходу є компетенції та компетентності. Науковці досі не
одностайні в їхньому трактуванні: деякі їх ототожнюють, а інші – розрізняють.
Цедефоп (CEDEFOP – Європейський центр розвитку професійної освіти)
висловлює наступні думки: «існує така плутанина і гострі обговорення
концепції «компетентності / компетенції», що неможливо визначити або
приписати комусь послідовну теорію або дійти визначення, здатного до
пристосування і примирення всіх різних способів використання терміну. Ця
термінологічна плутанина часто відображає змішування різних понять і
непослідовне використання термінів» [16, с. 53].
Ми поділяємо думки А. Хуторського стосовно співвідношення понять
«компетенція» / «компетентність»: компетенція – сукупність взаємозалежних
якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), що задаються
стосовно певного кола предметів і процесів і необхідних, щоб якісно й
продуктивно діяти стосовно них; компетентність – володіння людиною
комплексом відповідних компетенцій, що включає її особистісне ставлення до
них і предмета діяльності [12]. Автор вважає, що компетенція – відчужена,
наперед задана соціальна вимога (норма) до освітньої підготовки того, хто
навчається, необхідна для його якісної продуктивної діяльності у певній сфері,
а компетентність – це індивідуально-психологічна особливість, оволодіння,
володіння відповідною компетенцією, яка містить особисте ставлення учня
(студента) до неї та предмета діяльності [13].
Науковець Я. Стельмах, продовжувач ідей Л. Мільруда, переконаний в
тому, що «компетентність можна розглядати як комплекс компетенцій, що
детермінуються сукупністю взаємопов'язаних якостей особистості, необхідних
для результативної продуктивної діяльності стосовно до певного кола
предметів і процесів» [9, с. 4].
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У дослідженнях В. Байденка проведено аналіз думок зарубіжних вчених
стосовно багатоманітності компетенцій у професійній освіті. Так у Німеччині
під професійними компетенціями розуміють «оволодіння знаннями, вміннями,
здатностями для роботи за спеціальністю»; у Швеції – «інтегроване поєднання
знань, здатностей та установок, які дозволяють людині виконувати трудову
діяльність у сучасному трудовому середовищі»; у Іспанії – «ефективне
застосування здатностей, які дозволяють плідно здійснювати професійну
діяльність»; у Великій Британії – «конструктори проектування стандартів
діяльності: міра якості, сфера застосування, необхідні знання» тощо. Ми
поділяємо

думки

авторів

та

вважаємо,

компетентність потрібно розглядати

що

через

професійну

сукупність

математичну

її складових –

професійних математичних компетенцій [4].
Науковець
компетентність

Л. Нізамієва
фахівців

вважає,

економічного

що

професійна

профілю

–

це

математична
характеристика

особистості фахівця, що відображає готовність до вивчення математики,
наявність глибоких і міцних знань з математики і умінь використовувати
математичні методи у професійній діяльності [7, с. 6]. За Я. Стельмах,
професійна математична компетентність – це інтегративна властивість
особистості,

яка

забезпечує

готовність

самостійно

і

відповідально

застосовувати математичний інструментарій адекватно до завдань професійної
діяльності, а також системотворчі компоненти, показники яких у вигляді
математичних компетенцій свідчать про теоретичну та практичну готовності
випускників вищих професійних закладів до професійної діяльності [9, с. 7].
Професійна

математична

компетентність

виконує

функції

(за

Д. Афанасовою): розвивальна (розвиток пізнавальної активності та потреби),
освітня (навчання «через все життя»), інформаційна (оволодіння сучасними
джерелами інформації, у тому числі Інтернетом), регулятивна (співвіднесення
нової інформації та актуальних знань, вироблення власної позиції) [2, с.7–8].
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На нашу думку, професійна математична компетентність – сукупність
професійних компетенцій, які забезпечують готовність і здатність випускника
застосовувати математичний апарат у професійній діяльності.
На рисунку подано структуру професійної математичної компетентності:
Логічна
професійна
Інформаційна
професійна

Діяльнісна професійна
компетенція

Професійна математична
компетентність

Творча професійна
компетенція

Теоретична
професійна

Рисунок – Структура професійної математичної компетентності

Охарактеризуємо кожну компетенцію, що входить до складу професійної
математичної компетентності:
логічна професійна компетенція представлена знаннями та вміннями
чітко та

послідовно будувати міркування, опрацьовувати інформацію,

використовувати закони логіки;
теоретична

професійна

компетенція

–

володіння

теоретичною

інформацією, аксіомами та теоремами, правилами та доведеннями;
творча професійна компетенція – вміння творчо підходити до вирішення
професійних завдань (проблем), застосовувати знання у нестандартних
ситуаціях;
інформаційна професійна компетенція – володіння інформаційними
технологіями (програмним забезпеченням) у професійній діяльності;
діяльнісна професійна компетенція – потреба праці, дії; мотивація
діяльності та професійного зростання.
Детальніше зупинимось на формуванні професійної математичної
компетентності і цілому та її окремих складових – компетенцій у студентів
економічних коледжів. Коледж (ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації) поряд із ВНЗ ІІІ-ІV
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рівнів акредитації здійснює підготовку фахівців із різних галузей народного
господарства та є проміжною ланкою між середнім загальноосвітнім закладом
та університетом.
Нині в Україні є багато коледжів, які здійснюють підготовку фахівців за
економічними спеціальностями. ВНЗ І-ІІ ступеня акредитації в останні роки
ведуть активну конкуренцію за кожного абітурієнта (студента), що спонукає
дирекцію та викладацький склад до постійного вдосконалення навчальновиховного процесу, підвищення якості навчання – престижу коледжу. Якісна
математична освіта для економіста – це ключова умова його професійного
становлення. Математика є не лише «знаряддям кількісного розрахунку, але
також методом точного дослідження і засобом гранично чіткого формулювання
понять і проблем» [15, с. 4]. Дослідник Р. Хуснутдінов визначив мету навчання
математики: «пошук відповідності між спеціальністю, за якою проводиться
навчання, і тими математичними знаннями і навичками, що ними фахівець має
володіти» [11, с. 68].
Освітній стандарт вищої освіти вказує, що випускник економічного
навчального закладу повинен:
знати: аналітичні та чисельні методи аналізу, економіко-математичні
методи у виконанні економічних розрахунків і процесі управління, методи
проектування економічних процесів;
володіти: математичним апаратом і засобами комп’ютерної графіки для
розрахунку

параметрів

економічного

процесу,

методами

визначення

оптимальних і раціональних рішень [5, с. 47].
Науковець Л. Канторович зазначає основні положеннями математичної
освіти в економічних ВНЗ такі, як
основними рисами математичної освіти спеціаліста мають бути:
математична інтуїція, навички в знаходженні оптимальних розв’язків задач,
уміння користуватись математичними поняттями;
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викладачам необхідно знати математичний апарат всіх основних
дисциплін спеціальності, вміти оцінювати правильність його вибору в цих
дисциплінах, прогнозувати розвиток;
неперервність математичної освіти студентів вимагає як від студентів, так
і від викладачів чіткого усвідомлення того, що математична освіта не
закінчується з закінченням відповідного курсу, а продовжується протягом всіх
років навчання;
курс математики повинен враховувати розвиток системи ідей, які лежать
в основі застосування математики;
на практичних заняттях із математики поряд із формальними задачами і
прикладами необхідно розглядати вправи, що імітують етапи реального
дослідження; розв’язувати задачі, які найбільш близькі до спеціальності
студентів;
підвищення ролі математичних дисциплін у формуванні спеціалістів
економічного профілю потребує не збільшення кількості годин на їх вивчення,
а удосконалення змісту й методики навчання з метою розкриття необмежених
перспектив застосування математичної науки [6, с. 28].
Дослідник Ю. Триус у своїй статті «Проблеми і перспективи вищої
математичної освіти» вказує на те, що вивчення математичних дисциплін у
коледжах економічного профілю повинно забезпечити:
а) формування особистості студентів, розвиток їхніх інтелектуальних
здібностей, аналітичного та синтетичного мислення, відповідної математичної
культури та інтуїції;
б) оволодіння математичним апаратом, необхідним для вивчення фахових
дисциплін,

розвиток

здібностей

свідомого

сприйняття

математичного

матеріалу, характерного для відповідної професії;
в) оволодіння основними математичними методами, необхідними для
аналізу і моделювання процесів і явищ, які відбуваються в соціальних,
економічних, технічних, виробничих та інформаційних системах, пошуку
оптимальних рішень з метою підвищення ефективності роботи зазначених
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систем, вибору найкращих способів реалізації цих рішень, опрацювання та
аналізу результатів обчислювальних експериментів;
г) формування достатнього рівня математичної підготовки випускників
коледжів для продовження освіти у вищих навчальних закладах ІІІ‒ІV рівнів
акредитації

за

інтегрованими

навчальними

планами

зі

споріднених

спеціальностей [10, с.17].
Проте в практичній діяльності виникає низка проблем. По-перше,
студенти-першокурсники мають не сформовані мотиви вивчення математики
ще зі школи. По-друге, відсутнє розуміння необхідності математичних знань
для якісної професійної діяльності в майбутньому. По-третє, викладацький
склад не завжди готовий до змін у своїй діяльності щодо вдосконалення
навчально-виховного процесу. По-четверте, недостатній рівень професійної
спрямованості курсів «Математика» та «Вища математика». По-п’яте, низький
рівень залучення викладачів інших предметів до формування у студентів
системи математичних знань (математика

–

економіка

–

природничі

дисципліни – інформатика тощо).
Щоб подолати вище описані проблеми, потрібно:
формування стійкого інтересу до вивчення предметів природничоматематичного циклу;
підсилення професійної спрямованості математичних дисциплін;
підвищення
вдосконалення

якості

форм

і

викладання
методів

математичних

навчання,

дисциплін

застосування

шляхом

інформаційно-

комунікаційних технологій;
інтегровані

навчальні

заняття

(математика-економіка;

математика-

інформатика тощо).
Формування професійних компетенцій, що входять до складу професійної
математичної компетентності проходить у кілька етапів: від репродуктивного
відтворення елементарних дій до широкого використання системи знань та
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умінь у нестандартних (творчих) ситуаціях. Науковець Л. Романишина вказує
п’ять етапів формування компетенцій, а саме:
мотиваційний

(формування

у студентів бажання

працювати над

вивченням певного матеріалу);
усвідомлення (визначення схеми орієнтованих дій);
тренувальний

(виконання

тренувальних

вправ

з

поступовим

ускладненням);
репетиторний (студент оговорює та пояснює свої думки та дії);
етап контролю дій (тут визначається рівень сформованості компетенцій)
[8, с. 76–77].
У своїх дослідженнях ми використовуємо саме ці етапи, що дало
позитивні результати.
Висновки. Таким чином, професійна математична компетентність –
важлива якість випускника коледжу економічного профілю, що забезпечує
1. Якісну економічну освіту.
2. Здатність конкурувати на ринку праці.
3. Становлення фахівця-професіонала.
Професійна математична компетентність має такі структурні компоненти:
логічна професійна компетенція; теоретична професійна компетенція; творча
професійна компетенція; інформаційна професійна компетенція; діяльнісна
професійна компетенція.
Наші

подальші

дослідження

будуть

стосуватися

розробки

та

обґрунтування моделі формування професійної математичної компетентності
майбутніх економістів у коледжах.
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Маланюк Н. Характеристика компетенций, которые являются
составными
профессиональной
математической
компетентности
студентов колледжа экономического профиля
В
статье
раскрыта
суть
дефиниции
«профессиональная
математическая компетентность». Охарактеризованы профессиональные
компетенции, входящие в состав профессиональной математической
компетентности: логическая профессиональная компетенция; теоретическая
профессиональная компетенция; творческая профессиональная компетенция;
информационная
профессиональная
компетенция;
деятельностная
профессиональная компетенция. Выяснено различия понятий «компетенция» и
«компетентность».
Проанализированы
пути
совершенствования
математического образования в колледжах. Представлены некоторые
способы формирования профессиональных компетенций, входящих в состав
профессиональной математической компетентности.
Ключевые слова: студенты колледжа экономических специальностей,
компетенция,
компетентность,
профессиональная
математическая
компетентность, профессиональные компетенции.
Malaniuk N. Competencies Characteristicsas the Components of the
Professional Mathematical Competence of Economic College Students
The article is devoted to the problem of interdependence between professional
competency and types of competences. The differences between the concepts of
"competence" and "competency" have been elucidated. The ways of improving
mathematical education in colleges have been analysed. Some ways of the
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professional competences formation, which are the constituent part of professional
mathematical competency, have been given.
The essence of the definition of "professional mathematical competency" has
been determined. Professional mathematical competency of the specialists in
economic specialties – is the characteristics of the personality of a specialist,
reflecting the maturity for the study of mathematics, the presence of deep and
thorough knowledge of mathematics as well as the ability to use mathematical
methods in professional activity. The functions of professional mathematical
competence have been scrutinised, which are as follows: developmental
(development of the cognitive activity and need), educational (“lifelong” learning),
informational (mastering of modern informational sources, including the Internet),
regulative (correlation of new information and actual knowledge, working out of
one’s own position on the issue).
The components of professional mathematical competency have been
characterized: logical professional competence; theoretical professional
competence; creative professional competence; informational professional
competence; behavioural professional competence.
The competence approach has been chosen as one of the ways to solve this
problem, that facilitates further development, generalisation and synthesis of
previously studied up by national higher education systemic-behavioural, personcentred behavioural, evaluative and other pedagogical approaches to the
development of content of education. In the context of the economic profile specialists
training, the key role is played by mathematical education – the formation of
professional mathematical competency.
The analysis of the foreign scholars’ opinions on the diversity of competences
in professional education in Germany, Spain, and the United Kingdom has been
conducted.
Key words: economic specialties college students, competence, competency,
professional mathematical competency, professional competences.
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Ірина МЕЛЬНИЧУК,
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри філософії та суспільних дисциплін
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ПРИРОДОЗНАВСТВА ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ
МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ
У статті зосереджено увагу на значущості мотивації пізнавальної
активності майбутніх учителів природознавства до використання засобів
музейної педагогіки, що сприятиме кращому засвоєнню учнями ідей про
різноманітність живої природи, взаємозв’язок між живими та неживими
природними об’єктами, про динамічні зміни в біосфері під впливом історичних,
природних чинників та людської діяльності. Узагальнено, що проблема
мотивації і мотивів діяльності визнається в наукових колах однією із
основоположних, оскільки розкриває зміст спонукальних механізмів
активності людини.
Ключові слова: вчителі, музейна педагогіка, професійна підготовка,
природознавство, мотиви, мотивація, пізнавальна активність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Професійна підготовка
майбутніх працівників освітньої галузі як однієї з найстаріших соціальних
інституцій людства відзначається постійним пошуком та реалізацією
інноваційних підходів до навчання студентів у педагогічних ВНЗ. Проте
динамічне зростання інформаційних ресурсів на сучасному етапі розвитку
суспільства потребує не лише вдосконалення змісту педагогічної освіти
майбутніх учителів, а й передбачає активізацію пізнавальної діяльності
студентів у напрямі наукових розвідок і пошуків нового в педагогічній теорії
та практиці з метою використання у майбутній професійній діяльності
ефективних педагогічних інновацій, які поєднують сучасні експериментально
перевірені надбання дослідників і здобутки попередніх поколінь.
Особливої уваги заслуговує підготовка майбутніх учителів природничих
дисциплін до використання таких засобів навчання, які сприятимуть кращому
© Мельничук І.
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засвоєнню учнями ідей про різноманітність живої природи, взаємозв’язок між
живими та неживими природними об’єктами, про динамічні зміни в біосфері
під впливом історичних, природних чинників та людської діяльності. У цьому
випадку майбутні вчителі мають нагоду використовувати можливості
природничих музеїв. Щоб учитель природознавства активно використовував
засоби музейної педагогіки, необхідно мотивувати його до вияву активності в
пізнавальній діяльності ще під час здобуття професійної освіти. Адже
«виховання пізнавальної активності… є основою підготовки молодого
покоління до продуктивної професійної діяльності» [1, с. 5].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблема
пізнавальної активності була предметом дослідження багатьох науковців. Так,
В. Лозова розглядає поняття «активність особи» як категорію педагогіки [2];
К. Абульханова-Славська визначає типологію активності особистості [3];
Є. Коротяєва характеризує рівні пізнавальної активності [4]; К. Сачава
узагальнює,

що

активність

як

важлива

характеристика

діяльності

розглядається сучасними педагогами і психологами як головна, пріоритетна
передумова творчої й ефективної навчальної праці (Л. Арістова, Н. Бібік,
Л. Божович, Н. Гавриш, М. Данилов, Д. Ельконін, І. Лернер, В. Лозова,
В. Паламарчук, Т. Шамова, Г. Щукіна та ін.), адже саме активність зумовлює
інтенсивність, результативність діяльності [5]. Проте науковці недостатньо
приділяли уваги проблемі мотивації пізнавальної активності в підготовці
майбутніх учителів природничих дисциплін.
Метою

статті

є

характеристика

основних

аспектів

мотивації

пізнавальної активності майбутніх учителів природознавства до використання
засобів музейної педагогіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема мотивації і
мотивів діяльності визнається в наукових колах однією із основоположних,
оскільки розкриває зміст спонукальних механізмів активності людини, що
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актуалізує досконале їх вивчення у світлі професійної мотивації майбутніх
фахівців. Ця проблема вже розкривалась у наших попередніх публікаціях [6].
У фундаментальній праці Є. Ільїна з дослідження мотивації та мотивів
проведено екскурс в історію вивчення цього феномена. Так, на думку Є. Ільїна,
наукове вивчення мотивації започатковане великими мислителями давнини –
Аристотелем, Демокрітом, Платоном, Сократом та ін., котрі вважали потребу
«вчителькою життя», основною рушійною силою, що сприяє набуттю звички
до праці [7].
Таким чином, на основі усвідомлення доцільності використання музейної
педагогіки під час проведення уроків з природознавства в школі у майбутніх
учителів формуватиметься потреба розширити свою компетентність у сфері
застосування цієї педагогічної інновації. Знаходимо підтвердження цієї думки в
теоріях мотивації (К. Левін (1926), Г. Олпорт (1937), Г. Мюрей (1938)), які
з’являються в 20-х роках ХХ ст. У цих теоріях науковці виокремлюють
потреби, що виникають в результаті навчання і виховання – потреби в
досягненні успіху, в незалежності та протидії, в повазі та захисті, в домінуванні
та привертанні уваги, в уникненні невдач і шкідливих впливів тощо.
Для когнітивних теорій мотивації (В. Джемс, Г. Келлі, Х. Хекгаузен,
Дж. Роттер) характерним є визнання провідної ролі свідомості в детермінації
поведінки людини. У цих теоріях було введено до наукового обігу нові
мотиваційні поняття: соціальні потреби, життєві цілі, когнітивні фактори,
когнітивний дисонанс, цінності, очікування успіху, острах невдач, рівень
домагань. У багатьох зарубіжних мотиваційних концепціях центральним
процесом, що пояснює поведінку людини, є прийняття рішення [6, c. 302].
Таким

чином,

початковим

етапом

у

підготовці

майбутніх

учителів

природознавства до використання музейної педагогіки під час проведення
уроків у школі є усвідомлення ними потреби в такій діяльності.
Значний внесок у вивчення проблем детермінації та мотивації поведінки
людини вніс Л. Виготський, котрий приділяв велику увагу питанню «боротьби
мотивів» і одним із перших став розділяти мотив і стимул. У 40-х роках ХХ ст.
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Д. Узнадзе розглядав мотивацію з позиції «теорії установки», зазначаючи, що
джерелом активності є потреба. Водночас, вивчаючи мотивацію як особливий
вид детермінації поведінки, Є. Ільїн наголошує на тому, що не всяка причинна
зумовленість поведінки може вважатися мотивом, а тільки та, котра пов’язана з
внутрішніми спонуками людини [7].
Такими спонуками для студентів може бути порівняння уроків, які вони
проводять під час педагогічної практики з однієї теми у двох паралельних
класах. В одному класі заняття проводиться за традиційною методикою, а в
іншому з використанням екскурсії в краєзнавчий музей. У результаті
проведеного

порівняльного

аналізу

майбутні

вчителі

природознавства

усвідомлюють позитивний вплив музейної педагогіки на рівень засвоєння
навчального матеріалу учнями. Це мотивує студентів до більш поглибленого
вивчення можливостей застосування музейної педагогіки під час вивчення
біології, географії, екології, що спонукає їх до вияву пізнавальної активності в
цьому напрямі. В цьому контексті слушною є думка В. Лозової, що
«формування пізнавальної активності як якості особистості передбачає певну
організацію її діяльності, адекватної висунутому завданню… Активізація
навчально-пізнавальної діяльності вимагає такої організації процесу пізнання,
коли об’єкт пізнання включається в сферу діяльності…, а діалектична
взаємодія між ними створює передумови виявлення активності» [1, с. 70]. Отже
пізнавальну

активність

студентів

у

напрямі

вивчення

можливостей

використання засобів музейної педагогіки необхідно мотивувати.
У наукових колах досі поширені різноманітні та різнопланові підходи в
тлумаченні мотивів і мотивації (лише в зарубіжній психології дотепер існує
близько 50 теорій мотивації), що ускладнює створення чіткої системи в їх
формуванні. Наприклад, мотивом називають уявлення та ідеї, почуття і
переживання (Л. Божович), потреби й потяги, спонуки і схильності; «конструкт
мислення» (Х. Хекхаузен), бажання і хотіння, звички, думки та почуття
обов’язку (П. Рудик), психічні процеси, стани й властивості особистості
(К. Платонов),

предмети

зовнішнього

світу

(А. Леонтьєв),
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(А. Маслоу), морально-політичні помисли (А. Ковальов) і навіть умови
існування (В. Вілюнас), тобто будь-яка причина вчинку може називатися
«мотивом». Мотивацію розглядають як сукупність факторів, що визначають
поведінку (К. Мадсен), як сукупність мотивів (К. Платонов), як спонукання, що
викликає активність організму й визначає її спрямованість, як процес психічної
регуляції конкретної діяльності (М. Магомед-Емінов), як процес дії мотиву та
як механізм, що обумовлює виникнення, спрямованість і способи здійснення
конкретних форм діяльності (І. Джидарьян); як сукупну систему процесів, що
відповідають за спонукання до діяльності (В. Вілюнас) [6, с. 303–304].
Мотивацію пов’язують з потребами й мотивами, світоглядом людини й
особливостями її уявлень про себе, особистісними характеристиками і
функціональними станами, з переживаннями, знаннями про середовище та
прогнозами щодо його зміни, з очікуваними наслідками й оцінками інших
людей, на що звертав увагу Є. Ільїн [7, с. 18].
У Тлумачному словнику зміст поняття «мотив» визначається як підстава,
причина, привід для якої-небудь дії, вчинку, а термін «мотивація» трактується
як сукупність мотивів, доказів для обґрунтування чогось; мотивування;
доведення необхідності скоєння певних вчинків [8, с. 692].
Сучасні підходи до вивчення мотиваційних процесів під час навчання
майбутніх

фахівців

спрямовані

на

визначення

методологічних

основ

формування позитивної мотивації в студентів до застосування змісту освіти [9],
мотивування якої розглядається як важливий фактор її продуктивності [10]; як
засіб формування життєвої компетентності особистості [11]. З погляду головної
проблеми нашого дослідження особливу увагу привертають напрацювання,
спрямовані на формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності
студентів [6, c. 304].
Слушною в цьому сенсі є думка, що поняття «мотив» необхідно
закріпити за стійкими утвореннями мотиваційної сфери у вигляді уречевлених
потреб. Однак для позначення конкретного ситуативного утворення, що
безпосередньо

ініціює

діяльність,

інколи

використовується
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«спонукання», котрий можна використовувати у двох значеннях: змушувати,
схиляти, заохочувати до якоїсь дії, певного вчинку, що дає підстави розглядати
людину, котру спонукають, не як самостійного суб’єкта діяльності, а як особу,
якою можна, в певному сенсі, маніпулювати. Інший зміст поняття «спонукати»
означає:

викликати

в

кого-небудь

бажання

що-небудь

робити,

що

детермінується сформованістю внутрішньої мотивації [8, с. 1374].
Таким чином, мотиви активізації навчально-пізнавальної діяльності
студентів у напрямі опанування методикою використання засобів музейної
педагогіки на уроках природознавства повинні мати особистісно ціннісний
характер, що передбачає сформованість у майбутніх учителів внутрішньої
мотивації. Прагнення до професійного зростання (професійна мотивація)
базується, зазвичай, на внутрішній мотивації, в основі якої спрямованість на
досягнення професійної майстерності у роботі вчителя.
Отже, мотивація і мотиви завжди внутрішньо зумовлені, проте залежать
від зовнішніх факторів, що впливають на оптимізацію навчально-пізнавальної
діяльності студентів завдяки застосуванню ефективних засобів навчання. Щоб
підготувати майбутніх учителів природознавства до використання засобів
музейної педагогіки на уроках з природничих дисциплін у школі, необхідно
задіяти і зовнішні мотиваційні чинники:
проведення

екскурсій

у

краєзнавчий

музей

зі

студентами,

які

викликатимуть інтерес до нетрадиційного проведення уроків;
розробка авторських методик проведення таких екскурсійних занять;
організація студентів до роботи зі створення шкільного природничого
музею та ін.
Такі зовнішні мотиваційні чинники трансформуються у внутрішньоціннісні мотиви до професійного зростання, переконання в доцільності
інноваційних підходів до навчання школярів, прагнення до формування основ
педагогічної майстерності ще під час навчання у ВНЗ тощо.
Якщо порівнювати ефективність різних видів мотивації, потрібно
звернути увагу на такі узагальнення Є. Ільїна. Внутрішня мотивація, що
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зумовлюється сформованістю особистісних цінностей, з погляду задоволеності
працею (навчальною і професійною) та її продуктивністю, є найбільш
ефективною. Далі, за рівнем позитивного впливу на особистість, йде зовнішня
позитивна мотивація (похвала, висока оцінка діяльності). Водночас зовнішня –
як позитивна, так і негативна мотивація (низькі оцінки, зауваження, завищені
вимоги) – порівняно з внутрішньою мотивацією характеризується меншою
стійкістю, тому швидко втрачає свою стимулювальну силу [7, с. 278].
Висновки. Мотивація пізнавальної активності майбутніх учителів
природознавства до використання засобів музейної педагогіки є важливим
чинником у професійній підготовці студентів педагогічного ВНЗ. Для
оптимізації

підготовки

майбутніх

учителів

природознавства

до

такої

інноваційної діяльності в школі необхідно враховувати спрямованість
пізнавальної активності студентів і їхню мотивацію до професійного
становлення шляхом реалізації гносеологічного підходу в процесі професійної
освіти.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку вбачаємо у
розробці спеціальних методик, програм, тренінгів, які складатимуть основу
професійного становлення студентів. Адже мотивація пізнавальної активності
майбутніх учителів природознавства до використання засобів музейної
педагогіки потребує наукового підходу до організації їхньої професійної
підготовки

з

апробацією

оптимальних

зразків

і

моделей

майбутньої

педагогічної діяльності.
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Мельничук И. Мотивация познавательной активности будущих
учителей естествознания к использованию средств музейной педагогики
В статье сосредоточено внимание на значимости мотивации
познавательной активности будущих учителей естествознания к
использованию средств музейной педагогики, что способствует лучшему
усвоению учениками идей о разнообразии живой природы, взаимосвязи между
живыми и неживыми природными объектами, о динамических изменениях в
биосфере под влиянием исторических, природных факторов и человеческой
деятельности. Обобщено, что проблема мотивации и мотивов деятельности
признается в научных кругах одной из основных, так как раскрывает
содержание побудительных механизмов активности человека, в частности,
учебно-познавательной.
Ключевые слова: учителя, музейная педагогика, профессиональная
подготовка,
естествознание,
мотивы,
мотивация,
познавательная
активность.
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Melnychuk I. Motivation of Cognitive Activity of Future Environmental
Studies Teachers to Use Museum Pedagogical Means
The article focuses on the significance of the cognitive activity motivation of
future Environmental Studies teachers to the use museum pedagogy means, which
will facilitate better assimilation of ideas by students about the diversity of wildlife,
the relationship between living and nonliving natural objects, dynamic changes in the
biosphere under the influence of historical, natural factors and human activity. It is
generalized that the problem of motivation and motives of activity is recognized
among scholars as one of the fundamental, since it reveals the content of inductive
mechanisms of human activity, in particular, educational and cognitive.
Based on the awareness of the expediency of using museum pedagogy in
conducting Environmental Studies lessons in school, future teachers will be required
to expand their competence in the field of the application of this pedagogical
innovation. The initial stage in the training of future Environmental Studies teachers
for the use of museum pedagogy during the school lessons is their awareness of the
need for such activities. By comparative analysis of the lessons that students conduct
during their pedagogical practice in the traditional method and using excursions to
the museum of local lore, future science teachers recognize the positive impact of
museum pedagogy on the level of learning the material by the students. It motivates
students to more in-depth study of the possibilities of using museum pedagogy during
the study of biology, geography, ecology, which induces them to reveal cognitive
activity in this direction. Motivation is associated with the needs and motives, the
outlook of a person and the peculiarities of his ideas about himself, personal
characteristics and functional states, with experiences, knowledge of the environment
and predictions about his change. The motives for activating the educational and
cognitive activity of students in the direction of mastering the method of using
museum pedagogy at the lessons of Environmental Studies should have a personality
value, which implies the emergence of future teachers of internal motivation. In order
to prepare future science teachers to use the means of museum pedagogy at the
lessons of Environmental Studies in school, external motivational factors must be
involved: conducting excursions to the museum of local lore with students, who will
be interested in untraditional lessons; development of author’s methods of
conducting such excursion classes; organization of students to work on the creation
of a school natural history museum, etc.
The motivation of cognitive activity of future Environmental Studies teachers to
the use of the museum pedagogy means is an important factor in the professional
training of students at pedagogical university.
Key words: teachers, museum pedagogy, professional training, Environmental
Studies, motives, motivation, cognitive activity.
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Хмельницького, м. Хмельницький
ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
КУРСАНТАМИ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У статті розглянуто питання про основні завдання вищої військової
освітою України: реформування освітнього процесу, досягнення суто
практичної спрямованості підготовки всіх категорій військовослужбовців,
підвищення інтенсифікації освітнього процесу. Виокремлюються: недостатня
сформованість мотивації курсантів стосовно ролі іноземної мови у
становленні офіцерів, а відповідно недооцінка курсантами значення
гуманітарних знань для успішної професійної діяльності; незнання
особливостей військової професійної діяльності; невміння курсантів
організовувати і здійснювати діяльність зі самостійного набуття
гуманітарних знань; відсутність інтерактивних методів імітування
майбутньої професійної діяльності фахівців у процесі вивчення іноземної мови.
Підкреслюється різниця між знаннями про аспекти мови та практичним
знанням мови.
Ключові
слова:
майбутні
офіцери,
професія,
професійна
компетентність, граматична компетенція, професійна спрямованість,
освітній процес, іноземна мова.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Одними з основних
вимог, які нині постають перед вищою військовою освітою України в світлі
нової освітньої парадигми, є: реформування освітнього процесу шляхом
створення якісно нової системи підготовки офіцерів, забезпечення практичної
спрямованості підготовки майбутніх офіцерів, впровадження інтерактивних
методів навчання. У контексті Болонського процесу відзначається підвищення
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якості вищої освіти, її престижу, тому професійна підготовка майбутніх
офіцерів у ВВНЗ потребує оптимізації навчального процесу [6].
У сучасних умовах офіцер повинен вільно спілкуватися з іноземцями у
різних службових ситуаціях, обмінюватися досвідом з колегами та разом з
ними вирішувати спільні проблеми на професійному рівні. Тому актуальним є
отримання професійно спрямованих гуманітарних знань, що стосується
іноземної мови. Економічна і військова інтеграція держави вимагає володіння
професійно спрямованою іноземною мовою, що полегшує налагодження
контактів між дружніми державами. На основі ролі іноземної мови у
практичній діяльності офіцерів, метою статті обрана розкриття потреби в
практичному спрямуванні іншомовної підготовки майбутніх офіцерів.
Аналіз наукових праць. Проблему взаємозв’язку гуманітарних і
військових

дисциплін

висвітлено

в

працях

В. Бабушкіна,

Д. Іщенка,

Ю. Івашкова, М. Нещадима; питання вдосконалення професійної підготовки
майбутніх офіцерів

у вищій школі відображено

у наукових працях

О. Войцехівського, А. Галімова, Л. Романишиної, І. Романюка, О. Торічного,
В. Ягупова та ін. Дидактичний принцип «професійна спрямованість» у
загальному плані був розглянутий у праця О. Барабанщикова, І. Грязнова,
С. Король, А. Кудрявцева, Л. Оршанського, П. Підкасистого, О. Попової та ін.
Однак

проблема

професійної спрямованості

вивчення

іноземної

мови

майбутніми офіцерами, практично не розглядалася. Це сприяло виникненню
низки суперечностей між: вимогами вищої військової освіти до професійної
компетентності офіцерів і якістю їх підготовки у ВВНЗ, зокрема з іноземних
мов; позитивним впливом професійної спрямованості вивчення іноземної мови
на професійний розвиток майбутнього офіцера та недостатньою розробленістю
методичних аспектів підготовки таких фахівців. Суперечності визначили
напрями дослідження проблеми вивчення іноземних мов у ВВНЗ.
Основний зміст роботи. Розглянемо деякі підходи до визначення
поняття «професійна спрямованість». Загальним у висловлюваннях науковців
відмічається,

що

професійна

спрямованість

визначається
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ставленням і є складним утворенням, що характеризується різноманіттям
властивостей і якостей. Нам імпонує визначення Л. Сподін [8, с. 59–60], у
працях якої професійна спрямованість розглядається в двох напрямах: як
зацікавленість професією та схильність до неї і як множина компонентів, до
яких входить також професійний досвід: знання, уміння, навички.
За баченням М. Махмутова професійна спрямованість особистості є
складовою поняття «професійна спрямованість освіти» [5, с. 315].
У працях І. Ісаєва [2 ] розглянуто три види професійної спрямованості:
професійна

спрямованість

особистості

студентів,

викладачів,

яка

проявляється у низці професійно-особистісних характеристик;
професійна спрямованість діяльності студентів, викладачів, наукових
підрозділів, яка проявляється у навчальній, науковій та педагогічній діяльності;
професійна спрямованість освітнього процесу у ВНЗ, яка забезпечує
створення необхідних умов для вільного творчого виявлення особистості
студента та викладача у цілях, змісті, формах, методах і результатах спільної
діяльності. Професійна спрямованість освітнього процесу у ВНЗ передбачає
врахування особливостей особистості і діяльності тих, хто навчається, і кого
навчають [2, с. 126].
А у працях О. Попової подаються два інших підходи до цього питання:
у першому – це система потреб, мотивів, інтересів і схильностей, які
виражають позитивне ставлення до майбутньої професії;
у другому розглядається проблема добору змісту освіти на основі
міжпредметних зв’язків загальнонаукових, загальнопрофесійних і спеціальних
дисциплін [7, с. 17].
Ці два підходи подібні між собою, тому ми використовували їх обидва.
Особливу увагу ми приділили змісту окремих дисциплін гуманітарного
циклу, включаючи іноземну мову, оскільки, якщо зміст мовної підготовки не
буде пов'язаний з основною спеціалізацією, то в ринкових умовах сьогодення
фахівці не зможуть використати рідну й іноземну мови як засіб вирішення
завдань у сфері своєї професійної діяльності [4]. Саме, виходячи з потреб
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забезпечення можливості іншомовного мовленнєвого спілкування в даній
сфері, визначається зміст навчання і організовується його процес. За таких умов
у курсантів формуються лише ті вміння і навички, які є необхідними чи
корисними для використання іноземної мови в майбутній роботі за
фахом» [9, с. 13].
Зв'язок між іноземною мовою і військовими дисциплінами у орієнтації
всіх дисциплін для цілісного вивчення явищ і процесів, які формують
особистісні та професійні якості фахівця [4]. Для цього ми вивчали внесок
кожної дисципліни в методологічну, теоретичну, технологічну підготовку
курсанта до подальшої військової діяльності; цілісне і спрямоване формування
мотивації до вивчення кожної дисципліни, розвиток інтегрального мислення,
інтелекту на основі цілісного підходу до навчання [10, с. 44].
Вивчаючи питання про компетенцію, ми виходили з того, що компетенція
є цілеспрямованою. Операційним виміром компетенції є її зміст. За традиційної
технології навчання основна увага була звернута на тріаду: знання, уміння і
навички. Компетентність і компетенція, крім тріади враховують і досвід
особистості. Тобто, враховується і практичне спрямування навчального
процесу, який враховує такі види знань:
а) теоретичні знання, які дають можливість зрозуміти і пояснити
дійсність, проте не мають нічого спільного з дією;
б) процедурні знання, які дають змогу застосовувати теоретичні знання в
діяльності;
в) практичні знання, що випливають з досвіду і закріплюються в ситуації
праці;
г) знання-вміння, які включають не лише можливість виконання якоїсь
дії, а й високу якість цього виконання, певну вправність [1, с. 26].
Серед

видів

компетенцій

для

нас

особливе

значення

мають

комунікативні, а саме, компетенції лінгвістичного типу.
Ми виходили з того, що лінгвістичні компетенції визначають як знання
засобів, за допомогою яких можна побудувати і сформулювати значущі
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висловлювання, та здатність їх використовувати. До таких компетенцій
відносять:
– лексичну компетенцію (знання словника та здатність користуватися
ним);
– граматичну компетенцію (знання граматичних засобів мови і здатність
їх використовувати);
– семантичну компетенцію (усвідомлення та контроль того, хто вивчає
мову, способів організації змісту);
– фонологічну компетенцію (знання про сприйняття / продукцію та
навички сприймати / продукувати).
Значний внесок у дану проблему внесли канадські учені М. Каналь та
М. Свейн. Модель комунікативної компетенції відповідно до визначення
М. Каналя складається з чотирьох компонентів: граматичної компетенції,
соціолінгвістичної

компетенції,

компетенції

дискурсу,

стратегічної

компетенції [11].
На першому етапі дослідження ми зосередили свою увагу на граматичній
компетенції. Під нею розуміємо вміння опановувати лінгвістичний код,
розпізнати лексичні, морфологічні, синтаксичні та фонологічні особливості
мови, маніпулювати цими особливостями для формування слів і речень.
У процесі дослідження виникла потреба більш детально ознайомитися з
між культурною комунікацією. Під між культурною комунікацією розуміють
адекватне взаєморозуміння двох учасників комунікативного акту, які належать
до різних національних культур. За висловом Г. В. Колшанського, це є міст, що
встановлює зв’язок між народами і забезпечує “обмін” ідеями теоретичного та
практичного пізнання світу від найелементарніших одиниць інформації і до
універсальних законів, що стосуються “природи світобудови” [3, с. 11].
Під граматичною компетенцією розуміється опанування лінгвістичного
коду, уміння розпізнати лексичні, морфологічні, синтаксичні та фонологічні
особливості

мови

та

вміння

маніпулювати

цими

особливостями

для

формування слів і речень [6] . Граматична компетенція не пов’язується з будь© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017
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якою теорією граматики та не має на увазі вміння чітко формулювати правила
граматики. Слухач демонструє свою граматичну компетенцію, використовуючи
правило, а не формулюючи його. Автори підкреслюють вагому різницю між
знаннями про аспекти мови та практичним знанням мови.
Висновки. Таким чином, все більшого значення набуває практика
використання іноземної мови, що набувається шляхом професійного її
вивчення. Процес забезпечується через комунікаційні компетенції. Основними
напрямами подальших досліджень будуть обрані:
зміна змісту підготовки майбутніх офіцерів на міждисциплінарній основі;
визначення особливостей навчання іноземній мові курсантів;
розробка навчально-методичного комплексу щодо підготовки курсантів
до використання інформаційно-комунікаційних технологій.
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Нанинская Л., Богданюк О. Профессиональное направление изучения
иностранного языка курсантами высших военных учебных заведений
В статье рассмотрен вопрос об основных задачах высшего военного
образования
Украины:
реформирование
образовательного процесса,
достижения сугубо практической направленности подготовки всех категорий
военнослужащих, повышение интенсификации образовательного процесса.
Выделяются: недостаточная сформированность мотивации курсантов о роли
иностранного языка в становлении офицеров, а соответственно недооценка
курсантами значения гуманитарных знаний для успешной профессиональной
деятельности;
незнание
особенностей
военной
профессиональной
деятельности; неумение курсантов организовывать и осуществлять
деятельность по самостоятельному приобретению гуманитарных знаний;
отсутствие
интерактивных
методов
имитирования
будущей
профессиональной деятельности специалистов в процессе изучения
иностранного языка. Подчеркивается разница между знаниями о аспектах
языка и практическим знанием языка.
Ключевые слова: будущие офицеры, профессия, профессиональная
компетентность,
грамматическая
компетенция,
профессиональная
направленность, образовательный процесс, иностранный язык.
Naninska L., Bohdaniuk O. Professional Orientation of Foreign Language
Studying at the Higher Military Educational Institutions
The article is devoted to the task, which has been put forward before the higher
military education of Ukraine: the reformation of educational process, aimed at the
creation of qualitatively new officers’ training system, the achievement of purely
practical orientation of training of all the categories of military servants, the
increasing of the educational process intensification.
The need for such tasks has been confirmed by the results of the executed
questionnaire, highlighting the drawbacks of humanitarian training of the future
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officers in the process of professional formation of the specialists of this category,
among which the following have been pointed out: insufficient cadets’ maturity
concerning the role of foreign language in the professional development of the
officers, and cadets’ underestimation of humanitarian knowledge for their successful
professional activity; inability of students to organize and perform the activity for
self-obtaining of humanitarian knowledge; lack of interactive methods of imitation of
future specialist’ professional activity in the course of foreign language study.
The analysis of the pedagogical category of higher professional education
“professional orientation” has been conducted, which include social needs and
targets, reflected in the content of professional education.
Amidst the definitions of the notion special attention has been paid to
understanding of professional orientation as positive selective attitude to profession
as well as its consideration as a complex formation, to the structure of which belong
the set of properties and qualities of the specialist.
The attention has been paid to the fact that for the future officers’ foreign
language study there exists the necessity for the grammar competence formation,
under which we understand the mastering of the linguistic code, the ability to identify
lexical, morphological, syntactical and phonological peculiarities of the language as
well as the ability to operate these peculiarities for the formation of words and
sentences. A significant difference between the knowledge about the language aspects
and practical language implementation has been pointed out.
Keywords: future officers, profession, professional competence, grammar
competence, professional orientation, educational process, foreign language.
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ДИДАКТИЧНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ ЯК ОСНОВА ЙОГО
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
У статті розглянуто питання про взаємозв’язок між дидактичною
культурою вчителя і його професійною компетентністю. Показано, що цей
взаємозв’язок відбувається шляхом розвитку якостей і властивостей
особистості, під впливом зовнішніх дій виховання, навчання та соціального
середовища. Розкрито змicт поняття «дидaктичнa культурa вчитeля», як
інтегральну якicть оcобиcтоcтi, прeдcтaвлeну єднicтю мотивaцiйноцiннicного, iнновaцiйно-тeхнологiчного, оcобиcтicно-творчого компонeнтiв,
що зaбeзпeчують у cвоїй взaємодiї продуктивну дидaктичну дiяльнicть i
творчу caморeaлiзaцiю виклaдaчa. Дидактична культура має такі складові:
культура викладацької діяльності, загальна культура, комунікативна,
мовленнєва, культура мислення, моральна, естетична.
Ключові слова: майбутні вчителі, професіоналізм, дидактична культура,
педагогічна культура, педагогічна майстерність, дидактичні здібності.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Нині все більша увага
приділяється якості освіти. Значну роль у цьому процесі відводиться
дидактичній культурі вчителя. Цей процес підпорядкований оновленій сиcтeмі
непeрeрвної профeciйної оcвiти, яка передбачає: підсилення ролі людини у вciх
cфeрaх громaдcького життя, у тому чиcлi у виробництвi й eкономiцi;
пeрeтворeння cиcтeми мacової оcвiти нa бaзиc cуcпiльного розвитку; входжeння
людcтвa в нову тeхнологiчну eпоху; прaгнeння до охоплeння cиcтeмою мacової
оcвiти вce бiльш тривaлого вiдрiзкa життя людини [8].
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Від рівня сформованості дидактичної культури вчителів залежить якість
організації навчального процесу, тому метою статті було визначення ролі
дидактичної культури вчителя у підвищенні якості навчального процесу.
Аналіз актуальних досліджень та публікацій. Проблема формування
дидактичної, педагогічної і загальної культури вчителя розглядається досить
детально.

Як

правило,

ці

види

культур

пов’язують

з

педагогічною

майстерністю, досліджуючи таким чином цілий комплекс якостей вчителя.
Питання формування педагогічної культури у викладачів і вчителів знайшло
відображення у працях нaуковцiв-пeдaгогiв: А. Aлeкcюкa, Ю. Бaбaнcького,
В. Беспалька,

О. Бондaрeвcької,

Н. Кузьміної,

І. Мельничук,

О. Мудрик,

В. Поліщук, О. Помeтун, Л. Романишиної, Л. Романовської, А. Хуторського,
В. Ягуповa тa iн. На сучасному етапі досить поглиблено тeорiю дидaктичної
культури доcлiджували В. Зaгвязинcький, В. Лозова тa iн. Але це питання,
виходячи з його важливості, потребує більш детального дослідження.
Основний зміст статті. Розглядаючи проблему дидактичної культури
вчителя, ми виходили з функцій, які вона виконує:
1) теоретичну (головним чином, дiaгноcтичну, прогноcтичну);
2) практичну (нормaтивну, iнcтрумeнтaльну) [5].
Ці функції вплинули на: визначення загальної організації, удосконалення
змicту, вибiр cучacних форм i мeтодiв навчання. Дидaктичнa cиcтeмa поєднує
пeдaгогiчне упрaвлiння з ініціативністю i caмоcтiйнicтю учасників навчального
процесу [4]. Дидaктичну дiяльнicть у цих умовaх ми розглядaємо як культурну i
культуротворчу. Під культурою оcвiти ми розумiємо дидaктичну культуру в
усіх видах її прояву. Рівень прояву дидактичної діяльності залежить від
розвиненості дидактичної культури.
Значну роль у формуванні дидактичної культури відіграють особистісні
якості вчителя і викладача, на що вказував П. Кaптeрeв. Автор виділив двa види
профeciйних якоcтeй учитeля: нaукову пiдготовку i «особистий» учительський
тaлaнт [1, c. 118].
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Дидaктичнa культурa вчителя, як cтрижень його пeдaгогiчної культури, є
складовою зaгaльнолюдcької культури, опaнувaння ним пeдaгогiчним досвідом.
Дидaктичнa культурa поciдaє провiднe мicцe ceрeд оcновних, нaйбiльш
cуттєвих cклaдових пeдaгогiчної культури вчителя (риcунок).

Дидaктичнa культурa
Культурa виховної дiяльноcтi

Зaгaльнa культурa

Комунiкaтивнa

Мовлeннєвa

Оcновнi cклaдовi
пeдaгогiчної культури
Культурa миcлeння

Морaльнa культурa
Ecтeтичнa культурa

Риcунок – Оcновнi cклaдовi cтруктури пeдaгогiчної культури вчителя (за
Синчишиною О. А. [5])

Важливими для формування дидактичної культури є дидактичні
здібності. М. Шайденко зaзнaчaв, що дидaктичнa здiбнicть є здaтнicть
пeрeдaвaти знaння дiтям, якa доcягaєтьcя зрозумiлим, коротким i цiкaвим
виклaдом мaтeрiaлу [9].
В. Крутeцький

до

дидaктичних

здiбноcтeй

вiдноcить

«здaтнicть

пояcнювaти», «мовну здатність» i «aкaдeмiчнi здібності», тобто eрудицiю
вчитeля,

обґрунтовaнicть

його

знaнь,

широту

його

розумового

кругозору [2, c. 84–86].
Нa нaш погляд, дидaктичнa культурa виклaдaчa / вчителя повиннa
повинна стати нeобхiднicтю для рeaлiзaцiї культурної cклaдової профeciйної
дiяльноcтi мaйбутнього фaхiвця.
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Вивчення питання про структуру дидaктичної пiдготовки вчитeля
показало, що науковці виділяють в ній знaння i дидaктичнi уміння організації
пізнавальної діяльності.
У психолого-педагогічній літературі зустрічаються різні визначення
дидaктичної культури вчителя:


як cукупнicть його iнтeрeciв i знaнь, пeрeконaнь, умiнь i розвинутих

нa їхнiй оcновi здiбноcтeй, iндивiдуaльних норм повeдiнки й опaновaних
вчителем мeтодiв дiяльноcтi [6, с. 25–49.];
 як cинтeз нaукових знaнь, умiнь i нaвичок мeтодичного миcтeцтвa й
оcобиcтих якоcтeй учитeля;
 як профeciйну cпрямовaнicть мотивaцiї його дiяльноcтi, cтiйкicть i
глибину пiзнaвaльних iнтeрeciв, гумaнicтичну оcобиcтicну позицiю, cиcтeму
цiннicних орiєнтaцiй i пeрeконaнь, a тaкож новe пeдaгогiчнe миcлeння;
 як cиcтeму, якa iнтeгрує cпeцiaльно-нaуковi, пcихологiчнi, пeдaгогiчнi
знaння й умiння, що мaють чiтко вирaжeний приклaдний характер;
 як розгорнуту cиcтeму знaнь з питaнь конкрeтної побудови
виклaдaння тiєї чи iншої диcциплiни, мaйcтeрнe володiння мeтодикою
виклaдaння, пeвнe cтaвлeння до рiзних мeтодичних cиcтeм, володiння
iндивiдуaльним cтилeм у педагогіці [5];
 як профeciйну культуру caмого процecу нaвчaння, що включeно до
змicту навчання.
Визнaчaючи роль i мicцe дидaктичної культури у зaгaльнiй пeдaгогiчнiй
культурi вчителя, ми видiлили низку компонeнтiв, що поciдaють cуттєвe мicцe
в cтруктурi пeдaгогiчних оcобиcтicних здiбноcтeй вчителя.
Дидактичні здібності – це здатність передавати учням навчальний
матеріал, робити його доступним для них, репрезентувати їм проблему ясно і
зрозуміло, викликати інтерес до предмету, порушувати у аудиторії активну
самостійну думку. Дидактичні здібності дають змогу педагогові за необхідності
перетворювати тяжкий матеріал на легкий, складний – на простий, доступний,
зрозумілий.
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Aкaдeмiчнi здiбноcтi – здiбноcтi до вiдповiдної cфeри нaуки. Мaйcтeрний
вчитель знaє прeдмeт нe тiльки в доcтaтньому обcязi, a знaчно ширшe i глибшe,
поcтiйно cтeжить зa вiдкриттями, iнновaцiями в cвоїй нaуцi, aбcолютно вiльно
володiє мaтeрiaлом, виявляє до нього цiкaвicть.
Пeрцeптивнi здiбноcтi – здaтнicть проникaти у внутрiшнiй cвiт того, хто
нaвчaєтьcя, як оcобиcтоcтi, пcихологiчнa cпоcтeрeжливicть, пов’язана з тонким
розумiнням оcобиcтоcтi учня (cтудeнтa, курcaнтa тощо) i його тимчacових
пcихологiчних cтaнiв [5]. Здiбний виклaдaч зa нeзнaчними ознaкaми, нeвeликим
зовнiшнiм проявaм уловлює щонaймeншi змiни внутрiшнього cтaну того, хто
нaвчaєтьcя.
Мовнi здiбноcтi – здaтнicть чiтко i яcно вирaжaти думки i почуття зa
допомогою мови, a тaкож мiмiки i пaнтомiмiки, цe однa з нaйвaжливiших
здiбноcтeй профeciї виклaдaчa, оcкiльки пeрeдaчa iнформaцiї вiд виклaдaчa до
cтудeнтa (курcaнтa) мaє в оcновному нeвeрбaльний хaрaктeр. Виклaд мaтeрiaлу
повинeн бути побудовaний тaк, щоб мaкcимaльно aктивiзувaти думку i увaгу
aудиторiї. Вiдповiдно, виклaдaчeвi нeобхiдно уникaти довгих фрaз, cклaдних
cловecних конcтрукцiй, вaжких тeрмiнiв i формулювaнь. Рaзом з цим трeбa
врaховувaти, що нaдмiрно лaконiчнa, короткa мовa чacто бувaє мaло понятий
що вчaтьcя. Щоб пожвaвити мову дужe добрe пiдiйдe жaрт, лeгкa доброзичливa
iронiя. Мовa вчителя – цe живa, eмоцiйнa, обрaзнa мовa, в якiй вiдcутнi
грaмaтичнi, cтилicтичнi, фонeтичнi помилки. Одномaнiтнa, тягучa, монотоннa
мовa викликaє нудьгу i нe cприймaєтьcя. Тeмп мови в бaгaто зaлeжить вiд
iндивiдуaльно-пcихологiчних оcобливоcтeй виклaдaчa. Квaпливий тeмп, протe,
зaвaжaє зacвоєнню i швидко cтомлює. Цe cтоcуєтьcя i гучноcтi мови. У вcьому
повиннa бути мiрa [9].
Оргaнiзaторcькi здiбноcтi – здaтнicть оргaнiзовувaти aудиторiю, cвою
влacну роботу. Оргaнiзaцiя влacної роботи припуcкaє умiння прaвильно
плaнувaти i caмому контролювaти її [9].
Комунікативні здібності – якості, що забезпечують ефективність
комунікативної діяльності; здатність до спілкування з людьми, уміння
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встановити і тактовно підтримувати з ними контакт. Значний внесок у вивчення
психології педагогічного такту зробив П. Ставський [7]. Він зазначає, що
основне при цьому – уміння знаходити найбільш ефективні способи дії на тих,
хто навчається. Одним із проявів педагогічного такту є відчуття міри щодо
застосування будь-якої педагогічної дії (заохочення, покарання). Відсутність
педагогічного такту часто призводить до важких наслідків [5].
На основі цього можна зробити висновок, що кожний пeдaгог
зобов’язаний володіти пeвними пeдaгогiчними здiбноcтями для формування
професійної компетентності. Пeдaгогiчнi здiбноcтi зaзвичaй включaють в
cтруктуру

оргaнiзaцiйних

i гноcтичних здiбноcтeй,

що

розглядaютьcя

нижче [5].
Наші дослідження показали, що пeдaгогiчнi здібності оcобиcтоcтi
вчителя, нaйбiльшe проявляютьcя caмe в дидaктичнiй дiяльноcтi. Сeрeд рiзних
видiв культур у cклaдi пeдaгогiчної культури нaйвaжливiшe, cтрижнeвe
положeння зaймaє caмe дидaктичнa культурa.
Дидактична

культура

є

основою

для

формування

професійної

компетентності. Але не всі автори виділяють її як самостійну категорію.Деякі
автори

ототожнюють

дидaктичними

її

вмiннями

з

мeтодичною
(Л. Подимовa),

компeтeнтнicтю

(В. Aдольф),

пeдaгогiчною

мaйcтeрнicтю

(В. Рябцeв).
Аналіз праць дослідників дозволив дійти висновку, що в них
висловлюється думка, що оcновою профeciйної компeтeнтності тa педагогічної
мaйcтeрноcтi є профeciйнi знaння, умiння тa нaвички. Було визначено, що
поняття «профeciйнa компетентність» вiдобрaжaє лишe рiвeнь оволодiння
ними. [6,с. 82–88.].
Нині, все частіше в працях науковців розглядається питання про
професійну

компетентність.

A. Мaрковa

[3, c. 8]

розуміє

Під

поняттям

влacтивоcтi

профeciйної
оcобиcтоcтi

компeтeнтності
виклaдaчa,

що

зaбeзпeчують виcокий рeзультaт профeciйної дiяльноcтi. Обов’язковим є досвід
практичної діяльності.
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Висновки: Наші дослідження показали, що дидактична культура вчителя
займає суттєве місце

у педагогічній діяльності вчителя. Формування

дидактичної культури є основою для професійної компетентності, яка
забезпечує у подальшому професіоналізм учителя. Тому ця проблема є
актуальною.
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Островская Н., Дацун (Синчишина) Е. Дидактическая культура
учителя как основа его профессиональной компетентности
В статье рассмотрен вопрос о взаимосвязи между дидактической
культурой учителя и его профессиональной компетентностью. Показано, что
эта взаимосвязь происходит путем развития качеств и свойств личности, под
влиянием внешних действий воспитания, обучения и cоциaльной среды.
Раскрыто содержание понятия «дидaктическая Культурa учитeля», как
интeгрaльное качество личности, которая прeдcтaвлeна единством
мотивaционно-ценностного,
инновaционно-тeхнологического,
личностно© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017
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творческого компонeнтов, которые обеспечивют в своем взаимодействии
производительную дидaктическую деяльноcть и творческую caморeaлизацию
преподавателя. Дидактическая культура имеет следующие составляющие:
культура
преподавательской
деятельности,
общая
культура,
коммуникативная, речевая культура мышления, нравственная, эстетическая.
Ключевые слова: будущие учителя, профессионализм, дидактическая
культура,
педагогическая
культура,
педагогическое
мастерство,
дидактические способности.
Ostrovska N., Datsun (Synchyshyna) O. Didactic Culture of a Teacher as the
Basis of his Professional Competence
The article is devoted to the problem of interdependence between professional
competency and types of competences. The differences between the concepts of
«competence» and «competency» have been elucidated. The ways of improving
mathematical education in colleges have been analysed. Some ways of the
professional competences formation, which are the constituent part of professional
mathematical competency, have been given.
The essence of the definition of «professional mathematical competency» has
been determined. Professional mathematical competency of the specialists in
economic specialties – is the characteristics of the personality of a specialist,
reflecting the maturity for the study of mathematics, the presence of deep and
thorough knowledge of mathematics as well as the ability to use mathematical
methods in professional activity. The functions of professional mathematical
competence have been scrutinised, which are as follows: developmental
(development of the cognitive activity and need), educational («lifelong» learning),
informational (mastering of modern informational sources, including the Internet),
regulative (correlation of new information and actual knowledge, working out of
one’s own position on the issue).
The components of professional mathematical competency have been
characterized: logical professional competence; theoretical professional
competence; creative professional competence; informational professional
competence; behavioural professional competence.
The competence approach has been chosen as one of the ways to solve this
problem, that facilitates further development, generalisation and synthesis of
previously studied up by national higher education systemic-behavioural, personcentred behavioural, evaluative and other pedagogical approaches to the
development of content of education. In the context of the economic profile specialists
training, the key role is played by mathematical education – the formation of
professional mathematical competency.
The analysis of the foreign scholars’ opinions on the diversity of competences
in professional education in Germany, Spain, and the United Kingdom has been
conducted.
Key words: economic specialties college students, competence, competency,
professional mathematical competency, professional competences.
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЇ
СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
У статті розглянуто основні соціально-політичні та соціальноекономічні передумови виникнення професії «соціальний працівник» в
індустріально розвинених країнах Західної Європи та США, відтак розкрито
історичну відмінність становлення професії «соціальний працівник» в Україні.
Проаналізовані наукові праці вчених, які займалися цією проблематикою.
Обґрунтовано необхідність фахової освіти соціальних працівників, яка
передбачає фундаментальне оволодінням системою науково-професійних
знань, умінь, норм і навичок.
Ключові слова: соціальна допомога, соціальний працівник, фахівець з
соціальної роботи.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Розвиток соціальної
роботи як професії пов’язують з другою половиною XІX та з всезростаючим
запитом сучасного суспільства щодо створення дієвої системи соціальної
допомоги населенню. Однак історія виникнення і формування засадничих ідей,
підходів, концепцій, принципів і засобів, технік і методів соціальнопедагогічного практикування сягає в тисячолітню давнину. Тому нині важливо
осмислити, відтворити та узагальнити історіогенез становлення професії
«соціальний працівник» в Україні. У зв’язку з цим шлях утвердження
соціального працівника як професіонала від соціальної підтримки до
культурно-цивілізованих форм соціальної допомоги є педагогічною проблемою
сучасності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. У нашому
дослідженні ми відстежували наукові роботи вчених, які займалися історією
становлення професії «соціальний працівник». Так, В. Буяшенко, В. Поліщук,
М. Фірсов, П. Циткилов вказували на важливість при формуванні професії
© Ребуха Л.
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соціального працівника знань про види, методи і форми соціальної допомоги
окремим прошаркам населення в конкретних історичних умовах. Витоки
соціальної роботи досліджували також А. Горілий, А. Капська, О. Карпенко,
К. Кузьмін, І. Мельничук, М. Лукашевич, О. Янкович, Т. Семигіна, А. Фурман
та ін., які здійснили історичний аналіз генезису відносин у практиці соціальної
допомоги як основи професійної соціальної роботи.
Метою

статті

є

виокремлення

основних

історичних

аспектів

становлення професії «соціальний працівник» на теренах українського
суспільства.
Виклад основного матеріалу дослідження. По особливому формувалося
становлення соціальної роботи як майбутнього фаху в Україні в другій
половині XVIII  на початку XX ст. І хоч у нашій державі впродовж віків
історично

складалися

політичні

та

соціально-економічні

передумови

виникнення професії «соціальний працівник» та завжди існувала потреба у ній,
однак її цілковите становлення пов’язане не з українським суспільством, а з
індустріально розвиненими країнами Західної Європи та США. Саме у Великій
Британії, Німеччині та США соціальна робота вперше оформилася як
особливий вид діяльності, а в кінці ХІХ ст. вже здійснювалася на професійній
основі 1; 2.
Бурхливо процес становлення професії «соціальний працівник» проходив
у США. У зв’язку із зростанням кількості приїжджих міські поселення швидко
переростали у великі індустріальні міста, відтак зросла чисельність злочинців,
невдах та

інших неблагополучних категорій населення.

Важко стало

добровільно вирішувати питання щодо опіки бідних, розумово відсталих,
засуджених у богадільнях і в’язницях. У суспільних секторах органів захисту
штатів у 60-х роках ХІХ ст. виникли Ради добродійності, які почали надавати
не оплачувану консультаційну допомогу законодавцям у сфері управління
різними соціальними установами 3.
На переконання англійського фахівця з питань історії соціальної роботи
Теодора Шанина виникнення соціальної роботи як професії в індустріальних
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країн Заходу також бере свій початок з кінця ХІХ ст., коли благодійні
організації Великої Британії і Німеччини почали відстежувати та здійснювали
пошук моделей систематичної роботи з потребуючими для віднаходження та
усунення причин, що породжують бідність, несправедливість та ін. 4. Окрім
того професіоналізація соціальної роботи наприкінці цього століття була
пов’язана із розробленням і ухваленням у США, Німеччині, Великобританії та
Росії законодавчих актів пов’язаних з соціальною сферою. Суспільні громади
пересвідчувалися у великій користі та ефективності соціальної роботи. Вона
отримала суспільне визнання, що було відображено у відповідних законах та
соціальній політиці цих держав 5. Таким чином у Європі та Північній Америці
в кінці ХІХ ст. відбулося становлення професії «соціальний працівник».
Зачинателями професіоналізму в соціальній роботі стали Мері Річмонд, Джейн
Адамс, Алісе Саломон.
На відміну від Європейських країн та США становлення професії
«соціальний працівник» в Україні має свою виняткову історію походження. В
нашому суспільстві ця професія є відносно молодою, однак процес її
становлення здійснювався не з нульової позначки. Передумови виникнення
професії з’явилися ще в кінці ХІХ ст., оскільки особи, що займалися допомогою
потребуючим були давно. Спочатку це відбувалося на церковно-приходському
рівні, пізніше на світському і, як зазначає науковець Г. Попович, цей
історичний хід був багато в чому схожий з країнами Західної Європи і США до
1917 року. Про те цей процес був порушений у зв’язку із утворенням СРСР, в
складі якої опинилася Україна.
Політична доктрина соціального розвитку країни не передбачала
особливої практики, якою на той час була діяльність соціального працівника,
оскільки вона засвідчувала наявність соціальних проблем у молодій державі.
Тому як самостійна науково-професійна діяльність не визнавалася впродовж
семи десятиліть. Однак існувала як специфічна форма соціальної роботи у
вигляді системи соціального забезпечення, державного страхування та охорони
здоров’я.

Як

зазначають

науковці

І. Звєрєва,

В. Поліщук,
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соціальною роботою були охоплені сфери охорони матері та дитини, їх
патронаж і диспансеризація, освітні системи, культурні та пенітенціарні
заклади 6.
Так само Л. Міщик вказує на те, що розвиток професії «соціальний
працівник» у цей час гальмувався ще й організаційно, починаючи від кадрового
навчання до фінансового забезпечення 7. Передумови становлення професії
ускладнювалися внаслідок сформованого суспільного підходу за яким основні
функції соціального працівника розділялися між чинними службами, які
займалися освітою, охороною здоров’я, спортом, дозвіллям, внутрішніми
справами та ін. На переконання Т. Семигіної та І. Григи професія «соціальний
працівник» в Україні бере свій початок ще з 70-х років ХХ ст. Проте у цей
період на законодавчому рівні не існувало правового регулювання його
діяльності. Та все ж таки наприкінці 80-х років формуються всі необхідні
передумови для переходу окремих елементів практичної соціальної роботи на
державний рівень.
Становлення соціальної роботи в Україні як самостійного виду
професійної діяльності відбулося у 1991 році, при відсутності цілісної і єдиної
її організації та управління. Новоутворена професія «соціальний працівник»,
яка є новаторською для України, сприяла розгортанню мережі закладів, що
надають різнобічну допомогу та підтримку певним категоріям населення:
людям

похилого

віку,

індивідам

з

обмеженими

можливостями,

малозабезпеченим сім’ям, дітям, позбавлених батьківського піклування та
іншим громадянам, що опинилися у скрутній ситуації. Цей обумовило
необхідність

фахової

освіти

соціальних

працівників,

яка

передбачає

фундаментальне оволодінням системою науково-професійних знань, умінь,
норм і навичок.
Крім того до кожного спеціаліста визначаються нині певні кваліфікаційні
вимоги, що включають повну вищу освіту та підвищення кваліфікації. У
результаті цих вимог соціальний працівник повинен володіти:
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1. Особистісними духовними та моральними якостями, що передбачають
відповідальність, гуманність, співчутливість, милосердність, комунікативність,
справедливість, толерантність, емпатійність, рішучість, терпимість тощо.
2. Діяльнісними обов’язками щодо:
a) посадових зобов’язань, які включають майстерність в організації
власної соціально-значимої діяльності, надання клієнту правового захисту,
координування діяльності потребуючих громадських і державних організацій;
б)

професійних

діагностування

знань,

проблем

які

клієнта,

окреслюють
характер

уміння

потрібної

визначення
допомоги

і
та

консультування його в подальшому;
с) сформованості діяльнісно-рольових умінь,

які прилучають до

встановлення паритетних взаємин з клієнтом, формування у нього нових
соціальних ролей.
3. Особливостями соціальної взаємодії для координування соціальних
зв’язків, власних вчинків та навичок під час спостереження, відборі та аналізі
соціально значущої інформації.
4. Комунікативними навичками, які виявляються у культурі мовлення і
спілкування 8.
Цілковите становлення в Україні професії «соціальний працівник» у 90-х
років ХІХ ст. науковці І. Козубовська, І. Мигович також пов’язують із
соціальним статусом, основними чинниками якого є престиж професії, рівень
доходу та рівень достатку. Як зазначає О. Карпенко, завоювання статусу
«соціальний працівник-професіонал» з самого початку становлення професії
відбувалося «суперечливо й складно» 9. Нині соціальний працівник має
визнаний суспільством професійний статус та є членом сформованої на
наукових засадах довгострокової професійної групи. До характерних ознак, що
окреслюють приналежність соціальних працівників до професійної групи
відносяться:
а) професійна діяльність, яка співвідноситься із загальними цінностями
суспільства;
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б) наявність професійного товариства, орієнтованого на служіння людям;
в) обов’язкове входження у дану професійну групу після системного
професійного навчання;
г) самоуправління своїми діями на основі Етичного кодексу.
У результаті на початку ХХ ст. в Україні фахівцем із соціальної роботи
вважають особу, яка має спеціальну освіту і здійснює соціальну роботу з
різними категоріями сімей, дітей та молоді або відповідними соціальними
групами на професійних або волонтерських засадах. Його основне завдання як
професіонала  успішно вирішувати життєві проблеми клієнта за допомогою
його власних ресурсів шляхом відновлення особистої та суспільної рівноваги.
Головною умовою такого відновлення є діяльність соціального працівника, яка
покликана забезпечити відповідні зміни у житті та оточенні потребуючого.
Становлення професії неможливе без основних професійних завдань, що
становлять зміст соціальної роботи та нормативно-правового забезпечення.
Тому кожен фахівець уміло володіє законодавством України, яке забезпечує
діяльність соціального працівника у правовому полі, слугує ефективним
регулятором у роботі соціальних служб та є юридичним підґрунтям при
розв’язанні соціальних проблем.
Ліквідація соціальних, педагогічних, психологічних, правових та ін.
установ, яким надавалися державою право на організацію соціальної допомоги
нужденним,

обумовила

необхідність

професійної

підготовки

висококваліфікованих спеціалістів. Тому як стверджує Н. Тимошенко,
професійне становлення пов’язане також із створенням у нашій країні великої
кількості

закладів,

що

покликані

надавати

багатосторонню

допомогу

потребуючим категоріям населення 10.
Висновки дослідження перспективи подальших розвідок у даному
напрямку. Історія розвитку людства дозволяє стверджувати, що становлення
професії «соціальний працівник» в Україні має давні історичні корені та
соціально-економічні передумови і однією із тих професій, яка зорієнтована на
задоволення потреб щодо повноцінного функціонування в суспільстві певних
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соціально-вразливих прошарків населення. Становлення професії пов’язане з
основними історичними періодами соціальної допомоги і соціальної роботи,
починаючи з найпростіших форм допомоги до появи інституціоналізаційної
соціальної роботи.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Проведене
дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. Не викликає
сумнівів

актуальність

подальшого

дослідження

впливу

зарубіжного

академічного досвіду соціальної роботи на підготовку соціальних працівників в
умовах сьогодення.
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Ребуха Л. Исторические аспекты становления профессии социального
работника
В статье рассмотрены основные социально-политические и социальноэкономические предпосылки возникновения профессии «социальный работник»
в индустриально развитых странах Западной Европы и США, поэтому нами с
исторических позиций раскрыто отличие становления профессии «социальный
работник» в Украине. Проанализированы научные труды ученых,
занимающиеся
этой
проблематикой.
Обоснована
необходимость
профессионального
образования
социальных
работников,
которая
предусматривает фундаментальное овладение системой научных и
профессиональных знаний, умений, норм и навыков.
Ключевые слова: социальная помощь, социальный работник, специалист
по социальной работе.
Rebukha L. Historical Aspects of the Formation of the Profession of Social
Worker
The basic social, political and economic preconditions of the emergence of the
profession "social worker" in the industrially developed countries of Western Europe
and the USA are described in this article. The influence of charitable organizations
in Great Britain and Germany, which traced and searched models of systematic work
with those in need, was studied. It was noted that the professionalization of social
work in these countries at the end of the nineteenth century was associated with the
development and adoption of legislative social acts at the state level. The emphasis is
placed on the historical difference between the formation of the profession "social
worker" in Ukraine in comparison with other countries. The scientific works of wellknown scientists, which allow to assert that the profession "social worker" in Ukraine
has its own unique history of origin, are analyzed. It is argmented that in our society
this profession is relatively young, but the process of its formation was carried out
not from a zero mark. It is noted that the preconditions for the emergence of the
profession appeared at the end of the nineteenth century, because the persons who
were engaged in helping the people in need, had historically been for a long time.
However, the establishment of social work in Ukraine as an independent professional
activity took place in 1991. Features and characteristics of the profession "social
worker" are considered. It is substantiated that specialist should have special
education for carrying out social work with different categories of families, children
and youth or corresponding social groups. It is concluded that the formation of a
profession is impossible without its normative and legal support, which is able of
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ensuring the activity of a social worker in the legal field, is an effective regulator in
the work of social services in solving social problems. The necessity of vocational
education of social workers, which provides a fundamental mastery of the system of
scientific and professional knowledge, skills, norms and skills, is substantiated.
Keywords: social assistance, social worker, specialist in social work.
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туристів» Харківської обласної ради, м. Харків

ЗАРОДЖЕННЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОГО НАПРЯМУ В УКРАЇНІ
У статті показано процес зародження цього виду освіти та
обґрунтовується доцільність використання позашкільної інклюзивної освіти як
одного зі шляхів подолання проблеми дискримінації та соціальної ізоляції дітей
із особливими потребами. Продемонстровано діяльність деяких закладів, що
здійснюють супровід та підтримку учнів із особливими потребами та
залучення їх до позашкільної діяльності. Визначено та вказано на необхідність
вирішення ряду проблемних питань, зокрема, визначення і врахування
різноманітних потреб своїх учнів, відповідне навчально-методичне
забезпечення, застосування організаційних заходів, розробки стратегії
викладання, використання ресурсів і партнерських зв'язків зі своїми громадами.
З’ясовано, що взаємодія між учнями з особливими освітніми потребами та
іншими дітьми під час занять у гуртках позашкільного навчального закладу
туристсько-краєзнавчого профілю сприяє налагодженню між ними дружніх
стосунків, їх соціалізації.
Ключові слова: інклюзивна освіта, інтеграція, діти з особливими
потребами, позашкільний навчальний заклад.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Питання інклюзивної
освіти сьогодні актуалізується оскільки однією з найгостріших проблем
світової спільноти є подолання неповносправності дітей. Викликом сьогодення
для

кожної

цивілізованої

країни

є

забезпечення

права

людей

з

інвалідністю на інклюзивну освіту на всіх рівнях без дискримінації та на основі
рівності [2, с. 90].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Чимало наукових
праць,

зокрема

Г. Ф. Лабайчука,
В. В. Тесленко,

Л. С. Виготського,
В. М.

Мухіна,

С. М. Томчука,

А. В. Гета,

О. В. Гузія,

М. І. Сварника,

М. М. Чумаченко

Л. М. Жирака

Т. В.

присвячено

© Редіна В.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Скрипника,
питанням

Випуск 3

Педагогіка

реабілітації, адаптації до суспільного життя та інтеграції неповноспроможних
осіб, зокрема дітей у середовище здорових людей.
Позашкільна освіта України для цієї мети мала і має потужний потенціал,
її відкритість, мобільність, демократичність, гуманістичність як ніколи
затребувані. Позашкільні навчальні заклади забезпечують потреби, запити та
інтереси вихованців у самореалізації, професійному самовизначенні, розвитку
творчих здібностей у сфері культури, мистецтва, наукових знань, техніки,
туризму, краєзнавства тощо. Модернізаційні процеси в позашкільній освіті
мають

слугувати

меті

забезпечення

динамічності,

диференціації

та

індивідуалізації навчально-виховного процесу як соціального явища, яке,
будучи природною складовою життя, надає змогу ефективно розкривати й
реалізувати життєві та освітні потреби з огляду на еволюцію свідомості
особистості та задоволення її інтелектуальних і духовних потреб [1, с.18].
Тут є можливості розвитку рухової активності дітей, що позитивно
впливає на їх психофізичний стан та розширює можливості реабілітаційних та
рекреаційних заходів неповносправних осіб.
Мета статті полягає у розкритті історії інклюзивної позашкільної освіти
туристсько-краєзнавчого напряму та довести, що нерозривно пов’язаний із нею
супровід навчання й виховання дітей із особливими потребами існує і є
найраціональнішим шляхом соціальної інтеграції цієї категорії населення в
суспільство.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Актуальні

напрями

забезпечення права на освіту дітей з особливими потребами, зокрема
запровадження інклюзивного навчання, створення інклюзивно-ресурсних
центрів, реформування системи закладів інституційного догляду та виховання
(деінституціалізація) визначено Указами Президента України від 25.08.2015 р.
№ 501 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини», від
13.12.2016 р. № 533 «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав
осіб з інвалідністю», від 03.12.2015 р. № 678 «Про активізацію роботи щодо
забезпечення прав людей з інвалідністю», Протоколом першого засідання
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Національної ради реформ на тему: «Освіта, безпека та благополуччя дітей як
пріоритет розвитку країни» від 31.03.2017 р., програмою діяльності Кабінету
Міністрів України, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015
р. № 1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у
сфері прав людини на період до 2020 року».
Вплив

туристсько-краєзнавчої

рекреаційно-оздоровчого

роботи,

туризму

для

а

також

реальний

неповносправних

в

стан

Україні

досліджувався у 2010-2011 рр. у 10 обласних центрах туризму і краєзнавства
учнівської

молоді,

Дніпропетровському,

зокрема

Івано-Франківському,

Харківському,

Чернігівському,

Запорізькому,
Закарпатському,

Миколаївському, Херсонському, АР Крим, Львівському [5; 6].
Так, Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів»
Харківської обласної ради, що є однією із складових позашкільної освіти
Харківщини, і спрямовує свою діяльність на залучення якомога більшої
чисельності учнівської молоді Харківщини до занять у гуртках туристськокраєзнавчого напряму, організацію змістовного дозвілля дітей шляхом
залучення їх до участі в масових заходах з туризму, краєзнавства, екскурсій,
створення комфортних умов для відвідування гурткових занять дітьми з
особливими потребами.
В області також створені та успішно функціонують 6 санаторних, 14
спеціалізованих навчальних закладів для дітей з особливими потребами, в яких
навчаються більше 3,5 тисячі учнів.
Очевидно, що успішність пошукової роботи учнів із інвалідністю
залежить не тільки від їхніх здібностей і здатності пристосуватись до
інтегрованого освітнього середовища, але й від пристосованості навчального
закладу до потреб учня з інвалідністю, підготовленості педагогічних кадрів до
викладання в інтегрованому середовищі і морально-психологічного клімату під
час заняття та індивідуального спілкування з дитиною [3]. КЗ «Харківська
обласна станція юних туристів» залучає до позашкільної діяльності дітей із
особливими потребами, зокрема гурткової роботи педагогів станції, яка
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ведеться на базі таких спеціалізованих навчальних закладів Харківської
обласної ради: Комунальний заклад «Харківська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І-III ступенів № 8», Комунальний заклад «Харківська
загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів № 9», Комунальний
заклад

«Харківський

санаторний

навчально-виховний

комплекс

№13»,

Комунальний заклад «Куп’янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат»,
Комунальний заклад «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс
імені В.Г. Короленка».
Учні вищезазначених навчальних закладів мають вади здоров’я, а саме
проблеми із зором, серцево-судинною системою, опорно-руховим апаратом
тощо. Та жодна з перелічених хвороб не має стати на перешкоді до мрії знайти
себе в позашкільній діяльності. «Освіта має надаватися в межах можливого, у
загальноосвітніх школах, без будь-якого вияву дискримінації стосовно дітей та
дорослих інвалідів» [3, с.129], – така офіційна позиція європейської спільноти
була висловлена ЮНЕСКО, Комісією з прав людини: «Оскільки в більшості
випадків інвалідність сама по собі не є перешкодою, дискримінація – ось що
перешкоджає дитині отримати освіту в загальній системі» [3, с.129].
Позашкільною освітою КЗ «Харківська обласна станція юних туристів»
охоплено 189 учнів із особливими потребами, що становить близько 10 % від
загальної кількості вихованців закладу. Ці діти є активними учасниками,
призерами та переможцями Всеукраїнських експедицій, конференцій та
конкурсів туристсько-краєзнавчого напряму.
Як приклад можна навести участь Ходоновича Руслана, вихованця НВК
імені В. Г. Короленка у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів «Край, в
якому я живу», де, незважаючи на те, що він абсолютно незрячий, посів І місце
як кращий екскурсовод у номінації «Музей історії навчального закладу».
Заслуговує на увагу залучення дітей з особливими освітніми потребами
до науково-дослідницької роботи в Малій академії наук. Зокрема, Коваленко
Анастасія (учениця 11 класу Комунального закладу «Харківський санаторний
навчально-виховний комплекс № 13») посіла ІІ місце по секції «Історичне
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краєзнавство», Єфімова Юлія (учениця 11 класу Комунального закладу
«Харківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 9»)
посіла ІІІ місце по секції «Археологія».
У практиці Івано-Франківського обласного державного центру туризму і
краєзнавства учнівської молоді також є гурткова робота з учнями шкілінтернатів області. Так, у Калуській спеціалізованій школі-інтернаті для дітей зі
зниженим слухом апробовувалася програма корекції психофізичного стану
дітей рекреаційно-туристичними засобами. З цією метою на базі Вигодської
спеціалізованої школи-інтернату для дітей з вадами зору працює етнографічнокраєзнавчий гурток [5].
На нашу думку, навчання та виховання дітей із особливими потребами, у
позашкільних навчальних закладах туристсько-краєзнавчого профілю набуло
певного стану, хоча є ряд питань які необхідно вирішувати, зокрема,
визначення і врахування різноманітних потреб своїх учнів, узгоджуючи різні
види й темпи навчання для окремих категорій неповноспроможних, відповідне
навчально-методичне забезпечення, застосування організаційних заходів,
розробки стратегії викладання, використання ресурсів і партнерських зв'язків зі
своїми громадами.
Діти з особливими освітніми потребами у позашкільному навчальному
закладі мають отримувати додаткову допомогу, яка може знадобитися їм для
забезпечення успішності процесу навчання [4, с. 93]. Отже інклюзивна освіта у
позашкільному навчальному закладі туристсько-краєзнавчого профілю активно
розвивається та удосконалюється відповідно до вимог сучасного суспільства.
Висновки. Таким чином, навчання в гуртках позашкільного навчального
закладу туристсько-краєзнавчого профілю корисне як для дітей із особливими
освітніми потребами, так і для інших дітей, членів родин та суспільства в
цілому.

Взаємодія

зі

здоровими

дітьми

сприяє

фізичному,

мовному,

соціальному та емоційному розвиткові дітей із особливими освітніми
потребами. При цьому діти з типовим рівнем розвитку демонструють відповідні
моделі поведінки дітям із особливими освітніми потребами й мотивують їх до
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розвитку та цілеспрямованого використання нових знань і вмінь. Взаємодія між
учнями з особливими освітніми потребами та іншими дітьми під час занять у
гуртках сприяє налагодженню між ними дружніх стосунків, їх соціалізації.
Завдяки такій взаємодії діти вчаться природно сприймати й толерантно
ставитися до людських відмінностей, вони стають більш чуйними, готовими до
взаємодопомоги.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. До перспектив
подальших досліджень відносимо розкриття актуальних питань діяльності
позашкільних навчальних закладів в Україні на сучасному етапі.
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Редина В. Зарождение внешкольного инклюзивного образования
туристско-краеведческой направления в Украине
В статье показано процесс зарождения этого вида образования и
обосновывается целесообразность использования внешкольного инклюзивного
образования как одного из путей решения проблемы дискриминации и
социальной
изоляции
детей
с
особенными
потребностями.
Продемонстрировано деятельность некоторых учреждений, которые
осуществляют сопровождение и поддержку учащихся с особенными
потребностями и привлечение их к внешкольной деятельности. Автор
подчеркивает положительную сторону интеграции детей с особенными
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 3

Педагогіка

потребностями в общество, начиная с общеобразовательного учебного
заведения с использованием туристско-краеведческой работы.
Ключевые слова: инклюзивное образование, интеграция, детей с
особыми потребностями, внешкольное учебное заведение.
Redina V. Organization of Out-of-School Inclusive Education of TourismRegional Profile in Ukraine
The process of formation of this type of education, and the expediency of using
out-of-school inclusive education as a way of overcoming the problems of
discrimination and social exclusion of children with special needs has been shown in
the article. Based on this out-of-school educational establishments provide the needs,
demands and interests of the pupils in self-realization, professional selfdetermination, the development of creative abilities in the sphere of culture, art,
scientific knowledge, technology, tourism, Ethnography etc.
The activity of some institutions that support students with special needs and
their involvement in leisure activities has been demonstrated. To the authors mind,
the training and education of children with special needs in out-of-school educational
institutions, tourism-regional profile has acquired a particular status.
The need to address a number of problematic issues, in particular, identifying
and addressing the different needs of their students, appropriate training and
methodological support, the use of organizational measures, development of teaching
strategies, resource use and partnerships with their communities has been defined
and specified. The interaction between pupils with special educational needs and
other children in the classroom clubs of out-of-school educational institutions,
tourism-regional profile facilitates the establishment of friendly relations between
them, their socialization.
The author focuses on the positive integration of children with special needs
into society, starting with general educational establishment with the use of tourismregional work.
Key words: inclusive education, integration, children with special needs, outof-school educational establishment.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 3

Педагогіка

УДК [373.3.016:811.161.2’271] «197/199»
Світлана РОМАНЮК,
доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ УЧНІВ
В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ
У 70-90-х рр. ХХ ст.
У статті аналізуються теоретичні напрацювання вітчизняних учених
досліджуваного періоду з розвитку культури мовлення учнів на уроках
української мови в початковій школі в період реформування її структури й
оновлення змісту початкової освіти.
Ключові слова: початкова школа, культура мовлення учнів, українська
мова, усна і писемна форми мовлення, зв’язне мовлення, мовленнєві вміння і
навички.
Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах швидкозмінного
сьогодення, загострення соціальних і суспільно-політичних проблем в
Українській

державі

особливого

значення

набуває

здатність

людини

орієнтуватися в навколишньому світі, можливість висловити і відстояти свою
громадянську позицію, спроможність засобами рідної мови утверджувати
власну точку зору на ті явища, процеси і події, які відбуваються в її довкіллі.
Формування цих якостей особистості розпочинається вже у початковій школі,
де дитина навчається письма, цілеспрямовано оволодіває навичками усного і
писемного мовлення та адекватної комунікативної поведінки в різноманітних
мовленнєвих ситуаціях.
Сьогодні початкова школа працює за новим Державним стандартом
початкової загальної освіти, навчальною програмою з української мови (1-4
класи), що спрямовані передусім на формування комунікативної компетентності молодших школярів.
Однак цей процес буде успішним за умови взаємозв’язку чотирьох
змістових ліній курсу української мови – мовленнєвої, мовної, соціокультурної,
© Романюк С.
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діяльнісної, серед яких мовленнєва є провідною. У зв’язку з цим значна увага
акцентується на розвиткові культури зв’язного мовлення молодших школярів,
оскільки збіднене, непослідовне, недоказове мовлення гальмує мислення учня й
практично унеможливлює навчальну діяльність.
Сучасні лінгводидакта, методисти, вчителі-практики одностайні в тому,
що навчання мовлення молодших школярів, формування його культури
належить до найважливіших і водночас найскладніших завдань початкової
школи. У його вирішенні доцільно використати досвід попередніх десятиліть,
насамперед останньої третини ХХ ст., коли закладались теоретичні підвалини
культури зв’язного мовлення учнів, формувалися її основні дефініції,
експериментально перевірялись форми, засоби і прийоми їх практичного
втілення в навчально-виховний процес загальноосвітньої школи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пошукам шляхів підвищення
рівня мовної і мовленнєвої культури в досліджуваний період присвятили свої
праці Н. Бабич, І. Білодід, О. Біляєв, Л. Варзацька, М. Вашуленко, А. Коваль,
В. Мельничайко,

М. Пентилюк,

М. Стельмахович,

В. Сухомлинський,

О.Хорошковська та ін. Проте їх положення, осмислений і узагальнений в них
практичний досвід розв’язання проблеми формування культури мовлення
школярів ще не знайшов належного висвітлення в сучасній історикопедагогічній науці, хоча, безперечно, заслуговує на це, оскільки може бути
корисним для сучасних дослідників та педагогів-практиків.
Метою статті є висвітлення процесу теоретичного обґрунтування
основних дефініцій формування культури писемного мовлення молодших
школярів у працях вітчизняних лінгводидактів та методистів 70-90-х рр. ХХ ст..
Виклад основного матеріалу дослідження. Початкова школа України в
другій половині ХХ ст. зазнала суттєвих змін як в організаційно-педагогічній,
так і дидактично-методичній сферах, зумовлених новими вимогами суспільства
до діяльності освітньої галузі та досягненнями психолого-педагогічної науки.
Учені і педагоги-практики в цей час посилюють увагу до питань психології
усного та писемного мовлення молодших школярів, ведуть активні пошуки
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методичних заходів щодо розвитку вмінь продукувати зв’язні висловлювання
певної форми мовлення. Проте «відсутність ґрунтовних лінгвістичних
досліджень усного і писемного мовлення не дала змоги вченим створити чітку
модель формування комунікативних умінь і навичок, описати методичні шляхи
підвищення культури усного і писемного мовлення» [2, с. 22].
Однак експериментальні дослідження 60-70-х рр. ХХ ст. зумовили появу
нових, науково обґрунтованих напрямів удосконалення навчання мови та
мовлення учнів початкової школи. І тільки подальше методичне засвоєння
основних положень теорії мовленнєвої діяльності, лінгвістики і стилістики
тексту у 80-х рр. дало змогу створити ефективну систему роботи з розвитку
зв’язного мовлення молодших школярів. Відійшовши від традиційного
вивчення одиниць мови за прикладом лінійного опису рівнів мовної системи,
починаючи від фонетики й закінчуючи синтаксисом, учені перебудували курс
навчання мови, поєднавши системно-описовий і комунікативно діяльнісний
підходи. У результаті цього робота з розвитку мовлення набула більшої
практичної спрямованості. В її основу було покладено елементарні теоретичні
відомості про закономірності функціонування найвищої одиниці мови та
мовлення – тексту.
Трансформація відомостей з теорії тексту дала можливість методистам
формувати в учнів сукупність мовленнєвих умінь, необхідних для спілкування
в усній і писемній формах. З огляду на це в зміст курсів навчання рідної мови в
середній школі було введено найважливіші відомості з теорії тексту. На думку
вчених, центральними уявленнями і поняттями, які необхідно формувати в
школярів, мають бути такі: текст, тема тексту, головна думка, типи текстів,
стилі мовлення, частини тексту (зачин, виклад, висновок), засоби зв’язку речень
у текстах [3; 4].
У 90-х рр. ХХ ст. зростання соціальної значущості української мови,
попит на суспільно активну особистість, здатну вільно спілкуватися в складних
реаліях довкілля, зумовили активні перебудовні процеси в діяльності
початкової школи та в навчанні мови, спричинили появу нових науково© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017
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методичних праць, практичних посібників для вчителів. Значно зросла увага
вчених до проблем формування в молодших школярів навичок культури
мовлення (усного й писемного) та культури спілкування (Н. Бабич, В. Бадер,
О. Біляєв,

Л. Варзацька,

В. Мельничайко,

М. Вашуленко,

М. Пентилюк,

О. Савченко,

А. Коваль,

Д. Кравчук,

М. Стельмахович

та

ін.).

Надійним помічником учителів у цьому процесі був заснований у 1969 році
журнал

«Початкова

школа»,

на

сторінках

якого

відомі

методисти,

співробітники лабораторії початкового навчання Науково-дослідного інституту
педагогіки

М. Вашуленко,

Н. Волошанівська,

Т. Горбунцова,

Г. Коваль,

Н. Скрипченко та ін. публікували експериментальні програми, методичні
матеріали, календарне планування з мови, читання, інших шкільних предметів.
Тож дискусійним, принаймні, видається твердження, що «протягом десятиліть
культурі мовлення в суспільстві не приділялось достатньої уваги. Мовознавці і
лінгводидакти оминали розмежування основних базових понять «мова» і
«мовлення», «культура мови» і «культура мовлення». Різні поради і настанови
щодо культури мовлення здебільшого зводилися до декларацій про важливість
дотримування належної мовленнєвої культури» [7, с. 229–233].
У той же час аналіз наукової літератури з проблеми дослідження
засвідчує, що саме в окреслений нами період у працях вітчизняних
лінгводидактів (Н. Бабич, А. Коваль, В. Мельничайко, М. Стельмахович та ін.)
було здійснено розмежування сутності названих вище понять. Так, Н.Бабич, на
нашу думку, аргументовано стверджує: «Мова – це: 1) універсальний засіб
навчання і виховання людини; 2) енциклопедія людського досвіду; 3)
першооснова нагромадження культурних цінностей, засіб вираження змісту
культури, спосіб введення окремої людини в процес суспільного культурного
розвитку; 4) один з компонентів духовної культури суспільства; 5) засіб
координації усіх виробничих процесів; 6) функціонуюча система, нерозривно
пов’язана з усіма галузями суспільного життя. Мовлення — це: 1) спосіб
існування і вияву мови, «мова в дії», мовний процес у багатьох його видах і
формах (говір, писання, слухання, читання), мовчазна розмова з самим собою,
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 3

Педагогіка

обдумування майбутнього свого чи сприйнятого від інших повідомлення»;
2) вияв процесу формування (а не втілення) думки; 3) вияв одиниць мови усіх
рівнів і правил їх поєднання; 4) засіб конкретизації спілкування (мовного
спілкування)» [1, с.12].
У

такому

ж

аспекті

розглядає

дефініції

«мова»

і

«мовлення»

В. Мельничайко: «Мовлення здійснюється на матеріалі мови, за її законами і
правилами. Та вибір цього матеріалу не простий. У мові є величезна кількість
виражальних засобів, часто синонімічних чи співвідносних, кожен з яких
визначається певними, іноді дуже тонкими смисловими і стилістичними
відтінками. У процесі мовлення доводиться зіставляти мовні одиниці, з-поміж
цілого ряду можливих вибирати найбільш відповідні, комбінувати розміщення,
перебудовувати, домагаючись оптимального ефекту» [5, с.18].
Отже, функціонально мова характеризується як засіб, а мовлення – як
процес. Таким же чином розмежовуються форми існування мовлення – усне і
писемне. Відмінність між усною і писемною формами зовнішнього мовлення
переважно функціональна: усне мовлення відбувається у вигляді сприйманої
органами слуху усної артикуляції мовних звуків і розраховане на передачу
інформації іншим людям з метою впливу на їхню поведінку й діяльність,
писемне ж мовлення відбувається у вигляді умовного відображення цих звуків
на письмі і має таке ж призначення. Обидві форми мають свої переваги, що не
дають можливості вважати жодну з них багатшою чи виразнішою. У
писемному вияві мовлення більш організоване, відзначається ретельністю
добору лексики, граматично оформляється складніше, чіткіше, різноманітніше,
дотримання норм тут строгіше. Зважаючи на ці властивості писемного
мовлення, вчені, педагоги-практики в досліджуваний період звертали особливу
увагу на формування його культури, тобто, на нашу думку, забезпечували чітке
дотримання учнями усталених норм літературної мови під час вираження
думок на письмі за допомогою графічних знаків з майстерним використанням
мовно-виражальних засобів та розділових знаків залежно від мети спілкування.
Зазначимо, однак, що, не зважаючи на широке вживання понять «мовна
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культура», «культура мовлення» в нормативно-правовій, науковій і методичній
літературі, працях учених, навіть у таких, як «Культура ділового мовлення»
(1977) А. П. Коваль, «Система роботи з розвитку зв’язного мовлення в 4-8
класах» (1981) М. Г. Стельмаховича, «Основи культури мовлення» (1990)
Н. Бабич,

«Творчі

роботи

на

уроках

української

мови»

(1984)

В. Я. Мельничайка, визначення їх сутності нами не виявлено. На жаль, відсутнє
тлумачення цих дефініцій та похідних від них, залежно від виду мовлення –
усне й писемне, і в навчальному посібнику «Методика викладання української
мови» (1992) за редакцією С. І. Дорошенка, призначеному для «підготовки
майбутніх учителів-класоводів до роботи в умовах здійснення реформ
загальноосвітньої школи» [6, с. 2]. Принагідно зауважимо, що визначення
сутності основоположних термінів досліджуваної проблеми в навчальній
літературі для майбутніх учителів початкової школи вперше наведено в
посібнику «Методика навчання української мови в початковій школі» (2010) за
редакцією М. С. Вашуленка (підрозділ «Культура мовлення»). Проте у
методичному і, особливо, практичному аспектах «питання усного і писемного
мовлення, їх ролі як важливого чинника піднесення загальної культури, освіти
людей завжди перебували в полі зору науковців і соціологів, працівників освіти
й державних діячів» [1, с.16].
У працях учених цього періоду (Н. Бабич, Л. Варзацька, В. Мельничайко,
М. Стельмахович та ін.) визначено сутність та виокремлено ознаки писемного
мовлення учнів початкової школи, що стали основою формування його
культури в молодших школярів, розкрито також сутність зв’язного мовлення,
під яким «прийнято розуміти таку мовленнєву діяльність, яка становить єдине
самостійне

ціле,

передає

закінчену

думку

і членується

на

складові

частини» [8, с. 4].
Аналізуючи

різні

форми

зв’язного

мовлення,

М. Стельмахович

виокремлює такі своєрідні риси писемного мовлення: відсутність інтонаційного
оформлення; тенденція до повноти думки (зумовлена відсутністю постійного
зворотного

зв’язку

з

аудиторією),

ширші

можливості
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удосконалення тексту (той, хто пише, завжди має значно більше часу для
обміркування викладу думки, ніж той, хто говорить); своєрідність мовних
засобів, допустимість саморедагування уже написаного (в усній формі діє
протилежний принцип: скажеш – не вернеш) [8, с. 5].
У шкільній практиці, на думку В. Мельничайка, яку ми також поділяємо,
найбільш важливими якостями мовлення прийнято вважати точність (вона
необхідна для висловлення змісту, для висвітлення теми), виразність (без неї
неможливо викликати в адресата бажану інтелектуальну, емоціональну чи
вольову реакцію) та багатство мовних засобів (тільки достатній їх запас може
забезпечити точність і виразність висловлювання) [5, с. 20–21].
Проте, слушно стверджує вчений, від учнів важко вимагати, щоб їх
мовлення відповідало усім названим вище критеріям: їх мовна вправність
знаходиться у становленні й розвитку. Однак і для вчителя, і для його
вихованців позитивні якості розвиненого мовлення мусять стати орієнтиром у
навчальному процесі. Крім того, для оволодіння мовою у всіх її особливостях і
виявах необхідне штучне мовне середовище, яке створюється в школі і
передусім на заняттях з української мови. Вирішальну роль у створенні такого
середовища відіграє добре продумана система навчально-тренувальних вправ, у
процесі виконання яких формуються і вдосконалюються всі мовні вміння і
навички [5, с. 21].
Варто зазначити, що вміння і навички, які необхідно виробити в учнів
початкової школи в процесі формування культури мовлення, на початку 80-х
рр. ХХ ст. обґрунтував М. Г. Стельмахович. До них, зокрема, належать: уміння
визначати (осмислювати) обсяг змісту і границі теми твору, підпорядковувати
свій виклад основній думці, здатність орієнтуватися в описуваній ситуації чи в
ситуації

живого

спілкування;

уміння

збирати

матеріал

для

твору,

систематизувати зібраний матеріал й упорядковувати його, тобто відбирати
потрібне й визначати послідовність його розташування у творі; здатність
передбачати зміст викладу, програмувати, відчувати стильові границі при
висвітленні змісту; уміння будувати твори різних видів – твір-оповідання, твір© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017
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опис, твір-роздум, висловлювати свої думки змістовно й переконливо,
послідовно й логічно, економно, правильно, з дотриманням літературних норм,
і виразно; здатність вільно орієнтуватися в композиційних формах творівописів, творів-оповідань і творів-роздумів, користуватися ними усно чи на
письмі з дотриманням стильової орієнтації; уміння удосконалювати написане,
беручи до уваги підпорядкованість тексту переказу, твору темі й основній
думці,

з

орієнтуванням

на

мовностильову

довершеність,

бездоганну

грамотність; здатність виправляти в письмовому тексті стилістичні та інші
мовні огріхи, усувати недоліки логічного порядку [8, с. 6].
Доцільно

наголосити,

що

вчені,

методисти,

вчителі-практики

досліджуваного періоду чітко усвідомлювали: формування усього комплексу
умінь і навичок, необхідних у продуктивній мовній діяльності, здійснюється
лише у процесі зв’язних письмових висловлювань. Це зумовлене самою
природою мовної діяльності, характером зв’язку між мисленням і мовленням.
Адже задум висловлювання виникає спочатку у внутрішньому мовленні.
Воно ще не озвучене, але вже має певну граматичну і стилістичну структуру,
яка відзначається згорнутістю, еліптичністю. Потім відбувається «побудова
внутрішньої просторової схеми висловлювання», вибір граматичної структури
оформлення думки (встановлення функції слів у реченні, вибір потрібних
словоформ). Оформлення думки у внутрішньому мовленні може набути більш
розгорнутої форми внутрішнього проговорювання (перед усним виступом,
перед письмовим викладом змісту). Тільки після цього задум знаходить
реалізацію у зовнішньому усному або писемному вияві [5, с.13].
Вважаємо за необхідне наголосити, що експериментальне апробування
напрацювань учених 70-90-х рр. ХХ ст. показало, що аналіз закономірностей
побудови текстів сприяє

усвідомленню

учнями тексту як смислової,

композиційної і комунікативної цілісності, а також забезпечує ефективність
навчання створювати цю комунікативну одиницю з метою задоволення потреб
у спілкуванні та сприяє підвищенню культури мовлення (усного і писемного)
молодших школярів. Саме взаємодія мовленнєвого розвитку учнів і їх мовної
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освіти дає можливість формувати таку особистість, яка вмітиме користуватися
мовними засобами в різних комунікативних обставинах, відзначатиметься
достатнім рівнем культури мовлення. Це надзвичайно важливо у зв’язку з «тією
ситуацією, яка склалася в Україні у сфері функціонування мови в різних
регіонах країни, в усіх ділянках суспільного життя. Висока культура мовлення
пов’язана з культурою поведінки, з вихованням патріотичних прагнень кожної
людини, з перетворенням населення України в її народ, у націю» [7, с. 231].
За цих умов архіважливе завдання вчителя – зосередити увагу на
виробленні в учнів навичок культури мовлення і культури спілкування.
Практичне засвоєння найважливіших правил поведінки під час спілкування,
найпоширеніших форм звертання, їх інтонаційного оформлення передусім
повинно пов’язуватися з формуванням у школярів потреби користуватися цими
нормами в повсякденній мовленнєвій діяльності.
Висновки.

Викладене

вище

дає

підстави

стверджувати,

що

в

досліджуваний період, не зважаючи на організаційно-педагогічні перебудови
початкової школи та модифікації її навчально-методичного забезпечення і
змістового наповнення, основна увага все ж таки приділялась вдосконаленню
мовленнєвого розвитку учнів. Були теоретичні обґрунтовані види мовлення та
засоби їх формування в навчальному процесі початкової школи, визначені
засади формування культури мовлення молодших школярів.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Ґрунтовного
вивчення заслуговують форми, методи та прийоми роботи з формування
культури мовлення учнів початкової школи в умовах її перебудови.
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Романюк С. Формирование культуры речи учащихся в условиях
реформирования начальной школы Украины в 70-90-х гг. ХХ в.
В статье анализируются теоретические наработки отечественных
ученых исследуемого периода по развитию культуры речи учащихся на уроках
украинского языка в начальной школе в период реформирования ее структуры
и обновления содержания начального образования.
Ключевые слова: Начальная школа, культура речи учащихся, украинский
язык, устная и письменная формы речи, связная речь, речевые умения и навыки.
Romaniuk S. Pupils’ Culture of Speech Formation Under the Conditions of
the Primary School Reform of Ukraine in the 1970-1990-s
The article analyzes theoretical developments of domestic scientists of the
studied period on the development of pupils’ culture of speech at the lessons of
Ukrainian language in primary school during the period of reforming its structure
and updating the content of primary education.
Key Words: Primary school, pupils’ culture of speech, Ukrainian language,
oral and written forms of speech, coherent speech, speech abilities and skills.
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ПРОБЛЕМА НАВЧАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ В
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ
ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XX СТ.
У статті проаналізовано діяльність педагогів Східної Галичини першої
третини ХХ ст. щодо утвердження й розвитку української мови в системі
державної освіти Австро-Угорщини та Польщі. Наголошено, що і в
жорстоких умовах онімечення та полонізації українські вчителі боролися за
рівноправність рідної мови, зростання її суспільного значення, підвищення
культури мовлення учнів загальноосвітньої школи. Головна увага в цей період
була звернена на вдосконалення письма, засвоєння школярами норм
літературної мови і мовлення, вироблення в учнів навичок користуватися
засобами рідної мови різноманітних комунікативних ситуаціях і обставинах.
Ключові слова: українська мова, культура мовлення, галицькі педагоги,
система освіти, письмо, творчі вправи, методика навчання мови, усне й
писемне мовлення, навчальні книги, початкова і середня школа.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний стан української
мови й українського мовлення засвідчує, що мова як живий організм перебуває
в постійному розвитку і цей процес у великій мірі залежить від освітньої й
мовної політики держави і, безумовно, від ставлення до неї її носіїв / мовців. Не
зважаючи на статус державної, українська мова сьогодні поступово втрачає свої
функціональні позиції в абсолютній більшості сфер суспільного життя. Тому
назріла

гостра

використання

потреба
та

в

удосконаленні нормативно-правової бази

забезпеченні

науково-методичного

її

супроводу

цілеспрямованого формування культури мовлення – усного й писемного,
починаючи з молодшого шкільного віку.
Цінним і повчальним у цьому аспекті, отже, й таким, що заслуговує
вивчення в умовах сьогодення, є досвід боротьби за розширення прав
української мови та вдосконалення методики її навчання, накопичений
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педагогами Східної Галичини в першій третині минулого століття, коли її
територія входила до складу Австро-Угорської імперії (до 1918 р.), а потім
(до 1939 р.) перебувала під владою Польщі. Проте і в умовах чужоземного
поневолення під потужним тиском панівних німецької та польської мов
прогресивна українська інтелігенція не тільки зберігала, а й примножувала
скарби рідної мови як головної ознаки нації, засобу опанування духовною
культурою своїх предків та провідним чинником формування національної
свідомості й самосвідомості українців.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Проблеми

розвитку

української мови в Галичині, формування рідномовного шкільництва як
спеціального простору для її навчання й розвитку, оволодіння усною і
писемною формою її побутування учнями загальноосвітніх шкіл та студентами
учительських семінарій, гімназій і університетів у роки незалежності
Української

держави

Т. Завгородня,

Л. Когут,

досліджували
І. Курляк.

М. Барна,
Н. Сабат,

Г. Білавич,

В. Стинська,

Д. Герцюк,
Б. Ступарик,

М. Титова, М. Чепіль та ін. Однак окреслена нами проблема ще не була
об’єктом окремого історико-педагогічного дослідження.
Мета статті – проаналізувати погляди вчених, педагогів-практиків
Східної Галичини на роль рідної мови в формуванні особистості дитини та її
культури усного і писемного мовлення в умовах білінгвізму.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток української мови у
XX ст. відбувався у надзвичайно складних, іноді трагічних обставинах, що
загалом негативно позначалося на її суспільному становищі, сфері поширення,
лексичному складі, методиці навчання, культурі мовлення її носіїв. Такий стан
був зумовлений насамперед тим, що, за слушним твердженням відомого
мовознавця Ю. Шевельова, «на межі століть – коло 1900 р. – поділені між
трьома державами: Росією. Австрією. Угорщиною (з яких дві останні були
об’єднані

в

Австро-Угорщину)

українці

підлягали

трьом

різним

законодавствам. Кожна система цілком інакше окреслювала права й обмеження
їхньої мови у громадському житті. Приблизно 85% українців, що жили на
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території, яка належала до Росії, перебували в найгіршому становищі; коло 13%
у Східній Галичині й Буковині, приєднаній до Австрії, втішалися порівняно
набагато кращими умовами; решта 2%, на Закарпатті жили в обставинах,
ближчих на підросійській Україні» [ 5, с.11].
З приводу твердження Ю.Шевельова щодо Східної Галичини необхідно
зазначити, що насправді уряд Австро-Угорської імперії провадив тут
цілеспрямовану політику онімечення, а місцеві поляки, які перебували при
владі, насаджували в народних школах, зокрема й українських сіл, свою рідну
мову. Таким чином, на умови функціонування української мови впливала
насамперед освітня політика держави.
Дослідженнями встановлено, що на початок XX ст. система освіти в
Галичині включала в себе дошкільні захоронки, фребелівки, народні
(початкові), фахові, середні, вищі школи. Початкові школи виступали
своєрідною базою,. першим щаблем для здобуття українськими дітьми
подальшої освіти. Народні школи поділялися на сільські (1,2,3,4 – класні або
виділові). Потреба початкових шкіл обумовлювалася тим, що польська влада,
прагнучи не допустити зростання кількості української інтелігенції, різними
способами блокувала відкриття українських шкіл вищого типу, зокрема
багатокласних і виділових.
Термін навчання в елементарній народній школі становив 5 років.
Виділові школи були розділені щодо статі і складалися переважно з трьох
класів. Багатокласні навчальні заклади давали ширшу освіту, ніж елементарні
школи. Проте українське населення не мало жодної державної виділової школи.
До вступу у фахові школи учнів переважно готували польські або українські
приватні виділові школи. До фахових шкіл відносилися вчительські семінарії,
торговельні, промислові школи, а також відомчі (медичні, господарські та ін.).
Середні школи займали проміжне становище між початковою і вищою
ланками тогочасної освітньої системи в краї. Вони вирішували два завдання:
готували

учнів

до

майбутнього

навчання

в

університетах
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загальноосвітню підготовку тим, хто не планував продовжувати навчання у
вищих закладах.
Зміст освіти в навчальних закладах складався з базового і шкільного
компонентів. У навчальних планах і програмах усіх типів шкіл домінували
німецька, латинська, грецька та польська мови.
У кінці XІX ст. у зв’язку з посиленням діяльності уряду по
денаціоналізації українського населення збільшилась кількість утраквістичних
двомовних шкіл та число вчителів неукраїнців, різко знизився рівень
грамотності, зросла кількість анальфабетів (неписемних).
Українська мова не мала належної нармативно-правової бази для
поширення в школах як мови викладання, тому на кінець століття зростає
кількість дітей, які не володіють рідною мовою. Все це посилило необхідність
створення належної нормативно-правової бази, яка б законодавчо закріпила
становище української мови як мови викладання в усіх типах шкіл Галичини.
Аналіз джерельної бази дослідження засвідчує, що початок XX ст.
ознаменований боротьбою українців за національну школу з рідною мовою
викладання. В 1903–1904 рр. питання запровадження утрактивізму в школах
краю знову набирає гостроти, виноситься на розгляд галицького сейму. Проти
запровадження двомовності у публікаціях на сторінках «Учителя»та «Рідної
школи» рішуче виступають І. Копач, І. Ющишин та інші галицькі педагоги.
Рішення про утрактивізм шкільництва не було прийнято. Незважаючи на
вимоги українців щодо заснування різних шкіл з українською мовою
викладання, міністерство освіти в 1909 р. все ж таки затверджує план
утрактивістичної гімназії, що призвело до нівелювання української мови,
зменшення кількості годин на її вивчення. Питання впровадження рідної мови
як мови викладання, покрашення вивчення самого предмету української мови в
школах займає чільне місце в програмах педагогічних нарад, засідань тощо.
Так, 28 грудня 1905 р. на краківському з’їзді були прийняті «Постулати
Русинів», членів «Zwiwzku nauczycielstwa ludowego w Galicji», які вимагали
наступного: 1) у всіх громадах, де живуть поляки, має бути школа з викладовою
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польською мовою, а де українці, то українська; 2) коли в якій місцевості число
дітей іншої народності дійде до 40, там має бути створена окрема школа для тої
меншості; 3) щоби в народних школах українська мова не була обов’язковою
для поляків, а польська – для українців [3, с. 94].
Гостро стояли питання щодо навчання предмету «Українська мова» і на
Першому «довірочному» віче українського вчительства, яке відбулося 18 липня
1904 р. у Львові. Його делегатами були 392 педагоги з Галичини й Буковини.
У прийнятій резолюції вимагалося: 1) а) заснування руського університету у
Львові; б) закладання руських середніх шкіл більшекласових і виділових, також
чоловічої і жіночої семінарії з руською викладовою мовою, в котрих є
більшість руської молоді; 3) закладання (при існуючих вже польських школах)
також шкіл з викладовою мовою руською в тих селах, містечках і містах, в
котрих знаходиться відповідне число руської молоді; 4) заведення обов’язкової
науки руської мови в школах жіночих, народних і виділових у Львові;
5) систематизування посад учителів руської мови при школах виділових;
6) заведення в руських школах руської мови у внутрішнім урядуванню;
7) ревізії і зміни підручників шкільних в дусі руського народу і видання мап і
книжок в руській мові; 8) призначування (замість польських) більшого числа
руських книжок для убогих учнів в руських школах; 9) обмежування науки
польської мови по руських селах до науки читання і писання» [1].
Слід, однак, зазначити,що незважаючи на політику онімечення й
ополячення українського населення, уряд звертав увагу на дотримання
учителями всіх законів і приписів щодо навчання їх рідної мови, щоб у разі
відхилення від них заборонити її вивчення.
Так, у низці розпоряджень влади йдеться про дотримання дидактичних
вимог при проведенні уроків української мови, використання різних типів
мовних завдань тощо. Зокрема, Краєва шкільна рада своїм розпорядженням від
25.03.1914 р. ч. 4660/IV вимагала від учителів української мови «дбати про
старанність у виробах письменних учеників і у відповідях; письменні вироби
учеників

мають

бути

старанно

написані

і

порядно
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А непоправність і занедбанє ученика в тім згляді мають бути карані через
обниженє цензури з поведення; відповідий недбалих або пів голосом
проказуваних учитель не має обов’язку слухати» [2].
Такий підхід спонукав учителів української мови постійно дбати про
належний рівень навчання цього предмета на всіх його етапах. Доречно
зазначити, що у досліджуваний період навчання рідної мови в початковій школі
складалося з трьох ступенів («наука рідної мови в початковій школі
розпадається на три діли»): 1-й ступінь – читання; 2-й ступінь – письмо;
3-й ступінь – мова й граматика. Сукупність цих трьох ступенів складала
предмет, який у навчальних планах подавався під назвою «рідна (українська)
мова». В свою чергу, читання поділялось на такі ступені («підділи»):
а) початкове читання; б) читання в другому, третьому і вищому класах. З
читанням тісно пов’язувався й такий вид роботи («підділи») як «опрацювання
лєктури та приготовлення молоді до читання книжок і взагалі літературних
творів»; 2 ступінь – письмо – поділялося на :а) початкове письмо, що включало
переписування й диктант; б) письмо вищого ступеня («письменні вироби»), що
проводилося у вищих класах початкової школи, починаючи від третього класу.
Письмо було одним із головних навчальних предметів початкової школи. А
самим терміном означували навички читання і письма.
Традиційно школярів ознайомлювали спочатку з буквами, потім складали
склади, відтак переходили до слів і речень. На 3 ступені (мова і граматика) – в 1
класі відбувався розвиток мовлення дітей за допомогою оповідань, розмов,
декламування віршів тощо, а елементи граматики на уроках читання й письма.
Лише в вищих класах початкової школи граматика вивчалась як окремий
предмет і реалізувала основне завдання: «Освідомити учнів, як треба правильно
писати й говорити».
Виконанню цього завдання у значній мірі сприяли навчальні посібники
відомого галицького лінгводидакта К. Кисілевського. Значним попитом у
місцевих учителів користувалася його книжечка «Правописні привила», в якій
подано найголовніші правила українського правопису. Автор дуже стисло,
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коротко викладає правила, ілюструючи їх багатими прикладами. Часто замість
правил К. Кисілевський подає кілька найяскравіших прикладів, моментів,
зокрема ілюструє зміни приголосних у прикметникових (прислівникових)
закінченнях -жчий, -щий: «Пишіть: нижчий (низько), вужчий (вузько), дужчий
(дужий); але: вищий (високий), кращий (красний)».
У 1934 р. К. Кисілевський видав «Правописний словник», який шкільна
рада рекомендувала до використання у школах. Словник містив майже 14000
слів, окремі з наголосами, правда, не завжди зазначено їх функціональну роль
(ячменище – великий ячмінь і ячменище – місце, де ріс ячмінь). Нечітко
зазначено, коли і який наголос вживати, не завжди позначено всі наголоси
(напр., слово байдуже може мати три наголоси, а не один, як зазначено в
словнику). Проте найбільшим недоліком словника є його не нормативність,
автор не визначився, якого правопису дотримуватися: правописних вирішень
НТШ, затверджених для вжитку в школах розпорядженням Кураторії
Львівського шкільного округу 1922 р., чи правил академічного правопису,
затверджених НТШ у Львові 1929 р. В результаті цього у словнику подано
подвійні форми, а це недопустимо, оскільки учням незрозуміло, яка із форм є
правильною. Та, не зважаючи на це, словник все-таки використовувався учнями
при виконанні письмових вправ.
У школах Галичини набув також поширення підручник К. Кисілевського
«Правописні вправи». Автор подає у ньому зразок вправ (писаними літерами)
за розділами (всього в 2 частинах 18 розділів): 1) великі букви на початку
речення, 2) великі букви в іменах осіб, 3) великі букви на початку прізвищ і т.п.
До кожного тексту подано запитання чи завдання. Водночас К.Кисілевський
пропонує багато творчих завдань: вставити пропущені слова; заповнити
таблицю на вживання -е та -и; окремі слова з -е та -и; виписати слова з
подвоєнням тощо.
Дослідники цілком слушно стверджують, що учителі народних шкіл
широко використовували в практиці своєї роботи надзвичайно популярний на
той час «методичний підручник до навчання перших початків українського
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письма» М. Матвійчука (Львів, 1924 р.), позитивну рецензію на який дав
С. Сірополко [4]. Вважаючи, що «недостача повного курсу методики для
учительства була поважною запорою в ділі поправлення відносин на полі
навчання рідної мови…», автор популярних читанок для початкових шкіл
(див. §2.2 ) у розробленому ним практичному методичному посібнику для
вчителів початкових шкіл не лише представив розробки уроків з вивчення
окремих літер, а й подав короткий нарис історичного розвитку методів
навчання письма й читання, з ним тісно пов’язав історію навчальних
підручників, зокрема букваря. Особливо цінним вважаємо розділ, у якому
подано практичні поради вчителям щодо міжпредметних зв’язків на уроках
української мови. Наприклад, «як використати ручну працю при навчанню
перших початків письма пера», та описано новаторські на той час ідеї учителів
С. Сидоровичівної, А. Мусяновича щодо використання рухомої азбуки тощо. В
«Методичному підручнику …» автор подав також зразки малюнків до перших
літер та уроків, зразок програми з української мови, бібліографію.
У мовленнєвому розвитку учнів та формуванні культури їхнього
мовлення помітну роль відіграв посібник Б. Заклинського «Методика усного та
письменного стилю для всіх шкіл» (1929), що стосувався переважно
правильного підбору тем для домашніх завдань, чому присвячена збірка
«стилевих задач», а також містила практичні вказівки для вчителів. Автор
розробив оригінальну методику проведення творчих вправ зі школярами,
ретельно описав умови їх ефективного застосування на різних ступенях
навчання. Розробив оригінальні приклади реалізації міжпредметних зв’язків, а
саме з уроками математики, географії, історії, фізики, природознавства,
малювання, фізкультури («руханки»), трудового навчання («ручні роботи»).
Зазначимо, що методична література для вивчення української мови в
середніх

школах

цього

періоду

репрезентована

також

«Методикою

правописних і словесних вправ» К. Кисілевського (1929 р.), в основі якої
лежить «досвід і практичність, а щойно на третьому місці теорія». Посібник для
вчителів та майбутніх педагогів складався з п’яти розділів: 1. Правописні
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 3

Педагогіка

вправи. 2. Вправи до диктування. 3. Словесні вправи. 4. Про говірки. 5. Спис
важних висловів. Автор розглянув правила українського правопису поетапно:
1) вступ (1 рік навчання); 2) систематизація правил правопису (2-4 роки
навчання); 3) правопис маловживаних слів, споріднених з ними, та словотвору
(5-6 роки навчання), подавши до них 157 вправ для диктування.
Значне

місце

в

«Методиці…»

займали

словесні

вправи,

які

К. Кисілевський поділяв на 1) вступні; 2) принагідні (2-4 роки навчання);
3) систематичні (5-7 роки навчання); 4) вправи «з обсягу краси та історії слова»
(8 рік навчання – до закінчення навчання на середньому ступені). Також подано
найважливіші відомості про діалекти української мови та їх зразки, а також
вислови, синоніми, омоніми тощо.
Висновки. Безперечно, ми розглянули, напевно, лише дещицю з того
величезного навчального та науково-методичного доробку галицьких педагогів
першої третини XX ст., присвяченого навчанню української мови та
формуванню культури її мовлення в учнів початкових і середніх шкіл Галичини
досліджуваного періоду. Однак викладене вище дає підстави стверджувати, що
подвижники української національної освіти вели наполегливу боротьбу за
рівноправність рідної мови в суспільному житті й освітньому просторі,
проводили активні пошуки ефективних засобів, методів і прийомів засвоєння
української мови в умовах агресивного німецько-українського та польськоукраїнського білінгвізму, метою якого була асиміляція українського населення
краю.
Перспективи подальших досліджень. В умовах сьогодення заслуговує
ґрунтовнішого

вивчення

практичний

досвід

галицьких

учителів

щодо

формування культури усного й писемного мовлення в окремих типах
навчальних закладів.
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Руснак И. Проблема обучения культуры речи в профессиональной
деятельности украинских педагогов Восточной Галиции первой
трети ХХ в.
В статье проанализирована деятельность педагогов Восточной Галиции
первой трети ХХ в. По утверждению и развитию украинского языка в системе
государственного образования Австро-Венгрии и Польщи. Акцентировано, что
и в жестоких условиях германизации и полонизации украинские учителя вели
борьбу за равноправие родного языка, возрастание его общественного
значения, повышение культуры речи учащихся общеобразовательной школы.
Главное внимание в этот период было обращено на совершенствование
письма, усвоение школьниками норм литературной речи, формирование в
учащихся навыков использования средств родного языка в разнообразных
коммуникативных ситуациях и условиях.
Ключевые слова: украинский язык, культура речи, галицкие педагоги,
система образования, письмо, творческие упражнения, методика обучения
языка, устная и письменная речь, учебные книги, начальная и средняя школа.
Rysnak I. The Problem of Culture of Speech Teaching in Professional
Activity of Ukrainian Pedagogues of the Eastern Galicia of the First Third of the
XX Century
The article analyzes the activity of pedagogues of the Eastern Galicia of the
first third of the twentieth century concerning the establishment and development of
Ukrainian language in the system of state education of Austria-Hungary and Poland.
It is emphasized that under the severe conditions of Germanization and Polonization
Ukrainian teachers struggled for equality of native language, the growth of its social
significance, and the increase of the culture of speech of secondary school pupils.
Special attention during this period was focused on improving writing, learning by
pupils the norms of literary language and speech, developing the skills of using the
means of their mother tongue in a variety of communicative situations and
circumstances.
Key Words: Ukrainian language, speech culture, Galician pedagogues, system
of education, writing, creative exercises, language teaching methods, oral and
written speech, educational books, primary and secondary school.
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КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ І РІВНІ
СФОРМОВАНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЦИВІЛЬНОГО ФЛОТУ
У статті проаналізовано змістове наповнення категорій «компонент»,
«критерій», «показник» у контексті дослідження шляхом проведення
розширеного екскурсу у тлумачення цих дефініцій в педагогічній науці.
Конкретизовано компоненти, критерії, показники і рівні сформованості
екологічної компетентності майбутніх офіцерів цивільного флоту засобами
інтерактивних технологій. Площина «людина – водне середовище» вбирає та
віддзеркалює у собі всю палітру аспектів людської життєдіяльності. У
структурі досліджуваного феномену виокремлено чотири компоненти:
мотиваційно-світоглядний,
еколого-правовий,
поведінково-діяльнісний,
особистісно-рефлексивний.
Ключові
слова:
компонент,
критерій,
показник,
екологічна
компетентність, офіцери цивільного флоту.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими та практичними завданнями. Розвивальний поступ
цивільного морського флоту України є одним з індикаторів розвитку економіки
держави та інтеграції України у європейську та світову водно-транспортну
систему. Нині вітчизняний торгівельний флот, відповідно до вимог сучасного
світового фрахтового ринку, потребує висококваліфікованих фахівців, які б
забезпечили його конкурентоспроможність.
Розвиток науки і техніки, постійне удосконалення морського та річкового
флоту і підвищення його технічного рівня вимагають високоякісної та
різнобічної підготовки спеціалістів – майбутніх офіцерів цивільного флоту.
Адже, як слушно зазначає В. Васильєв, якісна професійна підготовка і
придатність членів екіпажів морських суден є одним з найважливіших заходів
забезпечення безпеки мореплавства і необхідною передумовою укладання
трудових контрактів з фахівцями морського флоту [1, с. 40–44].
© Сваричевська А.
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Так, згідно з вимогами Міжнародної конвенції ПДНВ (1978/1995) [3] та
поправок, прийнятих до неї у Манілі (Філіппіни, червень 2010 р.), суднові
спеціалісти (капітан, помічники капітана, старші механіки) повинні не лише
володіти відповідними професійними знаннями і практичними навичками, але
й уміти забезпечувати виконання членами екіпажу діючих дисциплінарних
правил, підтримувати у судновому колективі позитивний психологічний клімат,
турбуватися про безпеку та здоров’я членів екіпажу, знати запобіжні заходи для
запобігання забрудненню морського середовища тощо.
Євроінтеграційні процеси, а також соціально-економічні та суспільнополітичні зміни всередині України спрямовують усі вітчизняні морські вищі
навчальні заклади на оптимізацію і подальше вдосконалення підготовки
майбутніх

професійно

компетентних

фахівців

відповідно

до

світових

стандартів, одночасно зберігаючи попередні позитивні вітчизняні надбання.
Зазначимо, що Міжнародна морська організація (ММО) та її структурні
підрозділи опікуються питаннями освіти й підготовки фахівців морської галузі,
які мають бути високої та стабільної якості в всьому світі, базуючись на
навичках і основних компетентностях. Без якісних трудових ресурсів,
мотивованих, підготовлених і кваліфікованих відповідно до міжнародних
стандартів, судноплавство не може процвітати [2, с. 56–58].
До представників морських професій, у тому числі й судноводіїв,
висуваються підвищені вимоги. Адже від злагодженості дій екіпажу залежить
не лише безпека та цілісність вантажу, але й життя та здоров’я людей,
здійснення безаварійного плавання суден, екологічна безпека морського
середовища [5, с. 14–15]. Вони повинні володіти екологічною компетентністю
як однією із складових професійної компетентності майбутніх офіцерів
цивільного флоту України. Формування анонсованого в дослідженні феномена
передбачає

визначення

його

компонентного

складу

з

обов’язковим

урахуванням унікальності майбутньої професійної діяльності курсантів, які
навчаються за напрямом підготовки 6.070104 «Морський та річковий
транспорт» та професійним спрямуванням «Судноводіння».
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Взаємовідносини у площині «людина – водне середовище» вбирають та
віддзеркалюють у собі всю палітру аспектів людської життєдіяльності, в тому
числі й господарсько-торгівельну діяльність цивільного флоту. Тут виробничим
середовищем виступає не промислове спорудження, штучний об’єкт, що
асоціюється в звичному сенсі з «місцем роботи», а безпосередньо стихія,
природа. Тому професія судноводія вимагає від курсантів не тільки
відповідного рівня розвитку інтелекту у галузі екологічної безпеки на морі, а й
обов’язкового його прогностичного характеру, що дозволить передбачити та
оцінити можливі варіанти вирішення тих чи інших професійних завдань на
основі фундаментальних екологічних знань. Окреслені постулати вказують на
необхідність формування екологічної компетентності майбутніх офіцерів
цивільного флоту та спрямовують науковий пошук на виконання анонсованих
завдань, одним з яких є визначення компонентно-критеріального складу
досліджуваного педагогічного феномену.
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив відсутність
цілеспрямованих наукових пошуків щодо вирішення проблеми конкретизації
компонентів, критеріїв, показників екологічної компетентності майбутніх
офіцерів цивільного флоту. Проте проблемі конкретизації та обґрунтуванню
компонентів, критеріїв та показників оцінки ефективності різних педагогічних
явищ, зокрема й екологічної компетентності, з позицій філософської,
психологічної

та

педагогічної

науки

присвячено

низку

спеціальних

досліджень (О. Герасимчук, О. Гуренкова, Л. Марченко, Л. Лук’янова та ін.]. У
наукових працях використовуються різні підходи до визначення критеріїв і
показників оцінки та рівнів ефективності підготовки студентів до різних видів
практичної діяльності, в тому числі й екологічної.
Метою статті є визначення критеріально-компонентної структури
екологічної компетентності майбутніх судноводіїв.
Виклад основного матеріалу дослідження. З метою роз’яснення
змістового наповнення категорій «компонент», «критерій», «показник» у
контексті дослідження здійснювався розширений екскурс у тлумачення цих
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дефініцій у педагогічній науці. Резюмувавши існуючі наукові позиції
дослідників щодо трактування цих понять, зазначимо, що критерій – це
важлива й визначальна ознака, яка характеризує певний аспект досліджуваного
педагогічного феномену, явища. У педагогічній теорії та практиці є декілька
підходів щодо пояснення взаємозв’язку понять «критерій» і «показник».
Узагальнення та систематизація вимог дo критеріїв оцінки ефективності того
або іншого педагогічного процесу дало можливість встановити, що основними
ознаками, які повинні задовольняти засоби перевірки, є:
об’єктивність, що дозволяє оцінювати педагогічне явище (процес), який
досліджується, однозначно, не допускаючи суперечливих оцінок різними
дослідниками;
адекватність

оцінки

щодо

динаміки

розвитку

досліджуваного

феномену [4, с. 201].
Базуючись на наукових позиціях сучасних дослідників й ураховуючи
теоретичні засади формування екологічної компетентності майбутніх офіцерів
цивільного флоту засобами інтерактивних технологій, визначені екологічні
компетенції, якими покликані опанувати курсанти військової академії. Відтак у
структурі

досліджуваного

мотиваційно-світоглядний,

феномену

виокремлено

еколого-правовий,

чотири

компоненти:

поведінково-діяльнісний,

особистісно-рефлексивний. Розглянемо детальніше кожен з них, щоб довести
доцільність такого вибору.
Мотиваційно-світоглядний
майбутніх

офіцерів

цивільного

компонент
флоту

екологічної

характеризується

компетентності
сформованістю

мотивації студента до природоохоронного та бережливого використання
навколишнього середовища в процесі здійснення майбутньої професійної
діяльності, спрямованістю курсантів на дотримання екологічних законів, норм,
правил; усвідомленням потреби й виявом інтересу до розширення спеціальних
екологічних знань щодо безпечної діяльності на морі.
Критерієм цього компонента є мотивація студентів до збереження
природи та гармонізації взаємовідносин у системі «цивільний флот – водні
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 3

Педагогіка

ресурси». Сформованість мотиваційно-світоглядного компонента визначається
за такими показниками:
− потреба в поглиблені екологічних знань, умінь, навичок і набуття
досвіду щодо здійснення майбутньої професійної діяльності з позицій
мінімізації деградаційних змін природного середовища.
− стійкість ціннісних орієнтацій на екологічну професійну діяльність,
здорову життєдіяльність, збереження власного здоров’я;
− прагнення застосовувати ідеї сталого розвитку в майбутній професійній
діяльності шляхом здійснення фахових дій на основі узгодження та гармонізації
економічної й екологічної складових з метою задоволення стратегічних завдань
і потреб цивільного флоту України.
Еколого-правовий компонент передбачає наявність у майбутніх офіцерів
цивільного флоту сукупності екологічних знань (про сутність і специфіку
основних термінів та понять, хімічний склад біосфери і схему колообігу,
основні закони екології, забруднення гідросфери, хіміко-технологічні системи
очищення природних вод, промислових стоків та методи їх очищення; знання
міжнародних та вітчизняних нормативно-правових актів щодо безпечного
поводження на морі тощо. Сформованість еколого-правового компоненту
характеризується стилем мислення студентів та є результатом

їхньої

пізнавальної діяльності. Критерієм сформованості цього компоненту є обсяг,
глибина і системність екологічних знань майбутніх офіцерів цивільного флоту
щодо сутності, структури та способів здійснення професійної діяльності з
позицій збереження навколишнього середовища.
Показниками еколого-правового компоненту визначено:
− опанування курсантами спеціальних екологічних знань, що стосуються
фахової діяльності офіцера цивільного флоту, їхня системність, міцність,
глибина й інтегративність;
− коректне володіння спеціальною термінологією, розрізнення й
усвідомлення загальних екологічних («екологія», «сталий розвиток» тощо) та
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спеціальних термінів («гідросфера», «коагуляція», «осадження», «іонний
обмін», «екстракція», «електродіаліз», «сорбція» тощо);
− рівень знань нормативно-правових документів, що регулюють
екологічно зорієнтовану професійну діяльність майбутніх офіцерів цивільного
флоту (Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та
несення вахти 1978 року, Міжнародна конвенція з охорони людського життя на
морі 1974 року, Міжнародна конвенція щодо попередження забруднення з
суден, Міжнародний кодекс з управління безпекою, Морська доктрина України
на період до 2035 року та ін.).
Поведінково-діяльнісний

компонент

екологічної

компетентності

майбутніх офіцерів цивільного флоту характеризується сукупністю вмінь і
навичок щодо раціональної організації власного професійного простору, на
основі усвідомленого оволодіння курсантами фаховими діями та наступним їх
здійсненням з урахуванням правил безпечної поведінки на морі; низкою
спеціальних професійних умінь офіцера, зокрема екстраполювати екологічні
події минулого на сучасність.
Критерієм поведінково-діяльнісного компонента є вияв курсантами вмінь
і навичок, необхідних для з’ясовування передумов, змісту та вирішення
екологічних проблем, що виникають у професійній діяльності. Показниками
сформованості цього компонента визначено:
− наявність
прогностичних,

у

курсантів

організаційних,

професійних

умінь

командирських)

для

(комунікативних,
оптимального

застосування екологічних знань у фаховій діяльності офіцера цивільного флоту;
− володіння навичками критично-аналітичного, творчого мислення, що
дасть змогу об’єктивно оцінити стан екологічної проблеми та прийняти
адекватне рішення;
−

наявність

інформаційно-пошукових

умінь

для

систематизації

отриманих знань про взаємодію природи та суспільства, цивільного флоту й
водного природнього середовища

та періодичного оновлення

власних

екологічних знань;
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Сформованість

особистісно-рефлексивного

компетентності майбутніх офіцерів

цивільного

компонента
флоту

екологічної

характеризується

здатністю курсантів до аналізу результатів власної побутової та професійної
діяльності з позицій збереження навколишнього середовища та дотримання
екологічних законів, що пов’язана з використанням водних ресурсів (річки,
моря) у професійній діяльності судноводія; здатність курсантів адекватно
оцінювати рівень власної екологічної компетентності; вміння підводити певні
підсумки й корегувати на цій основі свою навчально-пізнавальну поведінку в
напрямі екологізації майбутньої професійної діяльності, спрямованістю на
екологічну самоосвіту.
Критерієм сформованості особистісно-рефлексивного компонента є
здатність курсантів до самоаналізу, рефлексії, об’єктивної самооцінки власної
життєдіяльності з позицій дотримання екологічних законів, норм, правил.
До показників особистісно-рефлексивного компонента віднесено:
−

усвідомлення

особистої

відповідальності

за

результат

власної

професійно-екологічної діяльності;
− адекватна самооцінка майбутніми офіцерами цивільного флоту
власного рівня екологічної компетентності з подальшою корекцією її рівня;
здатність до аналізу результатів своєї побутової, навчальної діяльності з
позицій природоохоронного ставлення до навколишнього середовища;
− самоосвітня робота курсанта в напрямі розширення професійних
екологічних знань, умінь і навичок використання природних ресурсів для
оптимізації впливів господарської діяльності цивільного флоту на водні
ресурси та саморозвитку.
Висновки. Окреслені компоненти екологічної компетентності офіцерів
цивільного

флоту

інтегровані

між

собою

внутрішніми

зв’язками

та

перебувають у взаємодії. Беручи до уваги те, що досліджувана компетентність
курсантів охоплює чотири компоненти (мотиваційно-світоглядний, екологоправовий,

поведінково-діяльнісний

та

особистісно-рефлексивний),

її

формування та сприяння подальшому розвитку уможливлюється з визначенням
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 3

Педагогіка

рівня сформованості кожного з цих компонентів та застосування підсумкової
оцінки.
Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі вбачаємо у
виокремленні та теоретичному обґрунтуванні педагогічних умов формування
екологічної компетентності майбутніх офіцерів цивільного флоту засобами
інтерактивних технологій.
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Сваричевская А. Компоненты, критерии, показатели и уровни
сформированности экологической компетентности будущих офицеров
гражданского флота
В статье проанализировано содержательное наполнение категорий
«компонент», «критерий», «показатель» в контексте исследования путем
проведения расширенного экскурса в толкование этих дефиниций в
педагогической науке. Конкретизированы компоненты, критерии, показатели и
уровни сформированности экологической компетентности будущих офицеров
гражданского флота средствами интерактивных технологий. Плоскость
«человек – водная среда» впитывает и отражает в себе всю палитру аспектов
человеческой жизнедеятельности. В структуре исследуемого феномена выделено
четыре компонента: мотивационно-мировозренческий, эколого-правовой,
поведенчески-деятельносный, личностно-рефлексивный.
Ключевые слова: компонент, критерий, показатель, экологическая
компетентность, офицеры гражданского флота.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 3

Педагогіка

Svarychevska A. Components, Criteria, Indicators and Levels of Civilian Fleet
Officers’ Environmental Competency Formation
The article analyses the content side of such categories as "component",
"criterion", "indicator" in the context of the study through an expanded excursion into
the interpretation of these definitions in pedagogical science. The components, criteria,
indicators and levels of formation of ecological competence of future officers of the
civil fleet by means of inter active technologies are specified. The “human-water
environment” plane absorbs and reflects the entire palette of aspects of human life. In
the structure of the phenomenon under investigation, four components are
distinguished: motivational-ideological, ecological-legal, behavioral-activity, personreflexive.
The motivational-ideological component of the ecological competence of future
officers of the civil fleet is characterized by the formation of the student's motivation
for environmental and lean use of the environment, the orientation of cadets for
compliance with environmental laws, norms and rules; Awareness of the need and a
show of interest in expanding special environmental knowledge of safe maritime
activities.
Ecologic and law component involves the presence of a set of environmental
knowledge (about the essence and specificity of the basic terms and concepts, the
chemical composition of the biosphere and the circular scheme, the basic laws of
ecology, pollution of the hydrosphere, chemical and technological systems for
purification of natural waters, industrial effluents and methods for future civilian fleet
officers. Knowledge of international and domestic law acts about safe sea
management, etc.
Behavioral and activity component of the ecological competence of future
officers of the civil fleet is characterized by a combination of skills and abilities
regarding the rational organization of own professional space, based on the
knowledge of the mastery of cadets by professional actions and their subsequent
implementation, taking into account the rules of safe care at sea; a number of special
professional skills of an officer, in particular, to extrapolate the ecologic events of the
past in to the present.
Personality-reflexive component of the ecological competence of future officers
of the civil fleet is characterized by the ability of students to analyze the results of their
own domestic and professional activities from the standpoint of environmental
protection and compliance with environmental laws related to the use of water
resources (rivers, seas) in the professional activities of the ship; The ability of the
students to adequately assess the level of their own environmental competence; The
ability to sum up certain results and correct on this basis their educational and
cognitive behavior in the direction of ecologization of future professional activities,
focus on environmental self-education.
Key words: component, criterion, indicator, environmental competency, civil
fleet officers.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ПИСЕМНОГО
МОВЛЕННЯ УЧНІВ У ШКОЛАХ УКРАЇНИ: 1991–2000 рр.
У статті розглянуто основні аспекти розвитку культури писемного
мовлення учнів у системі української освіти дев’яностих років ХХ ст.
Досліджено мовну політику в умовах переходу загальноосвітніх закладів на
українську мову навчання. Проаналізовано концепцію розвитку мовної
підготовки учнів у вітчизняних школах, що була зорієнтована на формування
творчої, інтелектуально активної особистості, здатної логічно та
аргументовано спілкуватися як рідною, так і іноземною мовами.
Ключові слова: метод навчання, форма навчання, культура мовлення,
культура писемного мовлення, мовна політика.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Після проголошення
незалежності України політичні зміни спричинили зміни в системі освіти,
зокрема у викладанні філологічних дисциплін. Оновлення змісту освіти було
спрямоване на розвиток мовної особистості, яка володіє усною і писемною
формами літературної мови. Відповідно до державного стандарту початкової
загальної освіти, основний зміст мовної освіти полягав у комунікативній
діяльності, що передбачає аудіювання, говоріння, читання і письмо.
У дев’яностих роках ХХ ст. відбулася орієнтація на нові підходи до
навчання та національного виховання, на пізнавальні потреби учнівської та
студентської молоді, внаслідок чого змінилася у позитивну сторону мовна
ситуація в країні. Оскільки рівень розвитку рідної мови відображає рівень
духовного розвитку нації, неможливо було уявити ні середню, ні вищу
гуманітарну чи технічну освіту без загальної культури, мовної культури,
культури думок, почуттів [8].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Аналіз наукової
літератури свідчить, що проблема формування культури писемного мовлення
© Царик О.
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учнів особливо актуальна. Учені О. Біляєв, Л. Варзацька, М. Вашуленко,
І. Гудзик,

Т. Донченко,

С. Караман,

В. Мельничайко,

М. Пентилюк,

О. Савченко, М. Сокирко, О. Хорошковська працювали над оновленням змісту
мовної освіти, приділяли особливу увагу розвитку зв’язного мовлення учнів.
Мета статті – проаналізувати основні аспекти розвитку культури
писемного мовлення учнів в системі української освіти 90-их років ХХ ст.
Виклад основного матеріалу дослідження. До початку дев’яностих
років правильне та гарне українське мовлення було ознакою вчених-лінгвістів,
письменників, вчителів-словесників. Навіть в українських школах учителі та
учні на перервах спілкувалися російською мовою. Після проголошення
незалежності України перехід більшості шкіл на викладання українською
мовою сприяло розширенню кола її вжитку. Для досягнення належного рівня
мовленнєвої культури в суспільстві та у школі застосовувалися всі можливі
засоби навчально-виховного впливу [4, с. 79].
У наказі Міністерства освіти України про додаткові заходи на виконання
Закону «Про мови в Українській PCP» в системі Міносвіти України № 123 від
7.09.1992 р. подано інформацію про позитивні зрушення щодо виконання
Закону «Про мови в Українській PCP» в областях. З 1990 року учнів
загальноосвітніх шкіл України не звільняли від вивчення української мови.
Зросла кількість дисциплін, викладання яких здійснювалося українською
мовою,

та

українськомовних

академічних

груп

у

вищих

навчальних

закладах [10, с. 3].
Проте у вищих навчальних закладах впровадження української мови у
навчальний процес відбувалося повільно, що ставило під загрозу виконання
відповідних планових завдань, визначених Державною програмою розвитку
української та інших національних мов на період до 2000 року, яка була
прийнята Радою Міністрів Української РСР 12 лютого 1991 р. (№ 41). Повільно
зростала кількість студентів першого курсу вищих навчальних закладів, котрі
вчилися державною мовою. У загальноосвітніх закладах проводився поділ
класів на групи при вивченні української мови і літератури, збільшилася
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кількість годин на вивчення цих предметів. Тому виникла потреба у
спеціалістах з української мови і літератури, а також були труднощі у
забезпеченні учнів, особливо початкових класів, підручниками.
У наказі Міністерства освіти України про додаткові заходи на виконання
Закону «Про мови в Українській PCP» в системі Міносвіти України № 123 від
7.09.1992 р. підкреслено, що необхідно було вдосконалювати рівень викладання
української мови і літератури, а відтак і грамотність учнів та студентів [10].
Концепція розвитку мовних дисциплін у вітчизняних школах кінця
ХХ ст. була зорієнтована на формування творчої, інтелектуально активної
особистості,

здатної

логічно

та

аргументовано

мислити,

будувати

комунікативно досконалі й переконливі тексти як рідною, так і іноземною
мовами. На розвиток комунікативної концепції навчання та навчання культури
вербального спілкування, з метою досягти бажаного прагматичного ефекту,
були спрямовані заняття з української та іноземних мов. У навчальних закладах
аргументовано застосовували ефективні та раціональні, універсальні та гнучкі
технології навчання для формування культури мовлення учнів. Серед новітніх
технологій у дев’яностих роках ХХ ст. для навчання мовних дисциплін у
фізико-математичних і політехнічних школах особливе місце

займали

алгоритмічні приписи, що дозволяли досягти високого рівня узагальнення
мовних явищ і мисленнєво-мовленнєвих дій. Типові алгоритмічні приписи не
тільки не сковували творчої активності учнів, бо були гнучкою, відкритою
системою та враховували індивідуально-психологічні особливості учнів, але
також активно та диференційовано допомагали формуванню алгоритму
самостійних дій за існуючою логічною моделлю (знайомство – спостереження –
вивчення – відтворення – творчість), що було обов’язковою умовою
формування і коригування індивідуальної програми пізнавальної діяльності –
кінцевої мети навчання. Алгоритмічні приписи, на думку методистів,
принципово скорочували модель розумових дій та зменшували ймовірність
логічних помилок, що сприяло розвитку творчої особистості [8].
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З урахуванням специфіки мовної ситуації на півдні та сході України у
школах використовували порівняльно-зіставні алгоритмічні приписи на
матеріалі української та російської мов. Застосування такої методики у
навчанні дозволяло запобігати інтерференції, позаяк при вивченні нерідної
мови існує тенденція до порівняння з рідною. Така методика була зорієнтована
на виявлення відмінностей та подібностей між рідною мовою і мовою, що
вивчається, в першу чергу при вивченні та повторенні мовних фактів, що
особливо

підлягають

інтерференційному

впливу,

частково

схожих

та

протилежних. Фіксація уваги учнів на таких фактах закріплювала позитивне
перенесення знань з однієї мови в іншу, активізовувала та систематизовувала
діяльність

учнів

щодо

запам’ятовування

правил

правопису,

творення

граматичних форм, побудови речень [8].
Важливим аспектом в роботі з розвитку культури мовлення учнів була
активізація та збагачення словникового запасу. До прийомів збагачення та
розвитку активного словника учнів часто зараховували читання художньої
літератури, що, як вважав професор Ю. Гільбух, розширює світогляд дітей,
розвиває мислення, збагачує пасивний словник, однак для розвитку активного
словникового запасу мало що дає. Головним прийомом для розвитку активного
словника були самостійні розповіді школярів, основою для чого був пасивний
словниковий запас [3, с. 39].
Учні не лише запам’ятовують нові слова при багаторазовому сприйманні
в процесі читання, повторна актуалізація слова у процесі читання становить той
механізм, завдяки якому слово переходить з пасивного словника в активний.
Зазначається, що учні використовують у своєму мовленні саме ті слова, які
мають високу частотність у загальнолюдському слововживанні, тому що вони
найчастіше чують їх у повсякденних розмовах. Такі слова набувають високої
актуалізації під час висловлення власних думок.
Для активізації пасивного словникового запасу необхідні відповідні
вправляння, серед яких найефективнішим було створення таких ситуацій, коли
в учня виникає гостра потреба поділитися з кимось своїми думками та
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почуттями. Це могли бути враження від захоплюючої подорожі, переглянутого
кінофільму або телепередачі, прочитаного оповідання. Учений пояснював, що
емоційне збудження створює в корі головного мозку школяра стан,
сприятливий для актуалізації слів, що зберігаються в довгочасній пам’яті, що є
передумовою використання їх у мовленні [3, с. 39].
Разом з емоційним у процесі переведення слів з пасивного словника в
активний відіграє важливу роль також інтелектуальне напруження. З цією
метою використовували різноманітні вправи: змагання на пошук якомога
більшої кількості епітетів до даного іменника, наприклад, будинок: великий,
багатоповерховий,

цегляний,

красивий,

прохолодний,

сонячний,

комфортабельний, модерний, величний, ветхий, новозбудований, добудований,
відремонтований, пофарбований, поштукатурений, заселений [3, с. 40].
Вправи на визначення синонімів до певного слова сприяли формуванню в
учнів настанови й уміння точно, виразно характеризувати описуваний предмет
або дію. Образність дітей помітно зростала внаслідок систематичних вправ на
тлумачення метафор у літературних текстах («Клен зітхнув, розправив
плечі…»), а також на використання цього художнього засобу у власному
мовленні [3, с. 40].
Зацікавлення учнів викликали також завдання на добір слова за смислом,
наприклад: «Вранці до хати прилетіла … горобців. Вони посідали на даху й
весело … . Раптом непомітно … кішка. Вона … одного горобця й …».
Значний ефект для розвитку мовлення давали вправи на неасоціативне
знаходження назви предмета або дії ( тобто за їхнім призначенням). Наприклад:
«Людина ледь рухалася по вулиці, оскільки була дуже втомленою». Яким
синонімом можна охарактеризувати цю дію? (пленталася).
Використовувалися вправи, пов’язані із словесним асоціюванням, як
вільним, так і обмеженим. На виконання кожного давалося 30 секунд, основна
мете яких полягала у тренуванні асоціативної пам’яті школярів [3, с. 40].
У процесі розвитку культури писемного мовлення передові вчителі
спиралися на досвід В. Сухомлинського, зокрема актуальною залишалася його
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думка про роль рідного слова: «Школа стає справжнім осередком культури
лише тоді, коли в ній панують чотири культи: культ Батьківщини, культ
людини, культ книжки і культ рідного слова» [7, с. 29].
Так, наприклад, педагогам надавала допомогу творча група вчителівсловесників, яка працювала над проблемою «Емоційно-образна виразність
мовлення та її психологічні основи» та пропонувала вчителям рекомендації:
окремі прийоми, що сприяли поліпшенню різних голосових властивостей;
основні навички оволодіння емоційно-насиченим образним словом; як
удосконалювати мистецтво мовлення [7, с. 29].
Для учнів теж було запропоновано практичні поради творчої групи,
зокрема вагомі принципи роботи над текстом за системою Станіславського та
засоби логічної виразності. З учнями, які виявляли бажання вдосконалювати
своє мовне чуття, проводили практичні заняття з розвитку техніки та логіки
мовлення. Підсумком роботи з проблем досконалого володіння педагогами
рідною мовою був конкурс «Майстер мовної словесності»[7, с. 29].
На уроках розвитку зв’язного мовлення проводилась робота над
семантикою слова під час вивчення усіх тем, під час підготовки до творів та
переказів. На кожному уроці вчитель не лише пояснював граматичні категорії,
навчав орфоепії, орфографії, пунктуації, а й розкривав значення слів, морфем,
працював над синтаксичними побудовами та смисловою структурою тексту.
Такий

підхід

був

зумовлений

насамперед

потребами

пізнання

та

комунікативною спрямованістю навчання мови [5, с. 31].
Учителі дбали про свою високу мовленнєву культуру та прагнули
розвивати мовлення школярів. Методисти визначали основні напрями розвитку
мовлення: збагачення словникового запасу учнів, вивчення норм української
літературної мови; формування вмінь та навичок звичного викладу думок в
усній та письмовій формі.
У навчальній програмі було чітко окреслено форми роботи з розвитку
мовлення учнів, яка реалізувалася на уроках вивчення української мови та
спеціальних уроках з розвитку мовлення. Важливим прийомами були: робота
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над лексичним значенням слів, що зустрічалися у тексті, з використанням
тлумачних словників, підбір синонімів та антонімів до слова, словотворчий
аналіз, введення слова в контекст [1, с. 20].
Для збагачення мовлення учнів, виховання їхньої уваги та поваги до
українського слова вчителі використовували словникову роботу не лише на
уроках мови, літератури, а й історії, народознавства, біології, географії.
Постійна турбота про мову та мовлення сприяла одержанню бажаних
результатів, збагачувала активний словниковий запас учнів, за допомогою чого
відроджувалася не лише забута лексика, але й почуття гідності, любові та шани
до рідної мови [4, с. 80].
В основі писемного мовлення лежить усталена за лінгвістичними
законами орфографія, яка регулює засоби графічної передачі на письмі
словесного

потоку

у формі звуко-буквених співвідношень,

розділово-

контактно-дефісних написань, вживання великої і малої літер, апострофа і
риски при переносі частин слова з рядка в рядок.
Методисти дев’яностих років ХХ ст. вважали, що дотримання учнями
визначених орфографією

норм

писемного

мовлення

полегшує

процес

спілкування в різних сферах суспільної діяльності, сприяє успішному
оволодінню

літературною

мовою

та

підвищує

рівень

загальномовної

культури [11, с. 30].
У навчальному процесі проводилася робота не лише над розвитком
самостійного мислення дітей, виробленням у них умінь міркувати, аналізувати,
узагальнювати, але і над підвищенням культури мовлення, зовнішнього та
внутрішнього, над формуванням у них мовної свідомості. Зміна динаміки та
структури внутрішнього мовлення можлива завдяки швидкому росту загальної
мовної культури учнів, які не тільки вдосконалювали розмовне мовлення, але і
засвоювали його наукові основи [11, с. 30].
Надання українській мові статусу державної спричинило нові підходи до
її викладання у середній школі, що відображено в концепціях мовної освіти та
стандартах з української мови. Особливу увагу методистів привертала
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 3

Педагогіка

проблема викладання української мови у школах з російською мовою
навчання [9, с.10].
Актуальними були методичні рекомендації щодо навчання грамоти і
розвитку

українського

мовлення

російськомовних

першокласників,

опубліковані в Інформаційному збірнику Міністерства освіти України 1992 р.,
де зазначено, що у великих промислових центрах в українські школи
приходили російськомовні діти, оскільки навіть в українських сім’ях
розмовляли російською мовою. Такі діти та й учителі стикалися з рядом
труднощів, що супроводжували навчальний процес. Пов’язані вони з тим, що
діти не володіли українською мовою: Основне ж завдання вчителя полягало в
тому, щоб у першому класі навчити учнів читати й писати [7, с. 21].
При

формуванні

комунікативних

умінь

українською

мовою

в

російськомовних школах учителі враховували, що подібність систем двох мов
спричиняло їх змішування та викликало труднощі у засвоєнні української мови.
Засвоєння мовного матеріалу проходить три етапи: 1) сприймання, розуміння,
запам’ятовування

і

відтворення

виучуваного

матеріалу;

2) кількаразове

повторення матеріалу, відтворення його за певним зразком на основі
усвідомлених знань; 3) засвоєння знань і формування умінь та навичок шляхом
використання проблемних завдань, коли учні набувають досвіду творчої
діяльності, комунікативних умінь і навичок.
Ці три етапи характеризують процес вивчення як рідної, так і другої
мови. На перших двох етапах засвоєння другої мови відбувається порівняно
легко, бо тут вимагається від учнів розуміння й відтворення, повторення
почутого та прочитаного. Полегшувало вивчення української мови багато
спільного у двох близькоспоріднених мовах.
На третьому етапі засвоєння матеріалу, який передбачав активне
володіння українською мовою, учні мали певні труднощі, подолання яких
вимагало від них не лише переносу знань, умінь та навичок рідної мови на
вивчення української, але високого рівня самосвідомості та самоконтролю,
розуміння необхідності вивчати та знати державну мову [9, с.11].
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Учені вважали, що такі закономірності засвоєння мовлення виявляються
як під час вивчення рідної, так і другої мови. Проте засвоєння другої мови
супроводжується додатковими, психічними навантаженнями – налаштуванням
на сприйняття та засвоєння її системи, необхідністю продукувати тексти двома
мовами, користуючись переписом та уникаючи змішування мовних явищ, –
зумовлювало виникнення також інших закономірностей засвоєння мови. Така
закономірність зумовлює дію принципу взаємозв’язку у викладанні двох мов,
добір методів навчання, зіставлення, порівняння, аналогії [9, с.11].
Знання цих закономірностей було важливим для вчителів української
мови при формуванні культури мовлення учнів. Взаємодія української та
російської мов породжує типові помилки в мовленні учнів, об’єктивні причини
яких закладені у відмінностях, наявних у системах цих мов. Інтерференцію
вважають однією з основних причин виникнення типових помилок, проте їх
зумовлюють і аналогія мовних явищ, і неуважність учнів.
Узагальнений досвід учителів вказував на доцільність використання в
процесі вивчення української мови в російськомовних школах форм рідної
мови: залучення наявних в учнів знань граматики рідної мови; посилання на
терміни та визначення, які розкривають спільні явища в обох мовах;
зіставлення спільних та відмінних явищ та фактів української та російської мов;
переклад з однієї мови на іншу [9, с.12].
У процесі розвитку культури мовлення учнів у дев’яностих роках ХХ ст.
під час вивчення курсу української мови в російських школах важливе місце
займали комунікативні мовленнєві завдання. Засвоюючи мовну систему, учні
набували умінь та навичок, які забезпечували вільне володіння українською
мовою в різних ситуаціях. Учні вчилися будувати усні та письмові
висловлювання на будь-яку тему та в різних стилях, навчання української мови
мало функціонально-стилістичне та комунікативне спрямування. Розв’язання
комунікативних завдань передбачало досконале володіння російською та
українською мовами, а також вільний перехід з однієї мови на іншу [9, с.12].
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Урок української мови був однією з дидактичних основ вивчення її в
російських школах, якому належала провідна роль у здійсненні завдань
виховання та навчання учнів, засвоєнні знань, формуванні у школярів навичок,
необхідних для вільного володіння мовою як засобом спілкування.
Учені, виходячи з лінгводидактичного та психологічного обґрунтування
системи викладання другої мови, з цілей та завдань навчального процесу,
визначали такі особливості уроку: обов’язкова комунікативна спрямованість
всього уроку й окремих його етапів; комплексний розвиток мовленнєвих умінь
та навичок; єдність тренування творчості в процесі окремих етапів уроку,
зокрема виконання вправ; органічне включення нового мовного матеріалу до
вправ, які виконуються на уроці; єдність методів роботи над вивченим та новим
матеріалом в ході кожного конкретного уроку; єдність контролюючої та
навчальної функції уроку [9, с.12].
На основі аналізу особливостей уроку виділяли два типи: 1) уроки
прищеплення

і закріплення

умінь

та

навичок,

зокрема

мовленнєвих,

орфографічних; 2) уроки прищеплення, закріплення й автоматизації тих же
умінь та навичок на основі відомого учням мовного матеріалу.
Навчання української мови в російських школах мало виховне, освітнє та
комунікативне значення та висувало перед учителем ряд завдань: допомогти
учням оволодіти українською мовою з метою спілкування;забезпечити
формування умінь з усіх видів мовленнєвої діяльності, сприйняття мовлення на
слух (аудіювання), говоріння, читання та письма; виробити сталі навички
літературної

норми,

орфоепічні,

орфографічні,

лексичні,

граматичні,

пунктуаційні, стилістичні [9, с.12].
При аналізі особливостей мовної ситуації в Україні дев’яностих років
ХХ ст. було досліджено, що формування мовленнєвої культури, розкриття її
лінгводидактичної

сутності

у

системі

вивчення

української

мови

в

загальноосвітній школі було першочерговим завданням [2, с. 4].
Висновки. Таким чином, можна підсумувати, що формування культури
писемного мовлення учнів у дев’яностих роках ХХ ст. було зорієнтоване на
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нові підходи до навчання та національного виховання, на формування творчої,
інтелектуально активної особистості. Потреби пізнання та комунікативна
спрямованість навчання мови в умовах переходу на українську мову навчання
визначали напрями роботи у процесі навчання: збагачення словникового запасу
учнів, вивчення норм української літературної мови, формування вмінь та
навичок викладу думок в усній та письмовій формі.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку вбачаємо у
дослідженні культури писемного мовлення учнів в сучасній школі в умовах
інтеграції в європейський мовний простір.
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Царик О. Основные аспекты развития культуры письменной речи
учащихся в школах Украины: 1991–2000 годов
В статье рассмотрены основные аспекты развития культуры
письменной речи учеников в системе украинского образования девяностых
годов.
Исследовано
языковую
политику
в
условиях
перехода
общеобразовательных
учреждений
на
украинский
язык
обучения.
Проанализирована концепция развития языковой подготовки учив в
отечественных школах, которая была ориентирована на формирование
творческой, интеллектуально активной личности, способной логично и
аргументировано общаться как на родном, так и иностранном языках.
Ключевые слова: метод обучения, форма обучения, культура речи,
культура письменной речи, языковая политика.
Tsaryk O. The Main Aspects of Development of Written Broadcasting
Culture of Pupils in Ukrainian Schools: 1991–2000
The article considers the main aspects of development of written speech culture
of students in the system of Ukrainian education in the 90s of the twentieth century.
The purpose of the article is to analyze the main aspects of development of
written speech culture of students in the system of Ukrainian education in the 90-ies
of the XX century.
By the beginning of the nineties correct and good Ukrainian speech was a
hallmark of scholars-linguists, writers, and literary teachers. After the proclamation
of Ukraine's independence, the transition of most schools to teaching in the
Ukrainian language contributed to the expansion of its use. To achieve the proper
level of speech culture, all possible means of educational influence were used. The
updating of the content of education was aimed at the development of a linguistic
person who possesses oral and written forms of literary language. In accordance
with the state standard of elementary general education, the main content of
linguistic education was communicative activity involving listening, speaking,
reading and writing.
The language policy in the conditions of transition of general education all
institutions into the Ukrainian language of study was explored. The concept of the
development of language training of students in native schools was analyzed, which
was oriented towards the formation of a creative, intellectually active personality
capable to logically and reasonably communicate in both native and foreign
languages.
It was concluded that the formation of written speech culture of students in the
nineties of the 20th century was focused on new approaches to education and
national upbringing, on the formation of a creative, intellectually active personality.
The need for knowledge and the communicative orientation of language teaching in
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the context of transition to the Ukrainian as a language of learning determined the
directions of work in the learning process: enrichment of the vocabulary of students,
the study of the norms of the Ukrainian literary language, the formation skills and
abilities for expressing thoughts in oral and written form.
Keywords: teaching method, form of teaching, speech culture, culture of
written speech, language policy.
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УДК 378
Андрій ШАБАЛДАК,
Начальник Центру забезпечення навчального процесу Військової
академії, Одеська військова академія
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВОЇ
АКАДЕМІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ
ПРАКСЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ
У статті проаналізовано дефініції понять категорій «умови»,
«педагогічні умови», «педагогічні умови підготовки курсантів Військової
академії до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу».
Здійснений аналіз наукової літератури щодо проблеми трактування терміну
«педагогічні умови» дав змогу встановити неоднозначність позиції науковців,
щодо його тлумачення. Встановлено, що спільною, наскрізною думкою дослідників
є теза, згідно з якою анонсована дефініція є своєрідним «містком» між теорією
і практикою. Будучи втіленням методологічних підвалин формування того чи
іншого феномену, дає змогу досягнути заздалегідь сформульованих
педагогічних цілей шляхом імплементації інновацій у навчально-виховний
процес. На основі аналізу дисертаційних досліджень, що стосуються теми
наукової розвідки, встановлено, що в процесі відбору педагогічних умов
дослідники використовують методи експертної оцінки, обговорення,
ранжування. Визначено педагогічні умови підготовки курсантів військової
академії до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу.
Ключові слова: підготовка, готовність, готовність до професійної
діяльності, умова, педагогічна умова, курсанти військової академії, дія,
результативність, ефективність, праксеологічний підхід.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із
важливими

науковими

та

практичними

завданнями.

Дослідження

вдосконалення фахової підготовки майбутніх офіцерів передбачає визначення
педагогічних умов, за яких оптимізуватиметься процес підготовки курсантів
Військової академії до професійної діяльності на засадах праксеологічного
підходу, результатом якого є готовність майбутніх військовослужбовців до
виконання правильних дій. Ця теза базується на декларативній позиції
Ю. Бабанського,

що

ефективність

будь-якого

педагогічного

процесу

закономірно залежить від умов, у яких він проходить. З метою встановлення
змістового наповнення категорій «умови», «педагогічні умови», «педагогічні
© Шабалдак А.
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умови підготовки курсантів Військової академії (далі – ВА) до професійної
діяльності на засадах праксеологічного підходу» у контексті дослідження
аналізувалася

довідникова,

енциклопедична,

словникова,

філософська,

педагогічна, психологічна, військова література, в якій розкрито окремі аспекти
досліджуваної проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив відсутність
цілеспрямованих наукових пошуків щодо вирішення проблеми теоретичного
обґрунтування педагогічних умов підготовки курсантів військової академії до
професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу. Проте в науковій
літературі висвітлено основи військової педагогіки (Д. Іщенко [1]) та
результати наукових розвідок стосовно професійної підготовки майбутніх
офіцерів (В. Георгієв [2], Ю. Лісніченко [3], О. Торічний [4], М. Хрупало [5],
І. Мельничук [6], О. Царенко [7], В. Ягупов [8] та ін.). Питання педагогічної
праксеології також були предметом наукових досліджень [9].
Метою
підготовки

статті

є

майбутніх

виокремлення

оптимальних

військовослужбовців

педагогічних

України

до

умов

здійснення

«правильних» фахових дій на основі реалізації праксеологічного підходу.
Виклад основного матеріалу дослідження. У Новій філософській
енциклопедії термін «умова» трактується як категорія, в якій відображено
універсальні взаємини речей з тими чинниками, завдяки яким вони виникають і
існують [9, с. 1198]. Відтак умови детермінують те середовище, в якому виникає,
існує і розвивається певне явище або процес. У словниковій літературі поняття
«умови» розуміється як «необхідні обставини, особливості реальної дійсності, які
уможливлюють здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяють
чомусь» [10, с. 1295]. У контексті дослідження умови сприятимуть формуванню
готовності курсантів ВА до практичної професійної діяльності.
Вагомою, у світлі наших наукових розвідок, є думка військового педагога
Д. Іщенко. Так, досліджуючи педагогічні умови максимізації ефективності
професійної підготовки майбутніх військовослужбовців у ВВНЗ України,
науковець стверджує, що умови є, ніщо інше як сукупність факторів зовнішнього
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та внутрішнього середовища, які впливають на розвиток конкретного психічного
явища; причому цей вплив опосередковується активністю особистості курсанта,
групою людей [1, с. 56].
У

Психолого-педагогічному

словнику

поняття

«педагогічні

умови»

тлумачиться як «фактори (латинське facktor – чинник), тобто рушійна сила,
причина будь-якого процесу» [11, с. 72]. Однак у педагогічній науці нині
спостерігається

плюралізм

думок щодо змістового

наповнення

категорії

«педагогічні умови». Так, О. Пєхота, досліджуючи фактори підготовки майбутніх
фахівців до професійної діяльності, переконливо доводить, що педагогічні умови
як сукупність певних форм, методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, що
об’єктивно склалися чи суб’єктивно створені, необхідні для досягнення конкретної
педагогічної мети [12, с. 171]. Схожої наукової позиції дотримується
О. Торічний [4].
Досліджуючи специфіку підготовки майбутніх офіцерів до професійної
діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін, Ю. Лісніченко, визначає
педагогічні умови як взаємопов’язану сукупність обставин, факторів, зовнішніх
впливів, при яких найефективніше відбувається формування готовності
майбутніх офіцерів до професійної діяльності в процесі вивчення фахових
дисциплін [3, с. 95]. Розширений екскурс у тлумачення дефініції «педагогіні
умови» в напрямі формування професійної компетентності майбутніх офіцерів
високомобільних десантних військ у процесі фахової підготовки здійснено у
дослідженні В. Георгієва, де педагогічні умови протрактовано як обставини, що
сприятимуть набуттю майбутніми офіцерами фахових знань, умінь, навичок, а
також розвитку особистих та професійних якостей, необхідних у професійній
діяльності [2, с. 50-51].
Здійснений аналіз наукової літератури щодо проблеми трактування терміну
«педагогічні умови» дав змогу встановити неоднозначність позиції науковців,
щодо його тлумачення. Проте спільною, наскрізною думкою дослідників є теза, що
анонсована дефініція є своєрідним «містком» між теорією і практикою. Адже,
будучи втіленням методологічних підвалин формування того чи іншого
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феномену, дає змогу досягнути заздалегідь сформульованих педагогічних цілей
шляхом імплементації інновацій у навчально-виховний процес.
У контексті дослідження на особливу увагу заслуговують наукові розвідки
А. Шевченка.

Автор,

досліджуючи

проблему

підвищення

ефективності

формування фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу в процесі
професійної підготовки, теоретично обґрунтував і експериментально перевірив
сукупність педагогічних умов згаданого процесу (формування освітнього
середовища у ВВНЗ для стимулювання позитивної мотивації фахової діяльності;
упровадження

інтерактивних

технологій

для

підвищення

ефективності

пізнавальної діяльності курсантів; удосконалення практичної підготовки на основі
активізації самостійної діяльності курсантів; активізація самовдосконалення
особистісних якостей та професійної позиції курсантів) [13, с. 4]. Нам імпонує
позиція дослідника, щодо необхідності інноватизації та вдосконалення практичної
підготовки курсантів до виконання фахових завдань.
Водночас, на поглиблене вивчення заслуговують педагогічні умови,
виокремлені у дослідженні Ю. Лісніченка. Дослідник довів, що процес підготовки
майбутніх офіцерів до професійної діяльності в процесі вивчення фахових
дисциплін буде результативним, якщо навчально-виховний процес орієнтувати
на реалізації таких педагогічних умов: мотивування майбутніх офіцерів до
вивчення фахових дисциплін у процесі їх підготовки до професійної діяльності
на основі компетентнісного підходу; активізація підготовки майбутніх офіцерів
до професійної діяльності з використанням інтерактивних методів; організація
самостійної роботи майбутніх офіцерів для підвищення якості їх професійної
підготовки [3, с. 98-99]. Водночас, автор стверджує, що результативність
упровадження анонсованих педагогічних умов базується на таких постулатах:
сприяння організації глибокої мотивації в майбутнього офіцера як захисника
Вітчизни, до зростання високих мотиваційних цінностей, особистісної
значущості й активного ставлення майбутніх офіцерів до практичної військовопрофесійної діяльності; використання комплексу професійно-орієнтованих
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завдань, спрямованих на активізацію механізмів опанування фахових дисциплін
та відповідним чином організованих військових тренувань та стажування.
Ураховувались напрацювання М. Хрупала, який теоретично обґрунтував та
практично перевірив ефективність педагогічних умов формування професійної
компетентності майбутніх офіцерів тилу, імплементуючи у навчально-виховний
процес ВВНЗ засоби проектної діяльності (формування стійкої мотивації та
ціннісного ставлення майбутніх офіцерів тилу до проектної діяльності;
застосування засобів проектної діяльності в процесі підготовки курсантів на різних
етапах навчання; забезпечення суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладачів і курсантів
у

процесі

формування

професійної

компетентності

засобами

проектної

діяльності) [5]. Нам імпонує позиція автора щодо необхідності актуалізації
проблеми аксіологізації професійної підготовки майбутніх військовослужбовців.
Адже, як слушно підкреслює О. Маслій, основними заходами щодо розвитку
мотивації майбутніх офіцерів, особливо в умовах гібридної війни, є формування
чітких ціннісних орієнтирів майбутніх офіцерів ЗСУ, які спрямовують їх на
досягнення успіху та результативності практичної діяльності; розвиток у процесі
навчання впевненості в собі як у військовослужбовцях, прагнення до професійного
самовдосконалення тощо.
Цілеспрямований порівняльно-логістичний аналіз наукових розвідок у
напрямі підготовки майбутніх офіцерів ЗСУ до професійної діяльності дав змогу
окреслити найбільш застосовувані (універсальні) та специфічні фактори, які
доцільно адаптувати до проблеми впровадження праксеологічного підходу в
навчально-виховний процес ВА. Базуючись на дослідницьких позиціях сучасних
науковців (психологів, педагогів, військових педагогів) й ураховуючи предмет та
завдання нашого дисертаційного дослідження, під педагогічними умовами
підготовки курсантів ВА до професійної діяльності на засадах праксеологічного
підходу розумітимемо спеціально сконструйовану сукупність засобів, методів,
прийомів праксеологічного знання, оптимальне поєднання яких детермінує
створення

праксеологічно-корекційного

педагогічного
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максимізуватиме ефективність формування готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до
результативної, ефективної практичної професійної діяльності.
Зазначимо, що процес виокремлення педагогічних умов дослідження
базувався на урахуванні вимог ОКХ випускників ВВНЗ та ОПП підготовки
майбутнього офіцера ЗСУ; загальнодидактичних основ навчального процесу
військовослужбовців; військово-педагогічних розвідок у напрямі пошуку умов
формування у курсантів тих чи інших професійно значущих якостей шляхом
застосування інноваційних методичних підходів; особливостей професійної
підготовки

курсантів

до

професійної

діяльності

у

ВВНЗ

України;

методологічних підвалин військової праксеології, ядром яких є логічні вимоги
до організації «правильних» дій майбутніх офіцерів у межах виконання їх
професійних функцій. Водночас, проаналізувавши низку дисертаційних
досліджень, що стосуються теми нашої наукової розвідки, встановлено, що в
процесі відбору педагогічних умов дослідники, аби оптимізувати шлях
формування того чи іншого феномену, використовують методи експертної
оцінки, обговорення, ранжування.
З метою визначення оптимальних педагогічних умов підготовки
курсантів ВА до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу й
уникнення

суб’єктивації

анонсованого

процесу

застосовувався

метод

встановлення рейтингу педагогічних умов. У ролі експертів виступили
викладачі (18 осіб) ВВНЗ, на базі якого проводився педагогічний експеримент
(Одеська військова академія). Викладачам було запропоновано опитувальний
лист, де в довільному порядку запропоновано 20 варіантів педагогічних умов
імплементації ідей праксеології в процес фахової підготовки майбутніх
офіцерів ЗСУ. Педагогам пропонувалося проранжувати анонсовані чинники, й
таким чином обрати найефективніші педагогічні умови підготовки курсантів
ВА до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу. Аналіз
відповідей експертів з урахуванням вище означених факторів дав змогу
визначити педагогічні умови дослідження, а саме:
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1) формування позитивної мотивації курсантів до професійної діяльності
на основі аксіологізації практичної складової фахових дій;
2)

фундаменталізація

знань

курсантів

у

процесі

вирішення

праксеологічних професійно зорієнтованих завдань;
3) сприяння опануванню досвіду курсантів у здійсненні практичних
професійних дій як складових раціональної діяльності офіцера;
4) спрямування самоосвітньої діяльності курсантів на опанування
стратегіями раціоналізації професійних дій.
Висновки. Таким чином, на основі використання методів аналізу
педагогічної літератури з проблеми дослідження, педагогічних спостережень,
бесід, опитування викладачів встановлено, що значний вплив на процес
підготовки курсантів ВА до професійної діяльності на засадах праксеологічного
підходу можуть забезпечити згадані педагогічні умови. Визначаючи педагогічні
умови, враховувалося, що це структурна оболонка реалізації педагогічних
моделей. Оскільки, структура готовності майбутнього офіцера ЗСУ до
здійснення «правильних» фахових дій розглядається як певна педагогічна
модель, яку доцільно враховувати в навчально-виховному процесі ВВНЗ, відтак
було зроблене гіпотетичне припущення, що кожну педагогічну умову доцільно
спрямовувати на формування певного компоненту досліджуваної готовності.
Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі полягають в
окреслення результатів статистичних даних, що продемонструють і підтвердять
ефективність

запропонованих

педагогічних

умов

підготовки

майбутніх

військовослужбовців у ВВНЗ України до професійної діяльності на засадах
праксеологічного підходу.
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Шабалдак А. Педагогические условия подготовки курсантов Военной
академии к профессиональной деятельности на основе праксеологического
подхода
В статье проанализированы дефиниции понятий категорий «условия»,
«педагогические условия», «педагогические условия подготовки курсантов
военной академии к профессиональной деятельности на основе
праксеологического подхода». Проведенный анализ научной литературы по
проблеме трактовки термина «педагогические условия» позволил установить
неоднозначность позиции ученых относительно его толкования. Установлено,
что общим мнением является тезис исследователей, согласно которому
указанная дефиниция является своеобразным «мостиком» между теорией и
практикой, поскольку, будучи воплощением методологических основ
формирования того или иного феномена, позволяет достичь заранее
сформулированных педагогических целей путем имплементации инноваций в
учебно-воспитательный процесс. На основе анализа диссертационных
исследований, касающихся темы настоящего научного исследования,
установлено, что в процессе отбора педагогических условий исследователи
используют методы экспертной оценки, обсуждения, ранжирование.
Определены педагогические условия подготовки курсантов военной академии в
профессиональной деятельности на основе праксеологического подхода.
Ключевые
слова:
подготовка,
готовность,
готовность
к
профессиональной деятельности, условие, педагогическое условие, курсанты
военной
академии,
действие,
результативность,
эффективность,
праксеологический подход.
Shabaldak A. Pedagogical Conditions for Training of Military Academy
Cadets to Professional Activity on the Practices of Praxeological Approach
The definitions of the concepts of the categories "conditions", "pedagogical
conditions", "pedagogical conditions for the training of military academy cadets for
professional activity on the basis of the praxeological approach" are analyzed in the
article.
In the New Philosophical Encyclopedia, the term "condition" is treated as a
category in which the universal relations of things to the factors that it occurs and
exists are reflected. Therefore, the conditions determine the environment in which
there arises, exists and develops a certain phenomenon or process.
The analysis of scientific literature on the problem of interpreting the term
"pedagogical conditions" made it possible to establish the ambiguity of the position
of the scholars, as well as its interpretation. It is established that the common, crosscutting idea of the researchers is the thesis, according to which the announced
definition is a kind of "bridge" between theory and practice. After all, being the
embodiment of the methodological foundations of the formation of a phenomenon, it
allows to achieve pre-formulated pedagogical goals through the implementation of
innovations in the educational process.
Based on the analysis of the dissertation research on the topic of our research,
it has been established that in the process of selection of pedagogical conditions,
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researchers use methods of expert evaluation, discussion, ranking. The pedagogical
conditions of the training of military academy cadets for professional activity on the
principles of the praxeological approach are determined.
Exploring the specific training of future officers for professional work in the
study of professional disciplines, scientists determine the pedagogical conditions as
interrelated set of circumstances, factors external influences under which the
formation of future officers' professional activities is the most effective.
On the basis of analysis methods and pedagogical literature on the study,
teaching observations, interviews, a survey of teachers found that a significant
impact on the process of training of Military Academy cadets to the profession based
on praxeological approach can provide the following pedagogical conditions: the
formation of positive motivation of students for professional careers in the basis of
the axiology of the practical component of professional activities; fundamentalization
of cadets’ knowledge in the process of solving professionally oriented tasks;
assistance in mastering cadets’ experience in the implementation of practical
professional activities as part of the rational activity of an officer; directing selfeducation of cadets to master strategies for rationalizing professional activities.
Prospects for further research in this area are to analyze the results of
statistics that demonstrate and confirm the effectiveness of the proposed pedagogical
conditions of training of the Military Academy cadets to the profession based on
praxeological approach.
Key words: training, readiness, readiness for professional activity, condition,
pedagogical condition, Military Academy cadets, action, effectiveness, efficiency,
praxeological approach.
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ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ
В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ (I пол. ХХ ст.)
У статті в діахронії простежено ступінь дослідженості проблеми
розвитку методики навчання української мови, розглянуто особливості,
методичні підходи учених до процесу вироблення вмінь і формування навичок
мовленнєвого розвитку учнів середніх шкіл, студентів вищих навчальних
закладів у першій половині ХХ ст. Критично проаналізовано підручники та
посібники, розкрито їх значення для педагогічної науки, визначено внесок
мовознавців, педагогів у розв’язання означеної проблеми. Оцінено науковий
доробок із позицій сьогоденняз урахуванням еволюції поглядів учених відповідно
до вимог часу.
Ключові слова: культура усного і писемного мовлення, вироблення вмінь і
формування навичок, вчитель, педагогічна спадщина, посібники, підручники,
навчальний процес, вітчизняна школа, сторінки історії, творчий підхід,
мислення.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У часи відродження духу
національної гідності українського народу великого значення у школах і вищих
навчальних закладах має надаватися підготовці майбутнього фахівця, високого
професіонала, творчої і духовно багатої особистості.
Людство іде в майбутнє, спираючись на минуле. Зв’язок часів і поколінь
має безпосереднє відношення до тих, хто покладав свій досвід, знання і вміння
у розбудову педагогіки, у формування культури усного і писемного мовлення
учнів. Вивчення функціонального аспекту мови є сьогодні одним із
перспективних напрямків лінгвістичної науки.
Використовуючи все раціональне з педагогічної і методичної спадщини
минулого, творчий педагог і методист знайдуть у ній чимало не тільки
повчального і цікавого для розширення своєї фахової ерудиції, а й елементарно
корисного, здатного придатись у повсякденній роботі: глибокі педагогічні
роздуми і спостереження, принагідні зауваження щодо організації навчального
© Яворська С.
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процесу, цінні дидактичні і методичні поради. Сучасний учитель має бути
добре обізнаний з іменами тих діячів, які своїм творчим доробком залишили
чималий слід у науці у першій половині ХХ ст., зробили вагомий внесок у її
розвиток, зокрема у методику навчання української мови, у розвиток культури
мовлення учнів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У методиці навчання рідної
мови у 20-х–30-х роках проблемі мовленнєвого розвитку учнів вітчизняної
школи і студентів було присвячено ряд наукових праць, зокрема посібники і
підручники

І. Барчука,

А. Машкіна,

Л. Булаховського,

Б. Заклинського,

Н. Солодкого, М. Перегінця, В. Смільського, Я. Цибенка, О. Феоктистова тощо,
які не стали предметом уваги педагогів та методистів. Втім, незважаючи на
загальне зростання інтересу науковців до проблеми підвищення ефективності
роботи

з

розвитку

українського

комунікативного

мовлення

учнів,

в

історичному аспекті вона й досі залишається недостатньо розв’язаною, а не
розробленість у сучасних дослідженнях і публікаціях, недоліки в практиці
навчання підтвердили її актуальність .
Мета статті – репрезентувати сторінки історії розвитку методики
навчання української мови, з’ясувати погляди науковців на методику
формування культури усного і писемного мовлення учнів у першій половині
ХХ ст., розкрити їх значення для педагогічної науки.
Завдання статті – критично проаналізувати підручники, посібники, в яких
висвітлюються погляди на мовленнєвий розвиток учнів; визначити внесок
кожного з названих авторів у розв’язання проблеми навчання мови, оцінити
науковий доробок учених із позицій сьогодення.
Виклад основного матеріалу дослідження. У 20-х рр. ХХ ст. виходили
праці з питань розвитку мовлення учнів.
Піднесенню культури мови учнів, майбутніх інтелігентів України,
великого значення надавав Л. А. Булаховський. Творчий підхід до методики
розвитку мовлення знайшов місце в його лекціях ВЗІНО: «Розвиток
письмової мови», «Твори з художнім ухилом», «Ділові і взагалі прозові твори»
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та в статтях «Облік авторського досвіду в шкільній роботі», «Развитие
речи» (1923 р.) [1].
Не відкидаючи усталених у школі перекладів, описів, характеристик і
«творів–розсудів», учений зауважував, що стилістичні навички учнів мають
формуватися на кращих зразках літературних творів. Потрібно стимулювати,
аби в їхніх самостійних роботах були відгуки на сприйняте в художньому слові,
не виключаючи й гумору (Несколько слов о юморе в школе // Родной язык в
школе. – 1924. – № 2). «Вдалі», «веселі» твори підносять тонус життєрадісності,
задовольняють природну психологічну потребу учнів, виробляють у них
відповідні стилістичні вміння.
Не байдужий до шкільних проблем, Л. А. Булаховський висував цікаві
методичні ідеї, спрямовуючи вчителів на пошуки нових ефективних шляхів у
навчальному процесі. Мовознавець вважав, що форми слів слід розглядати у
тісній єдності з їх значенням, а вивчення граматики поєднувати з орфографією і
стилістикою. У своїх працях обстоював творчий підхід до розвитку мовлення
учнів.
У 1926 р. побачила світ книжка А. Машкіна «Письменство й мова в
сучасній

школі»

(друге

видання),

що

викликала

інтерес

педагогічної

громадськості [3].
Основні розділи книжки такі: 1. «Соціяльна динаміка мови та
письменства». 2. «Художнє слово». 3. «Літературно-художня критика».
4. «Техніка рідної мови». 5. «Мова й письменство по вищих школах».
Найцікавішим з усіх розділів для працівника освіти є «Техніка рідної
мови», під якою автор розуміє не лише «формально-синтаксичне опанування»
мови, а й засвоєння «внутрішнього логічного процесу мови, точніше, процесу
тої думки, що в нашій мові одбивається» [3, с. 95].
Вивчення мови, зазначає автор, не слід відривати від життя, яке не
повинно бігти «поза школою, обминати її», оскільки мова є не лише могутній
засіб спілкування, а й боротьби. Особливого статусу надано граматиці.
Виробниче життя не потребує ні історії мови, ні «догматичної граматики».
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«Твердження методистів про те, що граматика навчає логічно думати, говорити
й писати, таке вже застаріле, що згадувати тепер про нього серйозно не
доводиться. З усього цього висновок тільки один – треба дати спокій граматиці
і спробувати створити новий курс, що давав би потрібні навички до мовних
побудуванні» [3, с. 98].
А. Машкін докладно й ґрунтовно спиняється на різних засобах
формування згаданих навичок. Усі засоби він об’єднує навколо чотирьох
основних циклів (груп). Перший – техніка складання плану. Визначаючи три
типи планування роботи (план у вигляді запитань, план-заголовок і план з
розповідних речень), автор підкреслює, що найкращими формами можуть бути
лише два останні. Інколи допускається форма запитань. Другий цикл засобів
охоплює «робочі нотатки». Важливість їх у тому, що вони призвичаюють
думки учнів до лаконічних формулювань. Це робота з текстами, рефератами,
повідомленнями, протоколами. Третій цикл – це вже самостійні праці учнів
(тези, доповіді, ділове листування). Методист зауважує, що складанню тез має
передувати підготовці доповіді. Четвертий цикл – газетна робота, значення якої
як чинника політичного виховання цілком очевидне.
«Соціяльне буття» потребує від учнів не «абстрактного знайомства з
мовою», а вміння робити ділові нотатки для пам’яті, писати звіт, користуватися
порадниками, самостійно складати їх, виступати на зборах, що загалом
сприятиме

виробленню

критичного

ставлення

до

матеріалу,

його

систематизації та правильного викладу.
Отже, викладач рідної мови має організувати роботу над розвитком
навичок «усної та письмової» мови. Безперечно, «Письменство й мова» –
книжка цікава, вона містить корисний для вчителя матеріал, хоча не всі
твердження, висловлені в ній, абсолютно безсумнівні.
Для всіх типів шкіл призначався посібник Б. Заклинського «Методика
усного і письменного стилю», що вийшов 1929 р. у Львові. У ньому виділено
три частини: теоретичну, практичну і збірку «стилевих задач». Найбільше уваги
приділено практичній частині. «Книжка отся улекшує учителеви працю в
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школі, а науку робить дітям приємною». Нею могли послуговуватися вчителі
шкіл «народних, виділових, торговельних, господарських і промислових,
гімназій та семінарій». Підґрунтям для створення книжки послужила праця
чеського інспектора «діяльної школи» Франтішика Патека «Методика вільного
стилю» [2, с. 3].
Мета школи, за автором, – виробити не механічне письмо, а навчити учня
викладати свої знання «ясно і розумно». Ці завдання не під силу старим
методичним прийомам (репродукційним стилем), оскільки вони зводилися до
виконання таких робіт: 1. Відповідь на запитання за змістом статті або видання
(тут власні думки учнів відсутні, вони підказані змістом оповідання).
2. Письмова робота за планом (знову підказані і порядок викладу, і зміст).
3. Переклад. 4. Переказ змісту оповідання, прочитаного учням учителем (також
не самостійне). 5. Комбінований виклад того, що висловлено в кількох статтях,
поєднання змісту в одне ціле [2, с. 5].
Наведені методи і прийоми роботи, постулює автор, підкреслюють, що
місця для власної думки учня в них немає. Усе тут попереджене вчителем і
підказане ним, усе зводиться до запам’ятовування, до копіювання чужих
висловлювань. Таке навчання не може сприяти виробленню самостійної
творчості, розвитку мови, а, навпаки, загальмує мислення, позбавить
упевненості в собі і вміння викладати думки на папері. Зарадити цьому, вважає
методист, можна, якщо в навчанні метою буде не тільки виправлення
орфографічних помилок у письмових роботах, а й розвиток в учнів
самостійності, ініціативи у творчості.
Джерелом дитячої творчості не може бути щось далеке, незнане. Теми
мають бути небуденними, цікавими. До книжки автор додав «Збірку
практичних задач», зібраних під час роботи в школі. Теми їх різні: «Як прийду
зі школи», «Привіт», «Промова», «Прощальні слова при відході зі школи», цикл
стенографічних матеріалів «Діточа забава», «Коломийка», «В полі», «Як
ворожать». Є зразки ділових паперів, як і різного змісту листи.
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Книжка Б. Заклинського, незаперечно, була практичним порадником для
вчителя.
У 30-х роках питання методики розвитку мовлення учнів залишається
актуальним. Хоча програма з мови як для початкових, так і для середніх шкіл
передбачала окремий розділ «Розвиток усної та письмової мови», вчителі
надавали мало уваги цій проблемі, зокрема спеціальним заняттям з розвитку
мовлення, які нерідко використовувалися не за призначенням. Багато вчителів
сам зміст таких уроків не розуміли, що було однією з причин, яка сприяла
неналежному ставленню до використання спеціальних годин для розвитку
мовлення. Передбачені програмами години нерідко використовувались як
додаткові уроки з літератури або для аналізу контрольних робіт тощо.
На часі був виданий в 1931 році посібник Н. Л. Солодкого «Засоби
розвитку усної мови в старших групах трудової школи» [6]. В основу його
автор поклав власний досвід роботи, частково – досвід інших викладачів мови і
літератури. Він підкреслює низький рівень культури мови у школах не тільки
учнів, а й учителів, тому вважає, що на розвиток усної мови у трудових школах
слід звернути максимум уваги. Засобами розвитку усної мови в V–VІІ групах
школи мають бути «читання, переказ, розмова, розповідь, вивчення на пам’ять і
декламація; драматизація, літературні суди та дискусії, мовно-літературні
екскурсії, переклад, доповідь; збори, вечірки, гуртки, мовна кампанія» [6, с. 5].
У розділі «Читання» подано методичні поради, як проводити уроки, як і
коли – словникову роботу, розкрито особливості опрацювання творів різного
жанру, шляхи збагачення мовлення учнів. Є зразки таблиць із лексичної
роботи, орфоепії, наведено фрагменти уроків читання. Великої ваги автор надає
«позашкільним читанням», вважає, що треба навчити учнів читати активно: в
міру швидко і неодмінно замислюватися над прочитаним, аналізувати його,
робити олівцем у зошиті нотатки, записувати незрозумілі слова, цитати,
складати план конспекту, тези тощо. Змалку дітей слід привчати до карткової
системи записів і зауважень до прочитаного. Багато важить і ознайомлення з
рецензіями кількох авторів на одну книжку, уміння складати рецензію самому.
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До глибокого серйозного читання привчає колективне читання. Воно полегшує
обговорення прочитаного. Корисними є проведення конференцій читачів,
інсценізування прочитаної книжки, проведення екскурсій, літературних і
політичних судів. Усе це сприяє поглибленню розуміння змісту, а в цілому, на
думку автора, має велике значення для мовленнєвого розвитку.
Прийоми переказу прочитаного висвітлюються в розділі «Переказування
прочитаного». З-поміж інших Н. Солодкий виділяє як ефективні перекази
мовою твору, від імені дійової особи. «Треба розвивати, удосконалювати мову
не лише в розумінні багатства лексики, точністю у висловах, ясності й простоти
в стилі, а розвивати й емоційність її». Доцільними видами переказів є «повні
(детальні) і короткі (стислі)». «Детальні» змушують учня фіксувати увагу на
деталях,

стислі

привчають

виділяти

найголовніше,

а

це

значить

і

висловлюватися лаконічно [6, с. 19].
Переказуванню має передувати складання плану, докладного або
стислого. Учень повинен уміти скласти план у різних варіантах (запитаннями,
заголовками, цілими реченнями). Поширеним і оригінальним, зауважує автор, у
практиці шкіл є прийом переказу твору за планом-малюнком. Замість
складання плану учні на трьох – чотирьох малюнках зображують найголовніші
місця з твору, потім за ними переказують.
Засобом формування мислення і світогляду учнів, прищеплення їм знань і
вмінь, на думку педагога, є бесіда (розділ «Розмова»). «Розмова – найліпший і
найпоширеніший засіб розвитку усної мови... Щоб розмова мала успіх, треба
переводити її добре розвиненою мовою, щоб найкраще розвинути мову, треба
педагогічно правильно проводити розмову» [6, с. 22]. Перед бесідою вчитель
має обміркувати план, заздалегідь сформулювати відповідно до педагогічних
вимог запитання, які відповідають змісту опрацьованого матеріалу, бездоганні з
мовного погляду.
Великого

значення

Н. Солодкий

надає

розповіді.

Цьому

методу

присвячено окремий розділ «Розповідання». Термін цей був на той час новий.
Автор вважає, що його «потрібно виділити в окрему галузь шкільної
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роботи» [6, с. 26]. Розповідь – це не звичайний переказ прочитаного, коли діти
використовують план твору, зміст і мовленнєві засоби. Це і не розмова, бо
учням не доводиться самостійно кожному опрацьовувати й виражати словесно
окрему тему чи питання. Переказ і бесіда потребують активної участі всього
учнівського колективу, розповідь – це творчість переважно індивідуального
характеру, глибоко емоційна.
Отже, переказ, бесіда, розповідь – різні види роботи і за змістом, і за
формою. Ними послуговуються і в житті. Учений переконаний, що метод
розповіді треба розглядати окремо і в методиці навчання мови, оскільки
потенціал його надто великий і він показує, якою мірою учень оволодів
літературною мовою, наскільки емоційно й досконало – через читання і
переказ. Виклад – це самостійний виступ учня, що демонструє підсумки його
знань, з чого можна довідатися про досконале чи недосконале знання мови:
лексику, стиль, фразеологію, виразність, емоційність. Під час оповіді учень
виявляє вміння пов’язувати окремі фрази в одне ціле, в яку «одежу слова», за
І. Франком, може одягти свої думки; розвиває ініціативу, індивідуальні
здібності, мислення.
Тем і видів роботи з розповіді багато. Це можуть бути «компонування»
закінчення до прочитаного твору, продовження його; переказ прочитаного
оповідання, описові вправи (про предмет, явище, подію). Складнішими є
характеристики на одного учня, на двох учнів (протилежних або схожих між
собою). Активізують учнів «картини, що показуються чарівним ліхтарем чи
епідіаскопом». Сприяє розвитку мовлення кіно, бо воно може дати такі знання і
розвиток, яких не кожна книжка чи екскурсія дадуть. Цікавими для дітей є теми
«фантастичні» (фабули з газет, з хроніки), з усної народної творчості. Для такої
роботи «експромтом» можна дібрати групи окремих слів: «постріл, жах,
радість»; «Петрик, пожежа, бідність». З цими трьома словами учень повинен
скласти оповідання і розказати у групі. Така робота (за умови «хто складе
найшвидше і найкраще») є ефективною і дає змогу перевірити не тільки мову
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учня, а й наскільки швидко, правильно та емоційно він може висловити свої
думки, чи багата в нього уява [6, с. 29, 30].
Автор застерігає, що такому виду робіт має передувати пояснення
вчителя, його розповідь, до якої слід добре підготуватися. Тему учневі
найкраще визначити заздалегідь. План він може скласти у вигляді малюнків,
зображення яких допомагає краще передати зміст. Великого значення надається
художньому викладу.
На переконання вченого, розвитку мови сприяє декламування віршів,
прози (розділ «Вивчання напам’ять і декламація»). Завдяки цьому в учня
збагачується словниковий запас, розвиваються емоції. Автор зазначає, що така
форма роботи, на жаль, не знайшла належного місця у школі. «Приказки,
окремі вирази з творів художніх і нехудожніх – це квіти, якими мовлянин
прикрашує свою мову. Адже що більше вживають у мові таких виразів,
художніх образів, то соковита, емоційна мова, то більший вплив вона робить на
слухачів» [6, с. 36].
Крім зазначеного, велику вагу для розвитку мовлення має організація і
проведення мовних кампаній: гуртків, зборів, вечорів, екскурсій, виготовлення
таблиць з неправильно вживаними словами, з лексичними огріхами. На мовні
вечори рекомендується добирати відповідний матеріал, наприклад: 1) читати,
декламувати й інсценізувати твори кращих поетів і письменників; 2)
влаштовувати «суди» над тими учнями, які не вчать мову, не пильнують
чистоти її; 3) інсценізувати «похорон» паразитних, лайливих слів, жаргонізмів;
4) читати створені словнички непотрібних слів, фейлетони. Щоб виробити
правильне

усне

мовлення,

треба

повсякчас

«профілактувати

мовну

хворобу» [6, с. 65–69].
Для студентів вищих навчальних закладів призначалася «Робітна книга
української мови. Техніка усної та письмової мови» (1931 р.), написана
колективом

авторів

–

М. Перегінцем,

В. Смільським,

Я. Цибенком

[4].

У «Передмові» зазначається, що поява її зумовлена нестачею підручників.
Книжка складається з двох частин: перша – «Фонетика, елементи синтакси і
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морфології», друга – «Лексика, синтакса з фразеологією, техніка усної і
письмової мови». Кожна частина має розділи.
Підручник вирізняється з-поміж інших тим, що побудований «на основі
застосування активного методу навчання». У ньому подано матеріал, потрібний
для «розуміння мови» і для практичного застосування її. Курс розрахований на
самостійне вивчення студентами. У викладі теорії використано прийоми
зіставлення і порівняння з російською мовою. Теоретичний матеріал
закріплюється вправами.
Завершується видання розділом «Техніка роботи над книгою» з
численними порадами, як добирати книжки для читання, як їх читати, як
навчитися розуміти і засвоювати прочитане. Досить уваги приділено методиці
роботи над текстом: складанню плану, конспекту, тез, доповіді, виписуванню
цитат тощо.
Автори, укладаючи підручник, ставили за мету озброїти студента,
«майбутнього кваліфікованого будівника соціалізму», мовною культурою,
необхідною «кожному громадянинові в його практичній роботі. Книжка
відповідала своєму призначенню.
Незадовільний стан знань учнів з розвитку мовлення зазначено в
методичному листі «Про викладання української мови в 5–7-х класах середньої
школи»

(1935 р.),

складеному

І. Барчуком

за

матеріалами

обстеження

викладання мови у школах усіх областей. Причина, на думку автора, криється в
пасивності самих учителів, відсутності спеціальних вправ, системи в роботі [5].
Ясність у цю справу внесла «Методика розвитку мови в 5, 6, 7 класах”
О. П. Феоктистова (1939 р.), що була схвально сприйнята учителями мови
середніх шкіл [7].
Праця написана на основі чималого досвіду роботи багатьох шкіл,
містить слушні практичні поради. Заслуговують на увагу поради щодо роботи з
переказом, з цитатами, іншими видами вправ. Докладно і ретельно автор
розробив цілу низку методичних питань: типи читання, система роботи над
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текстом, як писати етюди-портрети, робити переклади текстів з російської мови
українською і,навпаки, складати тези й конспекти та ін.
Зазначимо, що окремі проблеми розкрито неповно, неточно, учительмовник не на всі питання знаходив у ньому відповіді, однак посібник,
безперечно, був корисний і потрібний.
Висновки

і

перспективи

дослідження.

Проведене

дослідження,

теоретичний синтез досягнень методики навчання української мови як
педагогічної науки в розвитку, в діахронії, системі є підґрунтям для таких
висновків.
Незважаючи на те що в першій половині ХХ ст. знання учнів були слабкі,
а методичний рівень викладання невисокий, позитивні зрушення навіть в
організаційно невнормованій школі були значні. На шляху поступового
розвитку республіки справа загального навчання через початкову чотирирічку
була великим історичним здобутком влади. У методиці навчання мови
висунуто низку цікавих і сміливих педагогічних ідей, що з успіхом
реалізовувались у повсякденній практиці вчителів. Методисти висловлювали
слушні думки, що слугували вчителям у практичній роботі, сприяли
удосконаленню стилістичної грамотності учнів.
З огляду на висловлене, підкреслимо, що докорінно поліпшилася вся
система навчання мови. Завдання вчителя в цей час незмірно зросли, працювати
по-старому школа вже не могла. Педагоги невтомно шукали нових форм і
методів

викладання,

намагаючись

активізувати

навчальний

процес,

використовуючи всі можливості для піднесення грамотності та мовної культури
учнів.
Резюмуючи, наголосимо, що, попри певні недоліки, методичні ідеї вчених
сприяли науковому опрацюванню проблем навчання мови. Узагальнення і
поширення кращого педагогічного досвіду було дієвою допомогою вчителям,
поліпшувало якість викладання. Створювана методична система сприяла
засвоєнню учнями найважливіших теоретичних відомостей і значно піднесла
рівень мовної практики.
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Передові педагогічні ідеї минулого заслуговують на увагу в сучасній
школі, зокрема: належна увага до проведення занять, розвиток дослідницької
роботи учнів на матеріалі мови; намагання надати творчого характеру
домашнім завданням; організація роботи над збагаченням словника учнів.
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Яворская С. Проблема развития культуры речи в историческом
контексте (I пол. ХХ в.)
В статье в диахронии прослеживается степень изученности проблемы
развития методики обучения украинскому языку, рассмотрены особенности,
методические подходы ученых в процесс выработки умений и формирование
навыков речевого развития учащихся средних школ, студентов высших
учебных заведений в первой половине ХХ в. Критически проанализированы
учебники и пособия, раскрыто их значение для педагогической науки, определен
вклад языковедов, педагогов в решение этой проблемы. Оценены научные
достижения из позиции сегодняшнего с учетом эволюции взглядов ученых
соответствии с требованиями времени.
Сделан вывод, что в период украинизации и деукраинизации педагоги,
несмотря на определенные недостатки, в методике развития культуры
устной и письменной речи учащихся выдвинули ряд интересных и смелых идей,
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которые с успехом реализовывались в повседневной практике учителей.
Педагогические идеи прошлого, в частности: размышления по организации
учебного процесса, развитие исследовательских интересов учащихся,
мышления, выработка умений производить связные высказывания с
соблюдением культуры речи и речевого этикета в различных ситуациях,
обогащение активного словаря заслуживают внимания в школе. В
историческом наследии современный учитель найдет интересные
дидактические и методические советы для расширения профессиональной
эрудиции.
Ключевые слова:культура устной и письменной речи, формирование
умений и формирование навыков, учитель, педагогическое наследие, пособия,
учебники, учебный процесс, отечественная школа, страницы истории,
творческий подход, мышления.
Yavorskaya S. The Problem of the Development of the Culture of Speech (1st
Half of the Twentieth Century)
The article deals with the degree of research of the problem of the development
of the methodology of teaching the Ukrainian language, the features, methodical
approaches of the scientists I. Barchuk, L. Bulakhovsky, B. Zaklinsky, A. Mashkin, N.
Solodky, M. Pereginets, V. Smils'kyi, J. Tsybenko , O. Feoktistov to the process of
development of skills and skills development of speech development of secondary
school students, students of higher educational institutions in the first half of the
twentieth century.Critically analyzed textbooks and manuals, their significance for
pedagogical science is revealed, the contribution of linguists, teachers in solving a
given problem is determined. The evaluation of scientific achievements from the
standpoint of the present, taking into account the evolution of the views of scientists
in accordance with the requirements of time.
It is concluded that during the period of Ukrainianization and deUkrainianization of teachers, despite some disadvantages, students developed a
series of interesting and bold ideas in the method of developing the culture of oral
and written speech, which were successfully implemented in the everyday practice of
teachers. Pedagogical idea soft the past, in particular: reflections on the
organization of the educational process, the development of research interests of
students, thinking, developing the ability to produce coherent expressions in
accordance with the culture of speech and speech etiquette in different situations, the
enrichment of the active vocabulary deserves attention in the modern school. In the
historical heritage of the modern teacher will find interesting didactic and
methodical advice for the expansion of professional erudition.
Keywords: oral and written language culture, skills development and skills
formation, teacher, pedagogical heritage, manuals, textbooks, educational process,
home school, history pages, creative approach, thinking.
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УДК 378.143
Віталій ЯРЕМА,
Заступник командира окремої бригади морської піхоти, м. Одеса

ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглянуто основні напрями удосконалення підготовки
майбутніх офіцерів у вищому військовому навчальному закладі. Сучасні реалії
життя, бойові дії на Сході України висувають нові вимоги до підготовки
офіцерів. Визначено, що розвиток системи військової освіти відбувається у
декількох напрямах: удосконалення змісту її реформування; розробляється
нова військова доктрина; виявлення та розвиток нових засобів і способів
ведення бойових дій; поява додаткових задач, що поставлені перед Збройними
Силами України та іншими силовими структурами; реформування системи
військової професійної освіти нашої країни. Це сприяє дієвості трьох основних
функцій: розвивальної; компенсаційної; адаптаційної.
Ключові слова: майбутні офіцери, збройні сили України, напрями
реформування , вищий військовий навчальний заклад, освітній процес, засоби
ведення бойових дій.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Нині особлива увага
приділяється інтеграції освіти, науки й військової діяльності. Тому відбувається
перехід до нових принципів взаємодії між ними та взаємозв’язку загальної
вищої освіти з військовою. Такий процес забезпечується створенням умов для
формування й розвитку особистості майбутнього офіцера, який володіє
активною

життєвою

позицією,

високим

рівнем

загальної

професійної

компетентності тощо.
Вивчення

теоретичних і практичних основ військово-професійної

підготовки майбутніх офіцерів до професійної діяльності дозволило виділити
низку проблем, стосовно проходження освітнього процесу в вищих військових
навчальних

закладах.

Удосконалення

освітнього

процесу

обумовлене

виявленими суперечностями, основна суть яких полягає у невідповідності між
вимогами

суспільства

і

держави

до

фахової

готовності

офіцерів

правоохоронних органів і рівнем їх готовності виконувати свої функції за
© Ярема В.
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призначенням.
професійної

Тому

виникла

підготовки

потреба

офіцерів.

реформувати

Основними

існуючу

напрямами

систему
змін

є:

переструктурування змісту навчальних дисциплін з урахуванням вимог до
сучасного стану підготовки майбутніх офіцерів до військових дій; введення
сучасних навчальних технологій; нових форм і методів навчання. На основі цих
вимог визначена тема статті про основні орієнтири удосконалення освітнього
процесу в вищому військовому навчальному закладі.
Аналіз наукових праць. Проблема підготовки майбутніх офіцерів
завжди була в центрі уваги науковців. Питання теоретичних основ військової
підготовки

розглядали

М. Герасимов,

О. Барабанщиков,

М. Мацишин,

В. Полюк,

І. Біочинський,
С. Сінкевич,

А. Галімов,

Л. Романишина,

В. Пономаренко, Є. Сарафанюк, В. Ягупов та ін. Особливості професійної
підготовки військових досліджували О. Діденко, М. Дьяченко, О. Єфремов,
Є. Леонов, В. Полюк, Н. Феденко, В. Ягупов та ін. Структурні компоненти
професійної компетентності військовослужбовців розглядалися за різними
родами військ, зокрема: майбутніх офіцерів-прикордонників (А. Афанасьєв,
І. Грязнов, М. Мацишин, С. Морозов та ін.), військового фахівця в галузі
захисту інформації (А. Білорус, Ю. Коленко та ін.), офіцерів служб тилу
(С. Каплун, М. Коротких, Ю. Лісніченко, О. Маслій та ін.) тощо. Але проблема
підготовки майбутніх офіцерів все ще залишається актуальною.
Основний зміст статті. Міжнародні події в суспільстві, пов’язані з
військовими діями в Україні, сприяють підвищенню якості підготовки
майбутніх офіцерів до військово-професійної діяльності. Важливого значення в
цьому сенсі набуває Концепція військової освіти в Україні, яка враховує
розвиток системи військової освіти в Україні. Головною метою Концепції є
збереження

досягнень

вищої

військової

школи

України,

її

науково-

педагогічного потенціалу, забезпечення якісної підготовки військових фахівців
відповідно до сучасних вимог,

зменшення

витрат на

їх підготовку,

сформування і забезпечення розвитку високих моральних якостей громадянина
України та захисника Вітчизни [4].
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Як вказує науковець П. Вишневський, розвиток системи військової
освіти, удосконалення змісту її реформування є об’єктивною необхідністю:
змінилися соціально-політичні й економічні умови; відбувається пошук ідейних
орієнтирів; розробляється нова військова доктрина; одержали розвиток нові
засоби і способи збройної боротьби, з’явилися додаткові задачі у Збройних Сил
України та інших силових структур; реформується система професійної освіти
нашої країни [2, с. 17].
Аналіз психолого-педагогічної і військової літератури дозволив виділити
основні напрями модернізації військової освіти в Україні. До таких напрямів
можна віднести: інтеграція освіти вищої школи, науки й діяльності органів
силових відомств; перехід до нових принципів їхньої взаємодії; впровадження
сучасних технологій, форм і методів навчання.
Розглянемо ці напрями більш детально.
Інтеграція освіти вищої школи, науки й діяльності органів силових
відомств. Цей процес пропонуємо здійснювати за логікою педагогічної
системи, яка базується на методологічних підходах: системний, діяльнісний,
аксеологічний, акмеологічний, праксеологічний, синергетичний.
При цьому військова освіта буде виконувати такі завдання:
– формування потреби в освіті, важливості суспільного інтересу до неї;
розвиток творчої особистості, формування інноваційного мислення;
– глобальний характер освіти;
– створення фундаменту освіти на основі органічної і збалансованої
єдності природничої, гуманітарної і військово-професійної складових освіти;
– гуманізація освіти;
– екологічна спрямованість освіти;
– інформатизація освіти;
– розробка сучасної дидактики різних рівнів освіти;
– запровадження сучасних технологій навчання;
– формування потреби в самостійному опануванні знань, у самоосвіті;
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– всебічне матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення
освіти відповідно до поставлених завдань і мети;
– перегляд ролі, функцій науково-педагогічного складу, організації його
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації [7].
Такі

завдання

висувають

вимоги

щодо

педагогічної

практики,

передбачають створення всебічного педагогічного забезпечення системи вищої
військової освіти [3, с. 28].
При цьому вирішується низка специфічних педагогічних завдань:
підготовка кваліфікованих військових кадрів для різних напрямів діяльності;
використання досягнень науково-технічного прогресу, що передбачає постійне
вдосконалення характеру військової діяльності, а також інтеграцію професій,
навчальних дисциплін. Це забезпечує взаємозв’язок загальної вищої освіти з
військовою. У військовій освіті починають впроваджуватися передові освітні
технології. Поєднання навчання з військовою службою створює умови для
формування й розвитку особистості майбутнього офіцера, який володіє
активною

життєвою

позицією,

високим

рівнем

загальної

професійної

компетентності тощо [8, с. 41].
У працях Ю. Лісніченка показано, що підготовка майбутніх офіцерів
високомобільних десантних військ до професійної діяльності відбувається
відповідно до єдиної педагогічної системи військової освіти Збройних Сил та
інших військових формувань України, яка розглянута в його дослідженнях [6].
Ефективним такий процес буде за впровадження сучасних технологій.
Наші дослідження показали, що такими технологіями є особистісноорієнтовані. Основою впровадження цих технологій є: обізнаність викладачів з
індивідуально-психологічними

особливостями

досконалість навчальних програм

майбутніх

офіцерів,

і методики професійної підготовки,

готовність науково-педагогічного складу до впровадження удосконаленої
методики професійної підготовки майбутніх офіцерів, педагогічні умови та
педагогічна технологія процесу [6, с. 103–116].
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До таких технологій відносять: інтерактивні технології кооперативного
навчання;

інтерактивні

технології

колективно-групового

навчання;

технології ситуативного моделювання технології опрацювання дискусійних
питань [5, с. 117].
Такі технології вимагають застосування таких методів навчання, які
активізують

розумову

і

практичну

діяльність

майбутнього

офіцера,

забезпечують подальшу їх зростання ступеня оволодіння різними способами
самореалізації, саморозвитку і саморегуляції. Обираючи ці технології ми
орієнтувалися на мету – забезпечити розвиток і саморозвиток курсантів на
основі вивчення його індивідуальних особливостей.
Проектуючи особистісно орієнтоване навчання, ми включили в проекти:
обґрунтування вимог опанування змісту навчання, опис

і врахування

особистісних якостей курсантів [1, с. 47].
Серед методів і форм навчання, які забезпечують ефективність
впровадження особистісно орієнтованого навчання ми віддаємо перевагу таким:
комплексі заняття, семінари, заняття на полігоні, самостійна рбота та методи –
розповідь, пояснення, рольові ігри, тренінг, інтерактивні.
Висновки: Нині відбувається реформування вищої військової освіти.
Здійснити такий процес можна шляхом Аналіз психолого-педагогічної і
військової літератури дозволив виділити основні напрями модернізації
військової освіти в Україні. До таких напрямів можна віднести: інтеграція
освіти вищої школи, науки й діяльності органів силових відомств; перехід до
нових принципів їхньої взаємодії; впровадження сучасних технологій, форм і
методів навчання.
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Ярема В. Основные ориентиры исследования подготовки будущих
офицеров к профессиональной деятельности
В статье рассмотрены основные направления усовершенствования
подготовки будущих офицеров в высшем военном учебном заведении.
Современные реалии жизни, боевые действия на Востоке Украины выдвигают
новые требования к подготовке офицеров. Определено, что развитие системы
военного образования осуществляется в нескольких направлениях:
совершенствование содержания ее реформирования; разработка новой
военной доктрины; изучение и развитие новых средств и способов ведения
боевых действий; выявление дополнительных задач, которые стоят перед
Вооруженными Силами Украины и другими силовыми структурами;
реформирование системы военного профессионального образования нашей
страны. Это способствует действенности трех основных функций:
развивающей; компенсационной; адаптационной.
Ключевые слова: будущие офицеры, вооруженные силы Украины,
направления реформирования, высшее военное учебное заведение, учебный
процесс, средства ведения боевых действий.
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Yarema V. Principalresearch Guides of Future Officers Training for
Professional Activities
The article is devoted to the main categories of competence approach and its
use in the future economists’ training.
The competence approach embodied in the Bologna Declaration, has been
chosen as one of the ways of solving the problem of qualitative future economists’
training, that facilitates further development, generalisation and synthesis of
previously studied up by national higher education systemic, person-centred,
behavioural evaluative and other pedagogical approaches to the formation of the
content of education.
The appeal of modern teachers, who are training the future economists, to
competence approach is explained by the following reasons: the changes in society to
the problems of the economy and orientation to reproduction of the demanded
qualities of the personality (mobility, dynamism, constructiveness, professional and
social competencies); the necessity to modernise education and production. Different
approaches to the concept "competence approach" have been analyzed, among which
the most widely used is the expression that the competence approach – is a set of
common principles for determining the goals of education, the selection of the
content of education, the organization of the educational process and the evaluation
of educational outcomes. Among the main reasons for the ineffectiveness of the
knowledge-based approach the following have been determined: based on the
process of memorization, the result, significant outside the system of education, is not
visible.
The analysis of literary sources has allowed to point five components of
competence out for the future economists: maturity; possession of knowledge of
economic content; experience in the practical application of theoretical knowledge;
attitude to the content of economic disciplines and its acquisition; emotional and
volitional regulation in the process of competency identification. College students are
geared to these components during their studies at a higher education establishment.
Apart from the competency, scientists distinguish the concept of "competence".
The comparison of these concepts has been carried out. Competence – compulsory
acquisition, pre-determined social requirement (norm) to the educational training of
a future specialist, necessary for his / her qualitative productive activity in a
particular area, and competency – is an individual psychological feature, the mastery
and possession of the corresponding competence. These concepts, for specialists of
different specialties, are practically the same.
Keywords: future officers, Armed Forces of Ukraine, directions of the renewal,
higher military educational establishment, educational process, means of armed
struggle.
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ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ
СПРАВИ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті розкрито сутність філософських принципів і загальнонаукових
методологічних підходів до побудови системи професійної підготовки
майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних
закладах. Обґрунтовано єдину методологічну систему, яка охоплює системний,
синергетичний, особистісно зорієнтований, діяльнісний, праксеологічний,
компетентнісний та інноваційно-технологічний підходи та зорієнтовується
на визначення цілей професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської
справи і механізмів їхнього досягнення.
Ключові слова: методологія, методологічний підхід, система,
професійна підготовка, вища медсестринська освіта, майбутні магістри
сестринської справи, готовність до мета діяльності.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Специфіка сучасного
етапу розвитку професійної освіти в сестринській справі полягає в тому, що в
цій сфері нормою дослідження анонсованої проблеми стає окреслення та
вирішення завдань з позиції інтеграції різних наукових підходів. Така
інтеграція передбачає збагачення методології підготовки майбутніх магістрів
сестринської справи (далі – МСС) методами суміжних наук, їхньої адаптації до
специфіки вищої медсестринської освіти. Особливої значущості інтегративність
набуває

в

осмисленні

самоорганізуючих

багатовимірних

природних

і

соціальних об’єктів, до яких відносяться практично всі явища педагогічної
реальності, зокрема й освітній процес [1, с. 77]. В осмисленні феномену вищої
медсестринської освіти з позицій сучасних наукових підходів інтегративність є
одним з основних методологічних принципів.
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Поліпарадигмальність сучасної вищої медсестринської освіти зумовлена
безліччю методологічних підходів, які розробляються й обґрунтовуються в
педагогічній теорії та практиці. Беручи за основу дослідження кілька підходів,
украй важливим є поєднання всіх складових відповідно до логіки дослідження,
тобто так, щоб розкрити причинно-наслідкові зв’язки між педагогічними
явищами і процесами [2, с. 22]. Поява і становлення методологічних підходів
зумовлені потребами розвитку системи охорони здоров’я, науки, освіти та
суспільства в цілому. Зміни в науці зумовлені необхідністю повороту
педагогічної практики до людини [3, с. 59].
Категорія «підхід» відображає світоглядну позицію і розглядається як:
комплексний педагогічний засіб, що охоплює три основні компоненти: основні
поняття; принципи як вихідні положення (головні правила) здійснення
освітньої діяльності; прийоми і методи побудови процесу навчання [4];
принципова методологічна орієнтація дослідження в розгляді об’єкта вивчення
та загальної стратегії дослідження [3]; теоретично обґрунтований практичний
шлях реалізації тих чи інших принципів і комплекс заснованих на них ідей та
стратегічний напрям організації системи освіти й навчання [5, с. 24].
Водночас, розуміння категорії «підхід» слід проаналізувати з позиції суті
методологічного підходу, оскільки методологія (від грец. methodos – шлях,
спосіб та logos – поняття) – спосіб пізнання основи, розташування акцентів
сенсу поняття; наука і мистецтво уможливлення досконалого мислення та
ефективної діяльності в усіх сферах суспільного життя [6, с. 120].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Філософський аналіз поняття
«методологія» дає змогу виявити сутність поняття «методологія педагогіки». У
сучасній науковій літературі окреслене поняття розглядається з різних позицій.
Науковці розглядають методологію педагогіки здебільшого з позицій її
гносеологічної функції (О. Вознюк, Є. Іванченко, С. Клепко, А. Фурман та ін.),
педагогічного

пізнання

(С. Максименко,

В. Огнев’юк,

Л. Пономарьова,

В. Рибалка, М. Фіцула та ін.); з урахуванням сутнісних характеристик поняття
«методологія», виокремлених у філософських дослідженнях і визначають її
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гносеологічну та діяльнісну спрямованість (Г. Васянович, О. Коваленко,
Г. Новікова, В. Онищенко, Є. Ходаківський, Д. Чернілевський та ін.).
Метою статті є аналіз понять «підхід», «методологія» і «методологічний
підхід» та обґрунтування на їхній основі філософсько-методологічних засад
професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих
медичних навчальних закладах (ВМНЗ).
Виклад основного матеріалу дослідження. Реалізація методологічних
основ наукового пізнання явищ і процесів здійснюється шляхом використання
методологічних підходів як стратегії вивчення та перетворення педагогічної
теорії і практики [7, с. 11]. Тому методологічний підхід у підготовці майбутніх
МСС окреслюємо як дослідницьку стратегію, яка базується на засадах
положень певної теорії і визначає напрями пошуку в проекції на предмет
дослідження.
Узагальнюючи підходи до педагогічного проектування, професійну
підготовку майбутніх МСС у ВМНЗ розглядаємо як системний поетапний
процес. Виявлені зміни пріоритету в цінностях і цілях професійної підготовки
актуалізували зіставлення і відбір методологічних підходів її реалізації, що
забезпечують взаємозв’язок і цілісність освітнього процесу. Методологічною
основою

підготовки

майбутніх МСС

у ВМНЗ

визначено

системний,

синергетичний, особистісно зорієнтований, діяльнісний, праксеологічний,
компетентнісний та інноваційно-технологічний підходи, які об’єднані в єдину
методологічну систему та зорієнтовують на визначення цілей професійної
підготовки студентів і механізмів їхнього досягнення.
Як складне явище, в якому виокремлюються певні складові частини,
різноманітні зв’язки і взаємодії між ними та становлять цілісну єдність,
професійна підготовка майбутніх МСС, повинна вивчатися, передусім, з позиції
системного підходу. Відповідно до уявлень науковців, які розкривають сутність
системного підходу як напряму методології наукового пізнання та соціальної
практики в гносеологічному плані доцільно виокремити два основні класи
систем: матеріальні й ідеальні. Матеріальні системи існують об’єктивно,
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незалежно від людини, а ідеальні системи є результатом інтелектуальної
діяльності науковців та мають певну специфіку [8, с. 268], яка виявляється в
структурній організації та способі їхньої реалізації та розвитку.
У сучасних умовах системний підхід висувається на одне з провідних
місць у науковому пізнанні, що пояснюється виникненням нового типу
наукових

завдань,

де

центральними

стають

проблеми

організації

та

функціонування складних об’єктів. Специфіка використання системного
підходу у вивченні складних природних, біологічних і соціальних об’єктів
полягає в тому, що наукові знання про ці системи надзвичайно обмежені, і по
суті досліджуються не власне системи, а їхні структури – схеми стійких
елементів цього цілого.
Як методологічна основа професійної підготовки майбутніх МСС у
ВМНЗ, системний підхід є специфічним методом системної організації
цілісного

освітнього

процесу,

доцільно

організованих

і

педагогічно

скоординованих для досягнення певної освітньої мети.
У сучасних умовах системний підхід значно збагатився шляхом
синергетичної теорії та зумовив розвиток синергетичного підходу, який
переконливо

доводить,

самоорганізованих

що

системах.

розвиток
Як

можливий

доцільно

лише

підкреслює

у

відкритих,

А. Рідкодубська,

розкриття синергетичних закономірностей пов’язане з подальшим розвитком
системного підходу і визначає передусім не нову науку з власним предметом
вивчення, а нову систему поглядів, парадигму, що дає змогу досліджувати
наукові проблеми з іншої позиції [9, с. 95].
Ключовими поняттями та положеннями, на яких базуються основні
концепти синергетики, є цілісність, відкритість систем; складність та дисипація
(впорядковані структури); нелінійний характер розвитку (порядок, хаос),
флуктуація й атрактори як стани, що визначають мету розвитку систем,
біфуркація та керівні параметри та, врешті решт, хаос як «детермінована»
упорядковуюча

сутність [8].

Відмінними

особливостями
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підготовки майбутніх МСС як нелінійної системи є реакції на зовнішні умови
та чинники й наявність біфуркації – переломного моменту в розвитку системи.
Перенесення

ідей синергетики у гуманітарну сферу (професійну

підготовку майбутніх МСС) зумовлює виникнення труднощів, пов’язаних із
формалізацією понять і процесів розвитку систем. Тому педагогічні системи
доцільно «відносити» до синергетичних лише умовно, використовуючи лише
загальні методологічні ідеї та принципи синергетичної парадигми.
Не викликає сумнівів той факт, що одним із провідних у світовій освітній
стратегії є компетентнісний підхід, який сприяє перетворенню освітньої
парадигми в суспільно значуще явище. Компетентнісний підхід як один із
пріоритетних концептуальних напрямів модернізації вищої медсестринської
освіти, репрезентує нову парадигму освіти. Це обґрунтовано принциповими
змінами майже в усіх медичних професіях; зростанням ролі горизонтальної
мобільності

протягом

професійного

життя;

професіоналізацією

вищої

медсестринської освіти.
Ключовою

ідеєю

компетентнісного

підходу

є

компетентнісно

зорієнтована освіта, яка зміщує акценти з процесу нагромадження нормативно
визначених традиційних «знань – умінь – навичок» у площину формування й
розвитку в майбутніх МСС здатності практично діяти і творчо застосовувати
способи практичної діяльності для успішної самореалізації в різних сферах
системи охорони здоров’я. Очевидно, що впровадження окресленого підходу у
вищу медсестринську освіту є фундаментом формування компетентного
фахівця з одночасною орієнтацією студента на інноваційний досвід успішної
професійної діяльності в конкретній сфері, що актуалізує необхідність чіткого
відбору змісту вищої освіти відповідно до потреб особистості.
Визначальними характеристиками компетентнісного підходу є два
аспекти: явище (виявлення предмета, зовнішні форми його існування) і сутність
(внутрішні зміст). Оскільки проникнення в «глибину» речей є завданням науки,
в науковому плані проблему компетентнісного підходу необхідно вирішувати
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не лише фіксацією його виявів у педагогічній практиці, а й осмисленням
сутності освітніх компетенцій і компетентності.
У сучасній педагогіці професійної освіти компетенції розглядаються як
новий тип цілепокладання в освітніх системах, основною відмінністю якого є
звільнення (однак не ігнорування) компетентнісної моделі від диктату об’єкта
(предмета)

діяльності

й

одночасне

окреслення

міждисциплінарних,

інтегрованих вимог до результату освітнього процесу. Результатом набуття
компетенцій як соціально закріпленого результату освітньої діяльності є
компетентність
«моделювання»,

–

напрям

модернізації

реальність

для

професійної

конкретної

освіти,

особистості.

результат
Тлумачення

компетентності в межах дослідження як здатності майбутніх МСС до
здійснення практичної діяльності зумовлює необхідність формування в
студентів ВМНЗ такої особистісної якості випускника, як готовність до
метадіяльності, яка охоплює:
1)

універсальну

функціональну

компетентність

як

реалізацію

нормативного виконання соціальних ролей медичної сестри;
2) надфункціональну грамотність як сукупність знань, розвиток
інтелектуального й духовного світу студента, які перевищують рівень
функціонально необхідних вимог;
3) творчу грамотність як здатність до ефективної творчої діяльності
(здатність до новацій у сфері професійної та суспільної практики, вміння
створювати якісно нове знання);
4) метаграмотність як рівень розвитку творчого потенціалу, який
перевищує показники різних форм привласнення знань.
Отже, реалізація компетентнісного підходу дає змогу під новим кутом
розглядати проблему якості професійної підготовки майбутніх МСС.
Теоретичною

основою

сучасної вищої медсестринської освіти

є

особистісно зорієнтований підхід, який реалізується як науково-обґрунтована
стратегія,

спрямована

на

забезпечення

єдності

соціально-морального,

загальнокультурного та професійного розвитку особистості з урахуванням
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тенденцій функціонування та розвитку системи охорони здоров’я. З позицій
особистісно зорієнтованого підходу професійна підготовка доцільна в тій мірі,
в якій вона сприяє набуттю студентами особистісних смислів. Саме в цьому
сенсі світ постає перед особистістю в світлі власних мотивів і цілей. В
особистісних смислах відкривається значення світу, життя, а не байдуже знання
про дійсність.
Нині вимоги до розвитку особистості студента такі, що освіта повинна
забезпечувати можливість подальшого випередження існуючих професійно
зорієнтованих та наукових знань, а також їхнього систематичного оновлення
шляхом власної пізнавальної активності, а також сформованість умінь
поєднувати досить широкі загальні знання з можливістю осягнення обмеженої
кількості

дисциплін.

Таким

чином,

особистісно

зорієнтований

підхід

передбачає в конструюванні та здійсненні педагогічного процесу орієнтацію на
особистість як мету, суб’єкт, результат і основний критерій його ефективності;
опору в навчальному процесі на природний процес саморозвитку задатків і
творчого потенціалу особистості з урахуванням її соціально-професійних
перспектив та створення для цього оптимальних умов [10, с. 122]; вимагає
визнання унікальності особистості, її інтелектуальної та моральної свободи,
права на повагу.
Сутнісний взаємозв’язок процесів формування і буття особистості з
діяльністю зумовлює закономірний інтерес педагогіки до цієї категорії. Саме
наукове поняття діяльності було введено в філософські роздуми І. Кантом,
однак лише починаючи з робіт Ф. Гегеля, Л. Фейєрбаха та ін., було
представлено власне змістовне тлумачення діяльності як категорії. Зокрема,
Ф. Гегель окреслив загальну схему діяльності, ґрунтовно проаналізувавши
діалектику її структури (зокрема, взаємовизначеність мети і засобів) та
зазначивши соціально-історичної зумовленості діяльності та її форм. За його
уявленням, будь-яка діяльність, яка здійснюється її суб’єктом, охоплює мету,
засіб, сам процес перетворення і його результат [11, с. 233].
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Необхідно зазначити, що в діяльності особистість формується і
багатогранно виявляється, однак це ще не є діяльнісний підхід [12]. Діяльнісний
підхід вимагає спеціальної роботи щодо формування діяльності студентів,
їхньої трансформації в позицію суб’єкта пізнання. Діяльнісний підхід став
методологічною основою значної кількості технологій навчання (проблемне,
розвивальне, диференційоване, концентроване, модульне навчання, дидактична
гра, активне (контекстне) навчання тощо). Для всіх цих технологій, які
застосовуються у вищій освіті, спільним є те, що вони спрямовуються не лише
на засвоєння студентами абстрактних знань, а на одночасне оволодіння
професійно зорієнтованими основами діяльності, передусім – навчальної,
шляхом якої засвоюються всі інші види діяльності.
Не менш важливим у побудові системи професійної підготовки майбутніх
МСС, який розглядає діяльність з позиції успішності є праксеологічний підхід,
основою якого є праксеологія. Праксеологія як міждисциплінарний напрям
наукових досліджень виникла на початку ХХ ст., а основним її завданням було
пізнання загальних законів людської діяльності й визначення на їхній основі
узагальнених правил досягнення в ній досконалості. Звернення до праксеології
необхідне для майбутніх МСС для оптимізації власних дій, інтеграції власних
зусиль з діями колег, окреслення меж професійної діяльності, забезпечення
успішності практичної медсестринської діяльності. Праксеологія як загальна
методологія розглядає способи діяльності, зокрема й мисленнєві, з позицій
їхньої ефективності, однак ключовим її напрямом є розвиток особистісного
потенціалу студента як системи ресурсів особистості.
Праксеологічний підхід пов’язаний з актуалізацією методів раціональної
та продуктивної особистісно зорієнтованої або професійної діяльності в умовах
ускладнення всіх форм медсестринської діяльності й необхідністю підвищення
рівня її осмисленості в майбутніх МСС. Цей методологічний підхід
зорієнтований на практику організації освітньої діяльності майбутніх МСС з
позицій удосконалення форм, структури, методів у сучасному освітньому
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просторі за

критерієм

максимальної результативності

з

мінімальними

ресурсними затратами [13, с. 12].
Суть підготовки майбутніх МСС з позиції праксеологічного підходу
полягає в тому, що в центрі уваги є не просто спільна діяльність студентів з
викладачами, а ефективна діяльність для досягнення єдиних визначених цілей.
Виконуючи функцію методологічного орієнтиру, праксеологічний підхід
уможливлює перехід майбутніх МСС на новий рівень здійснення особистісно
зорієнтованої або професійної діяльності шляхом її оптимізації.
Інтерес для нашого дослідження в аспекті методологічного підґрунтя
становить

інноваційно-технологічний

підхід,

заснований

на

організації

навчального процесу та професійної підготовки в аспекті креативної й
інноваційної педагогіки. Як широке явище наукової думки, збагачене новими
науковими напрямами, інноваційно-технологічний підхід є тим універсальним
підходом, який дає змогу об’єднати складні та різноманітні явища, об’єкти,
процеси в єдину цілісну систему на основі використання загальних
властивостей і закономірностей вияву інформаційних процесів.
З позиції інноваційності окреслений підхід в освітньому процесі
привертає

все

більшу

увагу

науковців,

оскільки

взаємозумовлений

упровадженням інновацій (нововведень), які є найоптимальнішим засобом
підвищення ефективності вищої медсестринської освіти [14]. В аспекті
креативності та творчості досліджуваний підхід взаємозумовлений реалізацією
ідей креативної педагогіки як науки творчого навчання, цільова установка якої
полягає в перетворенні навчання у ВМНЗ у творчий процес.
Отже, інноваційно-технологічний підхід у підготовці майбутніх МСС
передбачає врахування і реалізацію таких ознак інноваційної діяльності в
технологічному процесі навчання у ВМНЗ: акцент на розвиваючий потенціал
навчання, орієнтація на самостійну цінність пошукової діяльності, постановка
дидактичних цілей високого пізнавального рівня, прийняття викладачем позиції
партнера в навчальному процесі.
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Висновки

дослідження

та

перспективи

подальших

розвідок.

Узагальнюючи вищевикладене, варто зробити висновок, що в професійній
підготовці майбутніх МСС є всі можливості для застосування окреслених
методологічних підходів, а їхня реалізація передбачає цілісне формотворення
педагогічної системи професійної підготовки фахівців з повною вищою
медсестринською освітою.
Очевидно, що методологічні підходи є одними з найважливіших науковотеоретичних категорій дидактики. Однак важливим є не лише теоретичне
осмислення

проблеми

реалізації

методологічних

підходів,

а

й

їхнє

культивування на рівні практико зорієнтовані концепції, в логіці гуманітарної
експертизи всього освітнього процесу майбутніх МСС.
Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у методичному
забезпеченні

процесу

реалізації

визначених

методологічних

підходів

професійної підготовки майбутніх фахівців медсестринства.
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Ястремская С.
Философско-методологические
основы
профессиональной подготовки будущих магистров сестринского дела в
высших медицинских учебных заведениях
В статье раскрыта сущность философских принципов и общенаучных
методологических подходов к построению системы профессиональной
подготовки будущих магистров сестринского дела в высших медицинских
учебных заведениях. Обоснованно единую методологическую систему, которая
охватывает системный, синергетический, личностно ориентированный,
деятельностный, праксеологический, компетентностный и инновационнотехнологический подходы и ориентируется на определение целей
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профессиональной подготовки будущих магистров сестринского дела и
механизмов их достижения.
Ключевые слова: методология, методологический подход, система,
профессиональная подготовка, высшее медсестринское образование, будущие
магистры сестринского дела, готовность к метадеятельности.
Yastremska S. Philosophical and Methodological Basis of Professional
Training of Future Master's-level Nurses in Higher Medical Education
Institutions
The article reveals the essence peculiarity of philosophical principles and
general scientific methodological approaches to the construction of the system of
professional training of future nurses with master’s degree. Modern science uses a
new methodology of interdisciplinarity, complexity, consistency.
The methodological approach in professional training of the future master'slevel nurses is considered as a research strategy based on the principles of a certain
theory and defines the directions of search in the projection for the subject of
research. The unified methodological system, which includes systematic, synergetic,
personally oriented, activity, praxeological, competence and innovativetechnological approaches was substantiated. It is grounded and focuses on the
definition of the goals of professional training of future master's-level nurses and
mechanisms of their achievement. The outlined methodological approaches to the
theory and practice of vocational education are used in various interpretations.
However, their productivity becomes more apparent given the general tendency of
expanding the spectrum of active training of future master's-level nurses. The main
characteristics of the educational paradigm and its specificity in the context of higher
nursing education are highlighted.
The socially fixed result of the educational activity of future master's-level
nurses is considered readiness for meta-activity. It is based on universal functional
competence (the implementation of the normative implementation of the social roles
of the nurse), overfunctional literacy (a set of knowledge that exceeds the level of
functionally necessary requirements), creative literacy (the ability to effectively
engage in creative activity), metaliteracy (the level of development of creative
potential, which exceeds the indicators various forms of appropriation of knowledge).
Methodological approaches are one of the most important scientific and
theoretical categories of didactics. Nevertheless, it is necessary not only theoretical
understanding of the problem of their implementation, but also cultivation at the level
of a practically oriented concept, in the logic of humanitarian examination of the
entire educational process. The expressions of methodological approaches in the
content of higher nursing education are the following components: integration,
axiological, subject-oriented, dialectic and polysemic knowledge, problem and
dialogicity, existential. The systematic use of methodological approaches ensures an
increase in their effectiveness as a result of interaction with others.
Key words: methodology, methodological approach, system, professional
training, higher nursing education, future master's-level nurses, readiness to metaactivity.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 3

Педагогіка

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 3

