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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ
КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ
В статті представлено концептуальні засади на яких ґрунтується
провідна ідея щодо проблеми формування конфліктологічної культури, які
будуть теоретичним підґрунтям для організації системи професійної
конфліктологічної підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій.
Комплексний характер проблеми формування конфліктологічної
культури майбутніх фахівців соціономічних професій передбачає реалізацію
наукового пошуку за трьома взаємопов’язаними концептами –
методологічним, теоретичним і методико-технологічним.
Методологічний концепт відображає взаємозв’язки і взаємодію різних
підходів загальнонаукової і конкретно-наукової методології до розв’язання
проблеми дослідження. Загальні положення теоретичного концепту
послугували основою для розроблення системи формування конфліктологічної
культури майбутніх фахівців соціономічних професій та створення її моделі,
формулювання ключових дефініцій дослідження. Методико-технологічний
концепт відображає методичні засади впровадження та перевірки
ефективності системи формування конфліктологічної культури майбутніх
фахівців соціономічних професій у закладах вищої освіти.
Ключові слова: конфліктологічна культура, концептуальні засади,
майбутні фахівці соціономічних професій.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Зміни, що відбуваються у
світі

в

політичному,

економічному,

морально-етичному,

світоглядному

напрямках, потребують підвищення якості людських ресурсів, нарощування
інноваційного потенціалу суспільства, розвитку освіти. Історичні зміни у
суспільстві та прагнення України долучитися до Європейського співтовариства
пред’являють високі вимоги до майбутніх фахівців, оскільки рівень підготовки
кадрів є запорукою національного розвитку, а конкурентоспроможність
освічених, компетентних, висококультурних, здатних до прояву позитивної
світоглядної позиції фахівців – основою демократичного розвитку країни.
© Браніцька Т. Р.
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Значне розширення масштабів міжкультурної взаємодії, що потребує
підвищення

комунікабельності

та

толерантності

фахівців,

зростання

конфліктогенності суспільства, виникнення глобальних проблем, котрі можна
вирішити лише шляхом співробітництва, передбачає формування у молодого
покоління навичок культури та знань конфліктології. Тому підвищеної уваги
потребує проблема не тільки фундаментальної професійної підготовки
майбутніх фахівців усіх сфер діяльності, а й формування та розвиток їхньої
загальної й конфліктологічної культури, особливо це стосується майбутніх
фахівців соціономічної сфери діяльності (педагогів, психологів, соціальних
працівників) як представників професій типу «людина-людина».
Для реалізації ефективної професійної діяльності у конфліктогенному
середовищі

майбутньому

фахівцю

соціономічної

професії

необхідний

відповідний вид культури як спосіб життєдіяльності в конфліктних ситуаціях,у
взаємодії із суб’єктами цієї сфери. Важливий принцип відповідності
професійної освіти потребам особистості та суспільства, гуманістичної
спрямованості, демократизму, неперервності освіти дає можливість постійно
поглиблювати загальнокультурну та фахову підготовки, самовдосконалювати
професійно важливі та особистісні якості людини впродовж усього життя.
Актуальність досліджуваної проблеми формування конфліктологічної
культури

майбутніх

фахівців

соціономічних

професій

очевидна

та

беззаперечна, тому що конфліктологічна культура майбутніх фахівців
соціономічних професій є важливим чинником успішності та ефективності
результатів професійної діяльності в подальшому, оскільки вона забезпечить
мотивацію, зацікавленість, розуміння, прийняття, узгодженість дій між
педагогом та учнем, соціальним працівником, психологом і клієнтом,
представників соціономічної сфери діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Важливе
значення для розв’язання проблеми дослідження мають наукові праці, в яких
йдеться про зв’язок конфліктів із проблемами професіоналізації особистості
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(В. Безпалько,

І. Ващенко,

Н. Гришина,

Л. Карамушка,

Н. Коломінський,

Г. Ложкін, Н. Пов’якель, В. Шейнов та ін.) Наукового осмислення набули
принципи, підходи до вивчення конфліктів у соціономічній сфері діяльності
(А. Анцупов, Е. Богданов, Г. Бережна, С. Гіренко, К. Зайцева, В. Зазикін,
А. Лукашенко, Г. Козирєв, В. Руденко, М. Руденко, Б. Хасан).
У контексті дослідження особливе значення мають наукові праці з проблем
конфліктологічної культури вітчизняних та зарубіжних дослідників: І. Козич [4],
Н. Підбуцької [5], Н. Самсонової [6], Н. Серебровської [7], М. Трухан [8],
О. Щербакової [9] та ін. Водночас, незважаючи на розроблення науковцями
різних аспектів даної проблеми, недостатньо висвітлене цілісне розв’язання
завдань із формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців
соціономічної сфери. Виявлено відсутність цілеспрямованих системних
досліджень, предметом яких було б обґрунтування теоретичних і методичних
засад

формування

конфліктологічної

культури

майбутніх

концептуальних

засад

фахівців

соціономічних професій.
Метою

статті

є

висвітлення

формування

конфліктологічної культури, які будуть теоретичним підґрунтям для організації
системи

професійної

конфліктологічної

підготовки

майбутніх

фахівців

соціономічних професій.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Професійна

конфліктологічна підготовка забезпечить можливість засвоєння і розвитку не
тільки вузькопрофесійних знань, умінь, а й виховання фахівця, здатного до
продуктивної співпраці, до конструктивного волевиявлення, котрий вміє
управляти своєю поведінкою та взаємодіяти із соціумом; котрий здатний
управляти

конфліктами

(профілактика,

прогнозування,

попередження,

діагностика, врегулювання, контроль), зменшуючи їхні негативні наслідки;
котрий готовий постійно удосконалювати свої особистісні, професійні якості та
рівень конфліктологічної культури.
Концепція наукового дослідження щодо формування конфліктологічної
культури майбутніх фахівців соціономічних професій охоплює провідну ідею,
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мету,

тенденції,

закономірності

та

принципи,

передумови,

чинники,

зміст,освітньо-професійний простір формування конфліктологічної культури,
створений з урахуванням основних методологічних тенденцій розвитку освіти.
В основу концепції наукового дослідження покладено ідею про те, що
конфліктологічна освіта є важливим компонентом професійної підготовки
майбутніх фахівців соціономічних професій, а її формування як складової
професійної

культури

є

пріоритетним

напрямом

їхньої

професійного

становлення, підвищення ефективності їхньої професійної діяльності у
конфліктогенному середовищі та досягнення особистісно професійної зрілості.
Формування

конфліктологічної

культури

майбутніх

фахівців

соціономічних професій буде ефективним, якщо:
забезпечити розвиток конфліктологічної культури майбутніх фахівців
соціономічних професій на основі розробленої та обґрунтованої авторської
концепції;
побудувати на основі авторської концепції систему формування
конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій та
унаочнити її у вигляді моделі;
розробити і впровадити у процесі професійної підготовки майбутніх
фахівців соціономічних професій психолого-педагогічні умови формування
конфліктологічної культури;
формування

конфліктологічної

культури

майбутніх

фахівців

соціономічних професій буде відбуватися відповідно до авторської технології,
що передбачає аудиторну і позааудиторну роботу, поєднання традиційних та
інноваційних форм і методів навчання;
розробити й упровадити у процесі професійної підготовки майбутніх
фахівців соціономічних професій навчально-методичне забезпечення, що
забезпечують формування конфліктологічної культури.
Концепція дослідження щодо формування конфліктологічної культури
майбутніх фахівців соціономічних професій, основні положення зумовлені
комплексним характером проблеми розвитку конфліктологічної культури
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майбутніх фахівців соціономічних професій, що передбачає реалізацію
наукового пошуку за трьома взаємопов’язаним концептами (методологічним,
теоретичним і методико-технологічним), які покладено в основу реалізації
провідної ідеї та виконання завдань дослідження.
Методологічний концепт відображає взаємозв’язки і взаємодію різних
підходів загальнонаукової і конкретно-наукової методології до розв’язання
проблеми

формування

конфліктологічної

культури

майбутніх

фахівців

соціономічних професій у закладах вищої освіти). Теоретичний концепт
містить

систему

загальних

положень,

що

послугували

основою

для

розроблення системи формування конфліктологічної культури майбутніх
фахівців соціономічних професій та створення її моделі, дали змогу виявити
провідні

теорії

та

ідеї

покладені

в

основу

процесу

формування

конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій,
сформулювати

ключові

дефініції

дослідження.

Методико-технологічний

концепт відображає методичні засади впровадження (психолого-педагогічні
умови,

навчально-методичне

забезпечення,

технологія)

та

перевірки

ефективності системи формування конфліктологічної культури майбутніх
фахівців соціономічних професій у закладах вищої освіти.
Концептуальні засади дослідження містять подані нижче положення.
1. Розвиток

конфліктологічної

культури

майбутніх

фахівців

соціономічних професій у закладах вищої освіти має відбуватися з урахуванням
вимог суспільства до сучасного фахівця соціономічної сфери, що пов’язані із
зростанням конфліктогенності суспільства, модернізацією та інтеграцією
системи освіти в Європейський освітній простір, і базуватися на науково
обґрунтованій концепції, методологічну основою якої становлять системний,
синергетичний, компетентнісний, особистісно орієнтований, діяльнісний,
культурологічний,

конфліктологічний,

інтегративний,

аксіологічний

та

акмеологічний підходи.
2. Формування

конфліктологічної

культури

майбутніх

фахівців

соціономічних професій у закладах вищої освіти є системним і поетапним
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процесом.

Система

формування

конфліктологічної

культури

майбутніх

фахівців соціономічних професій є відкритою, динамічною і забезпечує
розвиток

професійно

важливих

конфліктологічних

якостей

та

самовдосконалення майбутніх фахівців соціономічної сфери. Структуру
системи

утворюють

взаємообумовлені

концептуально-методологічна,
результативна

підсистеми.

і

взаємопов’язані

змістово-технологічна
Реалізація

системи

і

цільова,

оцінювально-

передбачає

здійснення

мотиваційного, діяльнісного і рефлексивного етапів.
3. Практична реалізація системи формування конфліктологічної культури
майбутніх фахівців соціономічних професій ґрунтована на впроваджені
психолого-педагогічний умов, оновлені змісту навчальний дисциплін, розроблені
спецкурсу «Конфліктологічна культура майбутніх фахівців соціономічних
професій», розроблені і впроваджені технології, що забезпечує підвищення
якості конфліктологічної підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій.
Методологічну основу, суттєве значення для нашого дослідження мають:
системний,

синергетичний,

компетентнісний,

діяльнісний,

культурологічний,

аксіологічний,

акмеологічний

особистісно

конфліктологічний,

підходи.

Системний

орієнтований,
інтегративний,

підхід

до

процесу

формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних
професій

розглядає

мету

й

очікуваний

результат

у

взаємозв’язку

і

взаємозумовленості та виявляє складові цього процесу (концептуальний,
змістово-технологічний, оцінно-результативний блоки). Синергетичний підхід
розкриває стимулюючий взаємовплив суб’єктів освітнього процесу та сприяє
їхньому

саморозкриттю,

самовдосконаленню.

Компетентнісний

сприяє

засвоєнню системи ключових професійних конфліктологічних компетенцій,
умінь, навичок, досвіду творчої та практичної діяльності. Особистісно
орієнтований підхід визначає характер взаємодії викладачів і студентів через
створення атмосфери співробітництва, довіри, відкритості, що мотивує
особистісний сенс розширення конфліктологічних знань, умінь, навичок.
Діяльнісний підхід спрямований на організацію розвивального навчання, на
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розвиток особистісних якостей майбутнього фахівця, розкриття власних
можливостей, внутрішнього світу, свого «Я» через активну навчальну,
самостійну та професійно-практичну діяльність. Культурологічний підхід
сприяє духовному розвитку, творчій активності, розвитку культури мислення,
почуттів, поведінки, забезпечує формування конфліктологічної культури як
процесу інтеріоризації культурних цінностей. Конфліктологічний підхід
розглядає формування конфліктологічної культури на основі конструктивної
конфліктологічної позиції і уможливлює досягнення творчого рівня та
формування позитивної «Я – концепції». Інтегративний підхід передбачає
поглиблення зв’язків між психолого-педагогічними дисциплінами в контексті
конфліктологічної підготовки, сприяє інтенсифікації процесу формування
конфліктологічної культури та спрямовує на комплексне використання,
інноваційних технологій навчання. Аксіологічний підхід розкриває роль
ціннісних орієнтацій у формуванні конфліктологічної культури, детермінує
розвиток професійно важливих якостей особистості студента в емоційній,
інтелектуальній,

мотиваційній,

вольовій

сферах.

Акмеологічний

підхід

висвітлює закономірності та механізми досягнення майбутніми фахівцями
соціономічних

професій

сформованості

конфліктологічної

культури

як

поетапного наближення особистості до вершин професійного розвитку та
зрілості.
Звернення до цих підходів уможливило обґрунтування дидактичних
(науковість,

доступність,

систематичність

і

послідовність,

усвідомлена

діяльність, зв’язок навчання з життям, зворотній зв’язок, майстерність
викладача) та специфічних (принцип цілеспрямованості, комплексності,
суб’єктності, діалогічності, саморегуляції, зв’язку з практикою професійної
діяльності, рефлексивної спрямованості)принципів.
Концептуальні засади формування конфліктологічної культури майбутніх
фахівців

соціономічних

професій,

зумовлені

загальними

психолого-

педагогічними закономірностями професійної підготовки, які ґрунтуються на
взаємозв’язку дидактичних та специфічних принципів, визначених відповідно
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до методологічних підходів дослідження, забезпечили наукове підґрунтя для
визначення поняття «конфліктологічної культури» її структури, розробки
структурно-функціональної моделі системи формування конфліктологічної
культури

майбутніх

фахівців

соціономічних

професій

та

психолого-

педагогічних умов.
Конфліктологічну культуру фахівця визначаємо як багатогранну якість
особистості, що ґрунтується на гуманістичних, духовних цінностях та
світоглядних позиціях; включає культуру мислення, почуттів, поведінки,
комунікативну культуру;

виявляється

в

конфліктологічній

грамотності,

мотиваційній готовності, компетентності до управління конфліктами, в
конструктивній

конфліктологічній

позиції;

відображає

ефективність

професійної конфліктологічної діяльності фахівця; становить особистісний
ресурс, який збагачується життєвим досвідом. Основні структурні компоненти
конфліктологічної культури: конфліктологічна грамотність, конфліктологічна
готовність, конфліктологічна компетентність.
Вважаємо, що психолого-педагогічними умовами, які дадуть можливість
забезпечити успішність процесу формування конфліктологічної культури
майбутніх фахівців соціономічних професій та стимулювати його розвиток є
наступні:

актуалізація,

сприйняття

та

усвідомлення

морально-етичних,

професійних цінностей у процесі формування конфліктологічної культури;
інтегративний підхід до змісту доповнення фахових дисциплін у контексті
професійної

конфліктологічної

підготовки;

цілісність,

системність

і

безперервність у формуванні конфліктологічної культури майбутніх фахівців
соціономічних професій; створення позитивного мікроклімату професійномотиваційного середовища з метою включення студентів до навчальнопрофесійної діяльності; активізація рефлексивної діяльності та саморегуляції
студентів з метою формування конфліктологічної культури як складової
професіоналізму.
Розроблена структурно-функціональна модель системи формування
конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій
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становить

органічну

єдність

взаємообумовлених

структурних

блоків:

концептуального блоку (мета, завдання, методологічні підходи, дидактичні та
специфічні принципи та чинники формування конфліктологічної культури);
змістово-технологічного блоку (психолого-педагогічні умови, структурні
компоненти

конфліктологічної

культури,

етапи,

шляхи

формування,

технологічне забезпечення – форми, методи, засоби); оцінно-результативного
блоку, котрий виконує функції діагностики і корекції знань, умінь; визначає
рівні

сформованості

соціономічних

конфліктологічної

професій

(елементарний,

культури

майбутніх

репродуктивний,

фахівців

продуктивний,

творчий) через критерії та показники сформованості.
З огляду на підсумки вищесказаного, можна зробити наступні висновки:
ефективність формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців
соціономічних професій суттєво підвищиться, якщо їхня професійна підготовка
у закладах вищої освіти буде організована на основі теоретично обґрунтованої
та

експериментально

перевіреної

авторської

системи

формування

конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій,
розробленої відповідно до сформульованих концептуальних засад.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі може бути
виокремлення критеріїв та показників сформованості конфліктологічної
культури майбутніх фахівців соціономічних професій.
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Браницкая Т. Р. Концептуальные основы системы формирования
конфликтологической культуры будущих специалистов социономических
профессий
В статье представлены концептуальные основы на которых
базируетсяглавная идея проблемы формирования конфликтологической
культуры, является теоретическим основанием для организации системы
профессиональной конфликтологической подготовки будущих специалистов
социономических профессий.
Комплексный характер проблемы формирования конфликтологической
культуры будущих специалистов социономических профессий предполагает
реализацию научного поиска по трем взаимосвязанными концептами методологическим, теоретическим и методико-технологическим.
Методологический концепт отражает взаимосвязи и взаимодействие
различных подходов общенаучной и конкретно-научной методологии к
решению проблемы исследования. Общие положения теоретического концепта
послужили
основой
для
разработки
системы
формирования
конфликтологической культуры будущих специалистов социономических
профессий и создание ее модели, формулировка ключевых дефиниций
исследования. Методико-технологический концепт отражает методические
основы внедрения и проверки эффективности системы формирования
конфликтологической культуры будущих специалистов социономических
профессий в учреждениях высшего образования.
Ключевые слова: конфликтологическая культура, концептуальные
основы, будущие специалисты социономических профессий.
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Branitska T. Conceptual Bases of the System of Formation of the
Conflictological Culture of Future Specialists of Socionomy Professions
The paper presents the conceptual bases on which the leading idea is based on
the problem of the formation of conflictological culture, which will be a theoretical
basis for the organization of the system of professional conflictological education of
future specialists of socionomy professions.
The complex nature of the problem of formation the conflictological culture of
future specialists of socionomy professions involves the implementation of a scientific
research for three interrelated concepts - methodological, theoretical,
methodological and technological.
Methodological concept reflects the interrelations and cooperation of various
approaches of general scientific and definitely scientific methodology to the solving
an issue of the research. The background information of theoretical concept has been
caused as a basis for the development of a system for the formation of the
conflictological culture of future specialists in socionomy professions and the
creation of its model, the formation of the essential definition of the research. The
methodological and technological concept reflects the methodological foundations of
the introduction and verification of the effectiveness of the system of the formation of
the conflictological culture of future specialists of socionomy professions in higher
education institutions.
The conceptual bases of the formation of the conflictologial culture of future
specialists of socionomy profession in higher education institutions contain the
following basic provisions: the methodological basis of the concept consists of an
approaches: systemic, synergetic, competency-based, person-centered, activity,
cultural, conflictological, integrative, axiological, and acmeological; the system of
formation of conflictological culture is open, dynamic and provide the development
of professionally important qualities and self-improvement of future specialists. The
structure of the system is formed by interdependent and interrelated the targetoriented, conceptually-methodological, informatively-technological and evaluative
and effective subsystems. The realization of the system provides for the
implementation of the motivational, activity and reflexive stages; the practical
realization of the system of formation of the conflictological culture is based on the
introduction of psychological and pedagogical conditions, the updating of academic
disciplines content, the developing the special course “Conflictological culture of
future specialists in socionomy professions”, the developing and introduction the
technologies, that provide the improvement of quality of the conflictological
education.
The article gives the definition of conflictological culture and the main
components: conflict proficiency, conflict readiness, conflict competence.
Keywords: conflictological culture, conceptual bases, future specialists of
socionomy professions.
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ЛІНГВІСТИЧНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ЕФЕКТИВНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ
У статті здійснено загальний теоретичний аналіз лінгвістичнометодичних аспектів підготовки майбутніх учителів іноземної мови до
ефективного педагогічного спілкування. Проаналізовано різні аспекти
проблеми підготовки майбутніх учителів-філологів у науковій спадщині
вітчизняних та зарубіжних науковців. Встановлено, що основою діяльності
вчителя є вміння організувати процес оптимального педагогічного спілкування,
розробляти оптимальний стиль педагогічного керівництва, обирати
ефективний режим роботи учнів або тип педагогічної взаємодії. Підсумовано,
що дидактична мова вчителя відрізняється від природної мови позанавчальної
ситуації.
Конкретизовано
специфічні
функції
дидактичної
мови:
комунікативна – повідомлення певних відомостей і обмін інформацією в
процесі усно-мовного спілкування з учнями; дидактична – використання
вчителем промови в якості впливу на учнів у процесі управління та
педагогічного спілкування.
Ключові слова: майбутні вчителі іноземної мови, філологічна освіта,
педагогічне спілкування, стратегія іншомовної взаємодії, студенти.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Українська педагогічна
наука сформувала власні традиції в організації процесу навчання й виховання
майбутніх учителів іноземної мови для загальноосвітньої школи. Водночас слід
зазначити, що певна зміна пріоритетів у стратегічних напрямах розвитку
іншомовної освіти в європейській та світовій спільнотах, суттєві зміни в житті
країни, реформування українського суспільства значною мірою вплинули на
характер і зміст професійної підготовки вчителів іноземної мови. У період
оновлення всіх аспектів життєдіяльності суспільства й реалізації актуальних
завдань Державної національної програми “Освіта” (“Україна XXI століття”),
програми “Вчитель”, Національної доктрини розвитку освіти України в XXI
столітті, основних положень загальноєвропейських рекомендацій з мовної
© Варава Є. А.
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освіти виникає необхідність перегляду усталених поглядів на процес
підготовки майбутнього вчителя іноземної мови з метою визначення ключових
лінгвістичних та методичних вмінь. Усе це сприяє розв’язанню завдань
реформування національної системи освіти та її поступовій інтеграції до
європейського міжнародного освітнього простору.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Питанню
формування професійної готовності студента педагогічного ЗВО до діяльності
за фахом присвячені роботи Н. Кузьміної, О. Мороза, А. Міщенко, О. Пєхоти,
І. Підласого, В. Семіченко, В. Сластьоніна. Значна увага приділяється пошукам
шляхів удосконалення навчального процесу у вищій педагогічній школі
(А. Верхола,

В.

Загвязінський,

В.

Зябкін,

В.

Козаков,

С.

Сисоєва),

організаційних форм, методів і технологій навчання студентів (Т. Акбашев,
А. Вербицький, В. Дьяченко, О. Падалка), особистісно-орієнтованої підготовки
студентів до професійної діяльності (О. Асмолов, А. Реан, В. Сєріков,
Т. Яценко) та ін.
У низці сучасних досліджень актуалізовано різні аспекти проблеми
підготовки майбутніх учителів-філологів: особливості професійної підготовки
та її організації в контексті сучасних підходів до викладання іноземних мов у
різних європейських країнах (В. Базуріна, Т. Григор’єва, І. Задорожна – у
Великій Британії, О. Жижко – в Мексиці, О. Голотюк – у Франції, І. Пасинкова
– у США); порівняльний аналіз тенденцій розвитку змісту та реформування
професійної підготовки вчителів іноземних мов (Н. Бідюк, І. Гез, В. Калініна,
В. Пасинок, М. Тадеєва та ін.). Науковий інтерес становлять результати
дослідження

психологічних

загальнокультурних

(Т. Гусєва),

(Т. Несвірська),

педагогічних

соціокультурних

(І. Соколова),
(В.

Гриньова),

граматичних (Т. Стеченко), мовнокомунікативних (Т. Симоненко), методичних
(О. Бігич, Н. Зінукова) аспектів професійної підготовки майбутніх учителів
іноземних мов.
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Дослідниками констатується комплексна сутність цього процесу, що
вимагає його багатоаспектного вивчення. Водночас відзначається необхідність
підготовки майбутніх учителів-філологів до застосування в майбутній
педагогічній

діяльності

інформаційних

(Л. Морська),

комунікаційних

(І. Костікова,

Н. Фоміних),

(А. Береснєв),

інноваційних

(І. Богданова),

особистісно

інформаційнозорієнтованих

проектно-комунікативних

(О. Дуплійчук) технологій навчання; методу проектів (Ю. Жиляєва); підготовки
вчителів до проведення експедиційної роботи з учнями загальноосвітньої
школи (В. Денисенко) та ін. Однак проблема лінгвістично-методичної
підготовки майбутніх учителів іноземної мови (ІМ) залишилась поза межами
наукових розвідок сучасних дослідників.
Тому метою статті є загальний аналіз лінгвістично-методичних аспектів
підготовки майбутніх учителів іноземної мови до ефективного педагогічного
спілкування.
Виклад основного матеріалу дослідження. У період становлення нової
системи освіти у процесі підготовки вчителя-філолога до роботи в сучасній
школі все більшої актуальності набуває проблема мовної взаємодії вчителя з
учнями на уроках іноземної мови. Проблема мовної взаємодії, що передбачає
здійснення педагогічного спілкування, інтенсивно досліджується в наукових
працях (О. Артеменко, О. Федотова та ін.). Проте в практичному плані не
приділяється належної уваги підготовці студентів до педагогічного спілкування
іноземною мовою.
Основою діяльності вчителя на уроці є вміння організувати процес
оптимального педагогічного спілкування, розробляти оптимальний стиль
педагогічного керівництва, обирати ефективний режим роботи учнів або тип
педагогічної взаємодії. Оптимальне педагогічне спілкування визначається
А. Леонтьєвим як “... спілкування вчителя (або ж педагогічного колективу) з
учнями в навчальному процесі, що створює найкращі умови для розвитку
мотивації учнів творчого характеру навчальної діяльності, для правильного
формування особистості школяра, забезпечує сприятливий емоційний клімат
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Випуск 3

Педагогіка

навчання (зокрема, перешкоджає виникненню “психологічного бар’єру”),
забезпечує управління соціально-психологічними процесом у дитячому
колективі та дозволяє максимально використовувати в навчальному процесі
особистісні особливості вчителя” [1, с. 20]. Кожен урок – це модель
професійного спілкування, “... а від рівня відповідності (або невідповідності)
цієї моделі принципам оптимального педагогічного спілкування залежить
характер майбутньої педагогічної діяльності студента” [2, с. 69], стиль його
педагогічного керівництва.
Навчання іноземній мові передбачає володіння вчителем специфічною
мовною

діяльністю,

відмінною

від

мовної

діяльності

інших

мовних

спеціальностей (гід, перекладач, перекладач-референт, письмовий технічний
перекладач тощо) та від мовної діяльності людини, що володіє іноземною
мовою для цілей спілкування в ситуаціях, відмінних від педагогічних ситуацій
міжособистісної

комунікативної

взаємодії

на

уроках

іноземної

мови.

Це передбачає наявність у майбутніх учителів-філологів професійних навичок і
вмінь, які виокремлюються в особливий предмет у професійно-спрямованому
навчанні іноземної мови студентів (наприклад: лексико-дидактичні, граматикодидактичні навички, дидактико-комунікативні, монологічні/діалогічні вміння
тощо). Відтак, використання іноземної мови як засобу навчання дає підстави
виокремити особливу, специфічну мову вчителя ІМ з навчання учнів нового
засобу спілкування на комунікативно-мовленнєвій основі, тобто професійнокомунікативну або дидактичну мову [3, с. 75].
Як зазначає Т. Стовбчата, мовлення вчителя іноземної мови − поняття
недостатньо вивчене в методичній літературі, а тому не має чіткого
однозначного визначення і термінологічно визначається як професійна,
навчальна, дидактична мова. У наукових пошуках автора не вбачається
принципової відмінності між цими поняттями. Відтак, у контексті дослідженні,
коли мова йде про професійне володіння іноземною мовою, вбачаємо за
доцільне використовувати термін “дидактична мова”, оскільки він широко
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використовується в спеціальних дослідженнях, а також терміном “мова вчителя
на уроці”.
В Оксфордському словнику англійської мови, де ці дві дефініції
ототожнюються, наводиться таке визначення поняття “мова вчителя на уроці” /
“дидактична мова” – вербальний засіб реалізації педагогічної взаємодії з боку
вчителя [4]. Дидактична мова вчителя відрізняється від природної мови
позанавчальної ситуації. І хоча це не особливий стиль мови, проте для неї
характерні дві специфічні функції:
1) комунікативна – повідомлення певних відомостей і обмін інформацією
в процесі усно-мовного спілкування з учнями;
2) дидактична – використання вчителем промови в якості впливу на учнів
у процесі управління та педагогічного спілкування.
Комунікативна функція дидактичної мови передбачає використання
засобів природної мови. Такими засобами є пояснення та уточнення сказаного,
перифраз (описовий зворот мови) і розширення почутої відповіді, запит
інформації з метою з’ясування рівня розуміння, перезапит, паузи хезітації
(навмисна зупинка інформаційного потоку в процесі спілкування). Ці прийоми
свідчать про те, що вчитель прагне підтримати комунікацію, сприймає учнів як
учасників реального спілкування, тобто дає їм можливість брати активну участь
у процесі педагогічного спілкування.
У дослідженнях Е. Соловйової комунікативна функція дидактичної мови
вчителя-філолога реалізується за допомогою дидактичних стратегій [5, с. 82].
Автором виокремлено найпоширеніші дидактичні стратегії, які умовно
розділено на дві групи: стратегії навчання (“пояснення”, “інструкція”,
“корекція”) і стратегії, спрямовані на встановлення і підтримання контакту.
Однак автор зазначає, що стратегії навчання і контакту взаємопов’язані.
Реалізація основного завдання вчителя (повідомлення нових знань) передбачає
активну

участь

у

процесі

комунікації

вчителя

й

учнів.

Наявність

комунікативного контакту є необхідною умовою здійснення впливу за
допомогою інформування. Взаємозв’язок стратегій навчання і контакту
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забезпечує динаміку взаємодії вчителя з учнями в ході уроку і забезпечує
ефективність процесу навчання [5, с. 95–98].
Проблема використання стратегій іншомовної взаємодії вчителя з учнями
розглядається і зарубіжними дослідниками (А. Доф (А. Doff), М. Слатері
(М. Slattery) та Дж. Віліс (J. Willis), Р. Ватсон Тод (R. Watson Todd) та ін.).
Наведемо приклад використання стратегії “пояснення” у процесі введення
нової граматичної структури “too .. (adjective) .. to ...”, який взято з методичного
посібника для вчителів А. Doff [6]. Автор зазначає, що найпростіший спосіб
введення нової структури – це пояснення учням її значення, використовуючи
предмети в класній кімнаті, картинки тощо.
Teacher: (point to the ceiling) What’s that?
Students: The ceiling.
Teacher: (reach up and try to touch it) Look – I’m trying to touch it. Can I
touch it?
Students: No.
Teacher: No, I can not. Because it’s too high. It’s too high to touch. Too high.
The ceiling is too high to touch [6, с. 124].
Однак

А. Doff

підкреслює,

що

не

завжди

можливо

візуально

продемонструвати значення структури, використовуючи навколишні предмети і
наочні посібники. Тому іншим способом пояснення значення є використання
реальної чи умовної ситуації, на прикладі якої демонструється значення
структури, що пояснюється. Наведемо приклад використання умовної ситуації
для пояснення значення структури “There’s no point in ... – ing”:
Teacher: Listen. Imagine you are with a friend. You’re going to visit your
uncle, who lives quite near. Your friend says, “Let’s go by bus”. What will you say?
Yes or no?
Students: No.
Teacher: Why?
Students: Because he lives near.
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Teacher: Yes, he lives nearby. So you might say, “We can walk there in
15 minutes. There’s no point in going by bus”. There’s no point in doing it. No point.
There’s no point in going by bus [6, с. 126–127].
Слід зазначити, що обираючи тактики пояснення нового матеріалу,
вчителю необхідно враховувати такі чинники, як цілі уроку, рівень
підготовленості класу, інтереси учнів, їхні очікування, пов’язані з вивченням
англійської мови, своєчасність пояснення, труднощі міжкультурної комунікації,
потреба емоційного контакту з учителем (учні можуть відчувати себе більш
впевнено, якщо вчитель задовольняє їхні прохання щодо пояснення чогонебудь) [7, с. 96].
Ініціатором іншомовного спілкування з учителем та іншими учнями на
уроці може бути і сам учень. Саме тому М. Slattery та J. Willis пропонують
привчати учнів уже на ранньому етапі навчання проявляти активність,
вступаючи в контакт з педагогом і з однолітками, та використовувати при
цьому знайомі їм граматичні структури і лексику. Наприклад: Look, I’ve got a
new bag pencil case. Excuse me! Can you help me? [8, с. 75].
Наведені приклади відображають реалізацію комунікативної функції
дидактичної мови вчителя англійської мови, що є одним із важливих аспектів
формування

готовності

майбутніх

учителів-філологів

до

педагогічного

спілкування, де англійська мова є засобом забезпечення взаємодії між
учасниками навчального процесу на принципах співпраці та співтворчості,
підтримання гуманістичної спрямованості навчального процесу.
Окрім комунікативної функції дидактичної мови вчителя, яка передбачає
обмін інформацією в процесі усно-мовного спілкування з учнями, науковці
виокремлюють дидактичну функцію мови вчителя, яка використовується як
засіб впливу на учнів під час організації та регулювання вчителем процесу
педагогічного спілкування. Відтак, поняття “дидактична мова” розуміємо як
ширше від поняття “дидактична функція мови вчителя”, оскільки дидактична
мова – це та, якою вчитель користується в дидактико-педагогічних ситуаціях як
засобом навчання, так і засобом педагогічного спілкування на уроці в процесі
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здійснення організаторської, комунікативно-навчальної і виховної педагогічних
функцій.
У процесі дослідження соціокультурної компетентності майбутніх
учителів іноземної мови в професійній підготовці І. Закір’янова поєднує мовні
вчинки вчителів у чотири великі групи або функціональні “гнізда”:
1) стимулюючі; 2) реагуючі (оцінювальні й корекційні); 3) контролюючі;
4) організаційні. Окреслені функції мови вчителя, на думку дослідниці, є
складовими дидактичної функції мови, оскільки припускають використання
мови вчителя як засобу впливу на учнів під час організації та регулювання
вчителем-філологом

процесу

педагогічного

спілкування

з

учнями.

Комунікативні завдання вчителів іноземної мови, (наприклад питання,
спонукання, пояснення, розповідь, повідомлення, схвалення (несхвалення))
реалізують в основному стимулюючу й організаційну функції. Оцінювальні
мовні висловлювання вчителя позитивно впливають на засвоєння навчального
матеріалу учнями, однак найменше виявляються в педагогічному спілкуванні.
Цей аспект мови вчителя на уроці дуже важливий, оскільки мовне заохочення
результатів діяльності учнів підвищує мотивацію до вивчення іноземних мов та
допомагає долати труднощі, що виникають у процесі навчання.
Отже, дидактичну мову вчителя іноземної мови розуміємо як сукупність
вербалізованих професійно-комунікативних дій вчителя іноземної мови
стосовно учнів з метою передачі думки і смислового впливу в процесі
навчальної взаємодії та спрямованих на вирішення комунікативно-пізнавальних
завдань.
У сучасних дослідженнях (А. Анісімова, Н. Сорокіна, О. Філатова та ін.)
зазначається, що дидактична мова вчителя іноземної мови характеризується
певними специфічними ознаками (зверненість, експресивність й емоційність,
результативність, свідомість і творчість, автентичність, мовна адаптація тощо).
У контексті дослідження вважаємо за доцільне розкрити зміст деяких
характеристик учителя іноземної мови, які висуваються до нього на сучасному
етапі розвитку суспільства та освіти. Так, зверненість мовлення передбачає
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вміння вести урок іноземною мовою і встановлювати контакти серед учасників
освітнього процесу засобами іноземної мови. Зверненість мовлення повинне
відповідати комунікативній спрямованості освітнього процесу на розвиток в
учнів мотивації до встановлення міжособистісних контактів для пізнання
оточуючого світу в його культурному і мовному різноманітті.
Значущість експресивності у мові вчителя пояснюється наявністю
особливостей досліджуваної іноземної мови, що має відповідати вимогам до
здійснення міжкультурної комунікації сучасною людиною. Результативність
дидактичної мови виявляється в умінні вчителя іноземної мови словесно
спонукати учнів до активної мовленнєвої діяльності та ставити комунікативні
завдання (у процесі аудіювання, говоріння, читання, письма). В умовах
функціонування полікультурного суспільства результативність дидактичної
мови вчителя ІМ характеризує його здатність формувати комунікативні вміння
і розвивати в учнів якості, які виявляються у взаємодії з представниками різних
культур, з урахуванням їхніх мовних і поведінкових особливостей, культурної
своєрідності тощо.
Свідомість і творчість дидактичної мови вчителів-філологів пов’язані з
реалізацією вмінь формувати в учнів потребу використовувати іноземну мову в
спілкуванні, а також вміння чути і тактовно виправляти помилки в мові учнів.
У цьому сенсі слушною є думка Т. Симоненко щодо якостей і розвинених
здібностей, які дозволяють йому творчо здійснювати професійну діяльність і
ефективно самореалізовуватися в полікультурному суспільстві [9, с. 247].
Інформативність і змістовність мови вчителя-філолога передбачає необхідність
здійснення

навчального процесу з іноземної мови в єдності навчальної,

виховної та факультативної роботи [10, с. 38]. Окреслена характеристика
передбачає сформованість таких професійних умінь учителя іноземної мови:
використовувати навчально-мовні ситуації з метою стимулювання мовної
діяльності учнів і управління нею, шляхом поступового ускладнення мовних
завдань, забезпечуючи єдність мовної діяльності та мовної поведінки;
організовувати і проводити освітню роботу з іноземної мови з метою
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вдосконалення практичних умінь і навичок учнів, підвищення їхнього інтересу
до іноземної мови як навчального предмета і засобу міжкультурної комунікації.
Зазначимо, що мова вчителя на уроці англійської мови повинна бути
зразком для учнів, тобто характеризуватися різноманітністю лексичних та
граматичних структур, а також ідіоматичних виразів. Дидактична мова є
засобом міжкультурної комунікації на уроці та засобом навчання, своєрідним
навчальним матеріалом, основними характеристиками якого є автентичність
(authenticity – справжність, достовірність) і адаптивність.
Адаптивність мовлення вчителя як механізм ефективності його взаємодії
з учнями розглядається у дослідженнях Н. Бідюк, О. Варламової, F. Lorenzo та
ін. у двох аспектах: іншомовна та мовленнєва адаптація. Іншомовна адаптація –
це здатність учителя-філолога мобілізувати власні теоретичні знання з різних
галузей мови (лексикології, граматики, країнознавства) і передати їх учням у
формі, що відповідає меті навчання і рівню мовної підготовки класу.
Іншомовна адаптація характеризується здатністю пояснити артикуляцію звуків
іноземної мови; вміннями складати вправи фонетичної зарядки для корекції
вимови, використовувати знання з лексикології, граматики, країнознавства як
додатковий матеріал, що сприяє підвищенню інтересу до іноземної мови в
доступній для учнів формі.
Натомість

мовленнєва

адаптація

розглядається

як

здатність

до

іншомовного педагогічного спілкування в передбачених або не передбачених
на уроках ситуаціях. Досліджуючи процес формування готовності майбутніх
учителів іноземної мови до використання інформаційних технологій у
професійній діяльності, Л. Харитонова трактує мовленнєву адаптацію як
здатність учителя використовувати в навчальному процесі саме ті іншомовні
форми (не занадто складні і не занадто прості), які стають знайомими і
доступними учням на кожному наступному етапі навчання.
Висновки. Відтак, сформованість такого аспекту дидактичної мови
вчителя-філолога як адаптивність (мовна адаптація та іншомовна адаптація)
характеризує його як цілісну полікультурну толерантну особистість, що
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оволоділа не лише іноземною мовою та методикою навчання, а й іншомовною
культурою, що дозволяє активно долучати учнів до міжкультурної комунікації
засобами іноземної мови.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку полягають у
конкретизації низки сучасних наукових підходів до формування лінгвістичнометодичної компетентності майбутніх учителів іноземної мови.
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Варава Е. А. Лингвистические и методические аспекты подготовки
будущих учителей иностранного языка к эффективному педагогическому
общению
В статье осуществлен общий теоретический анализ лингвистических и
методических аспектов подготовки будущих учителей иностранного языка к
эффективному педагогическому общению. Проанализированы различные
аспекты проблемы подготовки будущих учителей-филологов в научном
наследии отечественных и зарубежных ученых. Установлено, что основой
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деятельности учителя является умение организовать процесс оптимального
педагогического
общения,
разрабатывать
оптимальный
стиль
педагогического руководства, выбирать эффективный режим работы
учеников или тип педагогического взаимодействия. Подытожено, что
дидактическая речь учителя отличается от обычного языка внеучебной
ситуации. Конкретизированы специфические функции дидактической языка:
коммуникативная - сообщение определенных сведений и обмен информацией в
процессе устно-речевого общения с учащимися; дидактическая – использование
учителем речевых приемов в качестве воздействия на учащихся в процессе
управления и педагогического общения.
Ключевые слова: будущие учителя иностранного языка, филологическое
образование,
педагогическое
общение,
стратегия
иноязычного
взаимодействия, студенты.
Varava Ye. Linguistic and Methodological Aspects of Preparing Future
Foreign Language Teachers to Effective Pedagogical Communication
The article provides a general theoretical analysis of linguistic and
methodological aspects of preparing future foreign language teachers to effective
pedagogical communication. Different aspects of the problem of preparing future
teachers of philology in the scientific heritage of native and foreign scientists are
analyzed. It is established that the basis for the teacher’s activity is the ability to
organize the process of optimal pedagogical communication at the lesson, to develop
the optimal style of pedagogical leadership, to choose the effective operation mode
for students or the type of pedagogical interaction. It is concluded that the teacher's
didactic language differs from the natural language of the extra-curricular situation.
Specific functions of the didactic language are specified: communicative – reporting
of certain information and the exchange of information in the process of oral
communication with students; didactic – the use of teacher’s speech as an influence
on students in the process of management and pedagogical communication.
The communicative function of the didactic language provides the use of
natural language means. Such means include the explanation and clarification of the
above-mentioned information, periphrasis (descriptive figure of speech) and the
extension of the received response, the request for information in order to find out the
level of understanding, echo-questioning, hesitation pauses (deliberate stop of the
information flow in the process of communication). The didactic function of the
teacher’s language is used as a means of influencing students when organizing and
regulating the teacher’s pedagogical communication process. The content of the
concept “didactic language” is specified. It is established that this definition is much
broader than the term “didactic function of the teacher’s language”, since the
didactic language is the one that the teacher uses in the didactic and pedagogical
situations as a means of teaching, as well as the means of pedagogical
communication at the lesson in the process of implementation of organizational,
communicative and educational pedagogical functions.
The groups of linguistic actions of future foreign language teachers are singled
out, namely: 1) stimulating; 2) reacting (estimating and correctional); 3) controlling;
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4) organizational. The specific features that characterize the didactic language of a
foreign language teacher (attitude, expressiveness and emotionality, performance,
consciousness and creativity, authenticity, language adaptation, etc.) are analyzed. It
is concluded that the didactic language of a foreign language teacher is a set of
verbalized vocational and communicative actions in relation to students with a view
to transfer thoughts and semantic influences in the process of educational
interaction, which is aimed at solving communicative and cognitive tasks.
Key words: future foreign language teachers, philological education,
pedagogical communication, strategy of foreign language interaction, students.
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ЗНАЧЕННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У
ФОРМУВАННІ ЦІННОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
Формування цінностей професійної діяльності у майбутнього педагога
має забезпечити ціннісно-смислова компетентність, що передбачає ціннісне
ставлення та інтерес до змісту й процесу навчальної діяльності студентів.
Вона формується шляхом постійного звернення до реального життя, до
навколишньої дійсності; відповідності системи особистісних цінностей
соціально значущим орієнтирам; вибору змісту й організації професійної
діяльності педагога відповідно до усвідомлюваної й систематично
відтворюваної системи життєвих цінностей; постійного залучення вихованців
до загальнолюдських цінностей.
У статті розкрито значення ціннісно-смислової компетентності у
формуванні цінностей професійної діяльності майбутнього педагога.
Ключові слова: ціннісно-смислова компетентність, формування, цінності,
професійна діяльність, майбутній педагог.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Педагогічний досвід
свідчить, що неможливо підготувати із студентів висококваліфікованих
фахівців, які вміють творчо мислити і нестандартно діяти, без такої організації
їхньої навчальної діяльності, що забезпечила би максимальний розвиток
особистості, повне розкриття їх творчого потенціалу та сформовану ціннісносмислову компетентність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Професійна
підготовка

вчителя

до

педагогічної

діяльності,

сутність

і

специфіка

педагогічних умінь, механізми їх формування у процесі професійнопедагогічної підготовки досліджувалися багатьма філософами, психологами,
педагогами (А. Алексюк, Г. Балл, В. Бондар, М. Євтух, І. Зязюн, В. Кан-Калик,
В. Козаков, Н. Ничкало, В. Семиченко, Р. Гуревич, Б. Федоришин та ін.).
© Гомонюк О. М.
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Мета

статті.

У

статті

розкрито

значення

ціннісно-смислової

компетентності у формуванні цінностей професійної діяльності майбутнього
педагога.
Виклад основного матеріалу дослідження. Головна мета освітянської
діяльності, на думку В. Андрущенка, повинна спиратись на принцип
формування такої всебічно розвиненої людини, яка б більш-менш гармонійно
поєднувала свої інтереси і свій високий професіоналізм з загальними
цінностями та інтересами (національними, загальнолюдськими, екологічними
тощо) [1, с. 10].
У педагогічній теорії освіта розглядається як процес культурної
ідентифікації. Засвоєння культури здійснюється за допомогою научіння.
Культура створюється, культурі навчаються. Оскільки вона здобувається
небіологічним шляхом, кожне покоління відтворює її і передає наступному
поколінню. Цей процес є основою соціалізації. У результаті засвоєння
цінностей, вірувань, норм, правил й ідеалів відбувається формування
особистості дитини й регулювання її поведінки. Якби процес соціалізації
припинився в масовому масштабі, це привело б до загибелі культури.
Культура формує особистості членів суспільства, тим самим вона в
значній мірі регулює їхню поведінку.
Інша важлива роль культури полягає в тому, що культурні цінності
формуються на основі добору визначених видів поведінки й досвіду людей.
Кожне суспільство здійснило свій добір культурних форм. В одній культурі
матеріальні цінності ледь визнаються, в іншій вони мають вирішальний вплив
на поведінку людей. В одному суспільстві до технології відносяться з
неймовірною зневагою, навіть у сферах, необхідних для виживання людей; в
іншому суспільстві постійно удосконалюється технологія, що відповідає
вимогам часу. Але кожне суспільство створює величезну культурну надбудову,
що охоплює все життя людини – і юність, і смерть, і пам’ять про неї після
смерті.
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В соціологічному енциклопедичному словнику культура (від лат. cultura –
оброблення, виховання, освіта, розвиток, шанування) трактується, як:
1. Сукупність матеріальних і духовних цінностей, що виражає певний
рівень історичний розвиток даного суспільства та людини.
2. Сфера духовної життєдіяльності суспільства, що охоплює систему
освіти, виховання, духовної творчості.
3. Рівень оволодіння тією або іншою галуззю знань або життєдіяльності.
4. Форми соціальної поведінки людини, що зумовлені рівнем її виховання
та освіти [18].
Культура, об’єднуючи результати та спосіб діяльності, спрямована на
саморозвиток людини, є сферою реалізації людських цінностей, простором для
спілкування, – уважає український філософ В. Горський [7, с. 10].
Культура виявляється в творчій діяльності людини, яка, створюючи
цінності, задовольняє свої потреби і тим самим стверджує себе в природному й
соціальному середовищі.
Найбільше на формування й розвиток особистості з усіх видів
професійної й інтелектуальної діяльності впливає педагогічна діяльність, в
котрій формується, розвивається й реалізується педагогічна культура.
Аксіологічний підхід включає орієнтацію педагога на загальнолюдські,
національні й професійні цінності, ціннісну спрямованість у педагогічній
діяльності. Цінності освіти – це цілі, значення, зміст, ідеальні форми
педагогічної діяльності, спрямовані на розвиток педагога, на його ціннісні
орієнтації, і як результат – на його вихованців. Система цінностей педагога, як
його внутрішній світ, виникає в найбільшій мірі в результаті професійнопедагогічної підготовки у закладах вищої освіти.
У

філософії

В. Андрущенко,

та

соціології

О. Дробницький,

проблемами

цінностей

А. Здравомислов,

О. Івін,

займались
М. Каган,

Л. Столовіч, В. Тугарінов тощо.
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Питання становлення та функціонування педагогічних цінностей учителя
вивчали Є. Бондаревська, В. Гінецінський. В. Караковський, В. Кульневич,
М. Нікандров, В. Сластьонін, Г. Чижакова та ін.
У 80-х – 90-х роках ХХ століття збільшилась кількість досліджень, в яких
розглядаються ціннісні підходи до навчання й виховання, становлення й
розвиток ціннісних орієнтацій педагога. Так, С. Артюхова розглядає цінності
як «духовні та матеріальні феномени, що мають особистісний смисл, є
мотивом діяльності» [2, с. 117].
На думку Т. Серебрякової, «цінності є культурно-історичним досвідом,
накопиченим суспільством, та індивідуальним досвідом, який «складається» в
процесі життєдіяльності особистості», цінності «тісно взаємозв’язані з такими
моральними категоріями, як переконання, відносини відповідальність та ін.».
Автор вважає, що «суспільні відносини, в які вступає людина, вимагають від
неї відповідності цілій низці моральних, етичних нормативів, що і знаходять
вияв, відображення в системі ціннісних орієнтацій та установок» [15, с. 50].
Дослідник Н. Асташова визначає цінності як «стрижневе утворення
особистості, системний компонент культури, вияв потреби в людяності»
[3, с. 8].
Розглядаючи освіту як багатоаспектну цінність, науковці виділяють
загальнолюдські, державні, громадянські та особистісні цінності.
Професор З. Равкін, досліджуючи педагогічні цінності освіти, виокремив
соціально-політичні, інтелектуальні, моральні групи й групу професійної
педагогічної діяльності. В їхню структуру, на думку науковця, входить:
покликання до праці вчителя - вихователя, свідомість особистісної й соціальної
відповідальності за обрану професію, талант педагога, його пошуководослідницька, інноваційна діяльність; високі моральні особисті якості вчителя;
комунікативні здібності, стиль спілкування з вихованцями, заснований на
демократичних і гуманістичних засадах (учитель покликаний любити тих,
кому викладає, і любити те, що викладає); професіоналізм педагога; високий
рівень спеціальної й загальнокультурної підготовки, широку професійну й
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загальну

ерудицію,

педагогічну

майстерність,

що

забезпечує

його

конкурентноздатні якості на ринку праці; послідовну орієнтацію на розвиток і
зміцнення в цілісному педагогічному процесі соціальних, інтелектуальних,
моральних та естетичних цінностей освіти [13, с. 87].
В. Болотов, Є. Ісаєв, В. Слободчиков, Н. Шайденко відзначають, що нині
з’явилися нові цінності, що стали основою для оформлення парадигми
особистісно-орієнтованої

освіти:

саморозвиток,

самоосвіта

й

самореалізація [5].
Аналіз джерел з проблеми ціннісних орієнтацій педагога дав змогу
встановити, що науковці в системі цінностей розглядають освіту, пізнання
особистості педагога та того, хто навчається, їхню діяльність як професійні
цінності: зокрема, особистість учителя (Б. Гершунський та ін.), особистість
того,

хто

навчається

(Є .Бондаревська,

В. Сухомлинський

та

ін.),

загальнолюдські цінності (З. Равкін, В. Караковський), виховні цінності
(Б. Лихачов, І. Бех, Н. Щуркова), духовні цінності (М Нікандров та ін.),
цінності педагогічної діяльності (В. Сластьонін, Є. Шиянов) тощо.
Так, І. Котова й Є. Шиянов розглядають ціннісне мислення як основу
аксіологічної концепції, що забезпечує людині розуміння цінності усього світу
и кожної людини в ньому. Система цінностей, що утворюють аксіологічний
аспект педагогічної свідомості, охоплює:
1) цінності, пов’язані зі ствердженням особистістю своєї ролі в соціальній
сфері;
2) цінності, що задовольнять потреби в спілкуванні;
3) цінності, що орієнтують на саморозвиток творчої індивідуальності;
4) цінності, що дозволяють здійснити самореалізацію;
5) цінності, що дають можливість задовольнити практичні можливості
[12, с. 14].
Отже, цінності – це духовні феномени, що мають особистісний смисл та
виступають орієнтирами людської поведінки й формування життєвих і
професійних установок студентів – майбутніх педагогів.
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У структурі педагогічної культури цінності є тією основою, на яку
спираються всі інші компоненти системи.
Для успішного виконання своїх функцій педагогу недостатньо мати
психолого-педагогічні знання. Необхідно сформувати у нього ціннісні
орієнтації. Адже саме поняття «цінності» охоплює не тільки оцінку наявних
предметів, явищ з погляду їх значущості, корисності, необхідності, доцільності
для індивіда, а й тісно пов’язано з самооцінкою, усвідомленням себе.
Ціннісні утворення особистості пов’язані з ідеалом як уявленням про
майбутнє, про бажані результати активності особистості, її самоосвіти на основі
наявного образу «Я» – уявлення про себе нинішнього (Ю. Міславський).
Вивчення сформованих в певний момент ціннісних утворень допомагає
зрозуміти, «чого хоче людина, що для неї привабливе, до чого вона прагне», –
відзначає А. Кир’якова [11]. Це дає уявлення про потенційну спрямованість
людини, її діяльнісне становлення.
Цілеспрямоване формування ціннісних орієнтації сприяє розвитку
особистості в цілому, у тому числі й її загальнокультурних умінь,
перетворюючи цінності на стимули і мотиви поведінки.
Зазначимо, що ціннісні підходи знаходять результат двоякого процесу: з
одного боку, відбувається засвоєння людиною суспільних цінностей, соціальних
норм, ролей, узагальнених цілей, мотивації, які є орієнтирами в поведінці,
життєвих перевагах індивіда; з іншого, – усвідомлення себе, самооцінки образу
«Я», нинішнього часу і прогнозованого, пов’язаного з майбутньою діяльністю.
На єдність цінностей і мотивації указує В. Додонов, підкреслюючи
зв’язок зовнішніх і внутрішніх чинників: «для того, щоб діяльність приносила
задоволення, необхідно, щоб об’єктивне значення діяльності та її особистісне
значення не розходилися: якщо діяльність спрямована на створення певних
цінностей, то саме ці цінності і повинні бути основними мотивами
діяльності» [9].
Ціннісні

орієнтації

–

це

утворення

в

структурі

свідомості

й

самосвідомості людини, що зумовлюють низку її сутнісних особистісних
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 3

Педагогіка

характеристик, своєрідні показники міри соціалізації, категорія моралі в
найширшому розумінні. Цінності формуються в результаті усвідомлення
соціальним суб’єктом своїх потреб у співвідношенні їх із предметами
навколишнього світу. Зв’язок між цінностями та поведінкою здійснюється за
допомогою ціннісних орієнтацій, які людина обирає на основі норм. Ціннісна
орієнтація – узагальнена система ціннісних уявлень, яка функціонує в
настановах особи як цілісна одиниця і регулює її поведінку [4, с. 34].
Кінцевий результат ціннісного навчання не знання, а формування
аксіологічного світогляду, здатності оперувати ціннісними категоріями [14].
І. Сєрова визначає ціннісні орієнтації як спрямованість індивіда на
моральні, соціальні, політичні, життєві, родинні та інші цінності [16, с. 35–36].
Ми поділяємо точку зору В. Гриньової, яка вважає, що «духовні цінності
є підґрунтям формування всебічно розвиненої особистості» [8, с. 66].
Цінності майбутнього педагога – це життєвий орієнтир його професійної
діяльності, провідна складова професійно-педагогічної культури. Система
цінностей має специфічний характер, адже з одного боку, вона – оптимальна
система цінностей, а, з іншого, – суб’єктивне бачення цієї системи.
Дослідник Є. Головаха в основу класифікації цінностей поклав критерій
їхнього ставлення до сфери професійної діяльності:
1) цінності, які можуть бути реалізовані безпосередньо у професійній
діяльності;
2) цінності, що реалізуються за рахунок професійної діяльності;
3) цінності, які можуть бути реалізовані поза цією діяльністю [6, с. 18].
Ми підтримуємо цю позицію і уважаємо, що пріоритетними цінностями
педагогічної діяльності є цінності, які втілюють у собі гуманістичний зміст цієї
діяльності.
До таких цінностей Ю. Соловйова відносить:
загальнолюдські цінності (істина, добро, краса, життя, свобода, цінність
іншої людини, Батьківщина);
пізнавальні цінності (цінності – знання);
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цінності діяльності та спілкування (цінності - уміння);
цінності, що характеризують особистісні якості педагога (гуманність,
справедливість, працелюбність, відповідальність, вимогливість до себе)
[17, с. 49–55].
Нині, на етапі оновлення духовного життя суспільства, посилення
пріоритету його моральних орієнтирів та цінностей великого значення
набувають загальнолюдські цінності, що й обумовлюють етику педагога
(І. Бех, Є. Бондаревська).
Професором В. Гриньовою обґрунтовано концепцію конструювання змісту
педагогічної культури як системи педагогічних цінностей. Авторка уважає, що
педагогічна культура – це видове поняття духовної культури і виступає
інтегрованою динамічною характеристикою особистості майбутнього вчителя,
відносно стійкою відкритою системою взаємопов’язаних цінностей, яка зумовлює
його професійно-педагогічну діяльність гуманістичної спрямованості [8, с. 3].
Вона діалектично пов’язана з усіма елементами особистісної культури:
моральною, естетичною, розумовою, правовою, політичною, екологічною та ін.,
бо є інтегральним показником інших видів культур, їх складовою і водночас
включає їх у себе.
Ми погоджуємося з думкою дослідників про те, що педагогічні цінності є
змістовим компонентом професійно-педагогічної культури, котрі об’єктивуються
в педагогічній науці як формі суспільної свідомості у вигляді специфічних образів
і уявлень, зафіксованих в педагогічних ідеях, концепціях, теоріях [10, с. 257].
Духовний розвиток особистості майбутнього педагога здійснюється
якісніше та ґрунтовніше за умов, коли пріоритетним у змісті професійнопедагогічної підготовки є аксіологічний компонент. Він має містити у своїх
засадах необхідність залучення студентів до методологічних, теоретичних та
прикладних знань про цінності, їх природу, механізми розвитку та способи
функціонування, а також про професійно-педагогічні цінності.
Формування цінностей професійної діяльності у майбутнього педагога
має, на нашу думку, забезпечити ціннісно-смислова компетентність, що
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передбачає ціннісне ставлення та інтерес до змісту й процесу навчальної
діяльності студентів. Вона формується шляхом постійного звернення до
реального

життя,

до

навколишньої

дійсності;

відповідності

системи

особистісних цінностей соціально значущим орієнтирам; вибору змісту й
організації професійної діяльності педагога відповідно до усвідомлюваної й
систематично

відтворюваної

системи

життєвих

цінностей;

постійного

залучення вихованців до загальнолюдських цінностей.
Висновки. Педагогічні цінності об’єктивні, тому що складаються історично
в процесі розвитку суспільства, системи освіти та фіксуються в педагогічній науці
як формі суспільної свідомості у вигляді ідей, концепцій, теорій. Вони є стійкими
орієнтирами, з якими педагоги співвідносять своє життя й педагогічну діяльність.
Вплетіння загальнолюдських цінностей – добра й краси, справедливості й
обов’язку, рівності й честі – у палітру педагогічних цінностей й оволодіння ними,
створює ту основу, на якій розробляється зміст педагогічної освіти.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Перспективою
подальших досліджень є вивчення таких питань, як зарубіжний досвід
формування ціннісно-смислової компетентності майбутніх педагогів.
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Гомонюк Е. М. Значение ценностно-смысловой компетентности в
формировании ценностей профессиональной деятельности будущего
педагога
Формирование ценностей профессиональной деятельности у будущего
педагога имеет, по нашему мнению, обеспечить ценностно-смысловая
компетентность, предусматривающий ценностное отношение и интерес к
содержанию и процессу учебной деятельности студентов. Она формируется
путем постоянного обращения к реальной жизни, к окружающей
действительности; соответствия системы личностных ценностей социально
значимым ориентирам; выбора содержания и организации профессиональной
деятельности педагога в соответствии с осознаваемой и систематически
воспроизводимой системы жизненных ценностей; постоянного привлечения
воспитанников к общечеловеческим ценностям.
В статье раскрыто значение ценностно-смысловой компетентности в
формировании ценностей профессиональной деятельности будущего педагога.
Ключевые
слова:
ценностно-смысловая
компетентность,
формирование, ценности, профессиональная деятельность, будущий педагог.
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Homonyuk O. Significance of Axiological Competence in Formation of
Values of Professional Activities of a Future Pedagogue
Integration of Ukraine into European economic space necessitates renovation
of the contents of students’ training and development of their axiological competence.
Wide cultural conversance and erudition of the pedagogue is the fundamentals of their
professional development. It is not enough for the pedagogue to have psychological
and pedagogical knowledge for successful performing of their functions. There is the
necessity to form value-based orientations. As a matter of fact, the notion “values”
comprises not only estimation of available things and phenomena from the perspective
of importance, usefulness, necessity and practicability for the individual, but it is also
tightly connected with self-assessment and self-perception.
Axiological buildups of the personality relate to the ideal as a conception about
future, about desired results of personality’s activity, his or her self-education based
on the present image of “Me” – perception of me present.
Purposeful formation of value-based orientations contributes to development of
the personality as the whole including his or her general cultural skills by
transforming values into stimuli and motives of behavior.
It is worth mentioning that value-based approaches find the result of a double
process: on the one hand, there takes place acquirement by the person of social
values, societal norms, roles, general aims, motivations which are the guides in
behavior, life advantages of an individual; on the other hand, self-perception, selfestimation of “Me”-image, present time and anticipated, related to future activity.
In our opinion, formation of professional activity values in future pedagogues
must be provided by axiological competence that is stipulated by axiological attitude
and interest to contents and process of students’ educational activity.
It is formed by constant appeal to real life and surrounding reality; congruence
between the system of personal values and socially important orientation cues;
choice of contents and organization of professional activity of the pedagogue
according to the understood and systematically reconstituted system of life values;
constant involvement of students in universal values.
In conditions of economic and social changes taking place in our country and
characterized by instability, tension in social consciousness, the following tendencies
spread among the younger generation: indifference, selfishness, individualism,
cynicism, unmotivated aggressiveness. Therefore, well-formed universal values
(truth, goodness, beauty, life, freedom, other person’s value, Native land) can
regulate their behavior.
The article provides insight into significance of axiological competence in
formation of future pedagogues’ professional activity values.
Key words: axiological competence, formation, values, professional activity,
future pedagogues.
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ДО ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ В
ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті представлено деякі аспекти підготовки майбутніх офіцерів
запасу в закладах вищої освіти. Автор наголошує на тому, що військова
підготовка студентів здійснюється для забезпечення Збройних сил України,
інших військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального
призначення необхідною кількістю фахівців.
Автором зроблено висновок, що основні вимоги до професійних якостей,
знань і умінь майбутніх офіцерів запасу, перелік компетентностей, які
необхідні для успішного виконання професійних ними обов’язків на посадах
офіцерського складу, визначаються у кваліфікаційній характеристиці офіцера
запасу відповідної військово-облікової спеціальності. Однак проблема полягає в
тому, що оновлення змісту підготовки майбутніх офіцерів запасу відбувається
не завжди оперативно. Розв’язання цієї проблеми потрібно розпочати з
побудови моделі особистості офіцера, у якій на основі експертної оцінки із
залученням досвідчених офіцерів ЗСУ, науково-педагогічного складу, а також
досвідчених вихователів і науковців слід передбачити чіткий перелік
інструментальних і термінальних цінностей, професійно важливих якостей та
компетенцій випускника.
Ключові слова: офіцери запасу, військова кафедра, студенти, військова
підготовка, заклад вищої освіти ДПСУ.
Постановка проблеми у загальному вигляді. З метою забезпечення
Збройних сил України (ЗСУ), інших військових формувань, а також
правоохоронних органів спеціального призначення необхідною кількістю
підготовлених для виконання військового обов’язку громадян здійснюється їх
військова підготовка. Результатом цього процесу є створення можливостей для
молодих людей щодо проходження ними військової служби за контрактом або
за призовом на посадах офіцерського складу, у військовому резерві ЗСУ та
інших військових формувань, а також забезпечення реалізації права громадян
на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань,
© Діденко О. В.
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умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в
запасі у мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час та для
майбутньої професійної діяльності.
Посилюють актуальність теми й певні зміни, що відбуваються останнім
часом в системі комплектування ЗСУ, які обумовлюють потребу в збільшенні
чисельності фахівців, здатних забезпечити боєздатність військових підрозділів.
Це обумовлює необхідність підвищення рівня знань, умінь та навичок
майбутніх офіцерів запасу в процесі військової підготовки, під час їх навчання
в закладах вищої освіти (далі – ЗВО).
Крім цього, серед причин, що впливають на посилену увагу до проблеми
підготовки майбутніх офіцерів запасу в ЗВО, є негативні демографічні процеси,
які характеризуються зниженням загальної чисельності населення держави. На
динаміку значень цих показників впливають погіршення стану здоров’я
населення, зниження народжуваності та зовнішня міграція. Крім цього певні
втрати людських ресурсів під час антитерористичної операції та операції
об’єднаних сил на сході України також спонукають до проведення змін у
системі військової освіти, особливо це стосується процесу військової
підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор дозволяє
стверджувати про те, що проблеми військової підготовки громадян України за
програмою підготовки офіцерів запасу є предметом уваги як вітчизняних, так і
зарубіжних науковців. Зокрема у працях І. Скворока представлено узагальнення
досвіду підготовки офіцерів запасу в зарубіжних країнах [1]. Дослідник
А. Деревʼянчук визначив шляхи підвищення мотивації до військової підготовки
громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу [2]. Обґрунтування
та перевірка педагогічних умов ефективної військово-патріотичної підготовки
майбутніх офіцерів запасу була предметом уваги Я. Зорія [3]. Історичні аспекти
процесу підготовки офіцерів запасу були предметом уваги О. Безносюка [4], а
історичні етапи формування та розвитку військової підготовки студентів у
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вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах
вищих навчальних закладів України досліджував О. Сенюк [5]. Методичні
засади індивідуалізації навчання майбутніх офіцерів запасу, а також основи
тактичної підготовки студентів, які навчаються на військових кафедрах були
предметом публікацій С. Сенкевича [6] і О. Сциборовського [7].
Проте, у підготовці майбутніх офіцерів запасу в закладах вищої освіти є
низка проблемних питань, які потребують додаткового дослідження.
З огляду на це метою статті є спроба привернути увагу до проблеми
підготовки майбутніх офіцерів запасу в ЗВО, а також особливостей відбору
змісту їх навчання в умовах нових викликів і загроз національній безпеці
України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основні вимоги до
професійних якостей, знань і умінь майбутніх офіцерів запасу, перелік
компетентностей, які необхідні для успішного виконання професійних ними
обов’язків на посадах офіцерського складу, визначаються у кваліфікаційній
характеристиці офіцера запасу відповідної військово-облікової спеціальності.
Крім

того,

у

кваліфікаційній

характеристиці

визначається

перелік

спеціальностей, які мають громадяни або за якими здійснюється їх підготовка, з
яких вони можуть залучатися до військової підготовки за відповідною
військово-обліковою спеціальністю. З метою реалізації вимог кваліфікаційної
характеристики програмою військової підготовки встановлюється сукупність
вимог до змісту та результатів освітньої діяльності та визначається
послідовність вивчення навчальної дисципліни, графік навчального процесу,
форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми та засоби поточного і
підсумкового контролю. Однак проблема полягає в тому, що оновлення змісту
підготовки майбутніх офіцерів запасу відбувається не завжди оперативно.
Розв’язання цієї проблеми потрібно розпочати з побудови моделі особистості
офіцера, у якій на основі експертної оцінки із залученням досвідчених офіцерів
ЗСУ, науково-педагогічного складу, а також досвідчених вихователів і
науковців слід передбачити чіткий перелік інструментальних і термінальних
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цінностей, професійно важливих якостей та компетенцій випускника. І це
визначатиме подальші напрями навчання, виховання, їхній зміст, який у першу
чергу буде відображатися у навчальних дисциплінах. Зазначена модель
особистості офіцера визначатиме принципи, форми і методи освітньої
діяльності, мету і зміст заходів, які необхідно буде проводити під час
аудиторної роботи та у позанавчальний час. Крім того періодичний моніторинг
вихованості випускників за чіткими індикаторами, які також потрібно
визначити і обґрунтувати, дозволить оперативно, а головне, обґрунтовано
вносити корективи в організацію та зміст підготовки майбутніх офіцерів запасу.
За результатами узагальнення деяких наукових досліджень [8] з’ясовано,
що сучасний стан військово-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів запасу
ЗС України з урахуванням організаційних, діяльнісних, методичних чинників,
потребує удосконалення шляхом впровадження в освітній процес необхідних
педагогічних умов. Вони мають відповідати сучасним вимогам інформаційного
забезпечення освітнього процесу, а також передбачати впровадження методики
формування фахової компетентності майбутніх офіцерів запасу відповідно до
військово-облікової спеціальності. Це передбачає використання інноваційних
форм та інтерактивних методів навчання, методологічних принципів, сучасних
дидактичних підходів і засобів контролю, спирання на які дозволить
забезпечити належний рівень підготовки, який узгоджується з практичною
професійною діяльністю майбутніх офіцерів.
Ще одна проблема, яку потрібно врахувати – це зміст та рівень
сформованості ціннісних орієнтацій майбутніх офіцерів запасу. При цьому
потрібно вказати на декілька тенденцій. По-перше, студенти вже мають
сформовану ціннісно-мотиваційну сферу, яка є основою для подальшого
професійного виховання.
По-друге,

як

свідчать результати

спостережень,

серед

студентів

військових кафедр є й не найкращі представники української молоді. Про це
свідчить, наприклад середній бал їх успішності.
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По-третє, сутність основних цінностей вже давно є незмінною, проте
ставлення до них та їх вияв у житті змінюється постійно.
По-четверте, у кожної людини ціннісних орієнтацій є індивідуальним. Це
залежить від виховання в сім’ї, школі, впливу навколишнього середовища
тощо.
Ці тенденції є віддзеркаленням суспільних процесів, які відбуваються в
Україні, наслідками ментальних і регіональних традицій, сімейного та
шкільного виховання. Але потрібно зазначити, що освітнє середовище у
військових закладах вищої освіти має суттєві резерви для формування
шанобливого ставлення майбутніх офіцерів запасу до професійних ціннісних
орієнтацій. Зокрема відомо, що найбільш дієвими серед психологічних
механізмів виховання є ідентифікація та наслідування. Якщо ідентифікація
зумовлює прийняття цінностей та переконань близьких людей, то наслідування
є цілеспрямованим відтворенням манер, вчинків і звичок інших людей,
доступних для зовнішнього спостереження. Ці психологічні механізми є
основою такого методу виховання, як «приклад». Він дає конкретні зразки для
наслідування і тим самим формує свідомість, почуття, переконання, звички,
ставлення, риси характеру студента. З огляду на це надзвичайно важливе
значення має особистий приклад офіцера, командира, викладача, оскільки саме
педагог суттєвим чином впливає на рівень моральних відносин між студентами.
Педагог відграє значну роль у домінуванні в цих стосунках дружби,
взаємодопомоги, обміну думками про свої успіхи й невдачі, ціннісних
орієнтацій, інтересів, ідеалів і поглядів.
Ще одна проблема, яка потребує поглибленого вивчення та уваги,
стосується формування в майбутніх офіцерів запасу відповідальності та
самостійності. Бути відповідальним – означає усвідомлено думати на
перспективу та намагатися передбачити, до чого може привести той чи інший
вибір. Бути самостійним – означає нести відповідальність за власний вибір.
Самостійність – це самоконтроль, а не сторонній контроль. Самостійність
передбачає ініціативність, рішучість і сміливість.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 3

Педагогіка

Правда, при цьому є суперечність: з одного боку від офіцерів вимагається
бути здатними до інноваційної діяльності, самостійності та нестандартності при
прийнятті рішень, виконувати інші завдання, які потребують творчого підходу
або прийняття оперативних рішень у непередбачених ситуаціях, умовах
просторової та часової обмеженості, а з іншого боку – у військовому ЗВО
переважає авторитарний стиль управління діями майбутніх офіцерів запасу.
Вони навчаються в умовах чіткого розподілу обов’язків, високої регламентації
життєдіяльності, статутного порядку та взаємовідносин, перебувають в умовах
примусового спілкування з обмеженим колом людей, повинні безумовно
підпорядковуватись, дотримуватись як формальних, так і неформальних норм
поведінки. Ці фактори не сприяють формуванню творчої особистості, здатної
до саморозвитку, самовдосконалення, яка би прагнула творчо опанувати нові,
потрібні для свого розвитку знання та уміння, а навпаки – знижують рівень
самостійності курсантів, привчають до шаблону, стримують самостійне
прийняття рішень і в результаті позначаються на якості підготовки до занять
[9]. Посилює цю суперечність і те, що впродовж навчання майбутні офіцери
запасу переважно виконують соціальну роль «підлеглого», а одразу ж після
випуску їх статус змінюється на більш самостійну соціальну роль.
Ця проблема потребує пошуку шляхів її вирішення, оскільки навіть
новації у вищій освіті передбачають, що значний обсяг матеріалу студенти
мають вивчати самостійно. На це вказує і резолюція симпозіуму Ради Європи
на тему «Ключові компетентності для Європейського співтовариства», де
визначено орієнтовний перелік ключових компетентностей, серед яких також і
уміння організовувати свої прийоми вивчення, уміння вирішувати проблеми, а
також самостійно займатися своїм навчанням.
Потребує вирішення ще одна проблема. Сьогодні серед студентів
військових кафедр ЗВО Міністерства оборони та правоохоронних органів
навчаються студенти, які були безпосередніми учасниками антитерористичної
операції. Це зовсім молоді люди, яким близько 20−22 років, які мають ще не
сформовану мотиваційно-ціннісну сферу особистості. Досвід країн, на території
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яких відбувались бойові дії, дозволяє зробити висновок про те, що участь у
подіях, пов’язаних з ризиком для життя, впливає на психіку людини. За даними
авторитетних досліджень, після війни у В’єтнамі Сполучені Штати Америки
втратили людей значно більше, ніж під час бойових дій (через алкоголізм,
наркоманію, самогубства, криміналізацію колишніх військових). Синдром
посттравматичних стресових розладів супроводжується загостреним почуттям
справедливості, високою тривожністю, ускладненими відносинами в сім’ї,
агресивністю, схильністю до застосування сили при вирішенні суперечливих
питань, депресією, нервовим виснаженням тощо. І робота з такими
військовослужбовцями, їх виховання, їх навчання потребує особливих підходів.
Безумовно, провідна роль у роботі з учасниками бойових дій має
належати грамотним психологам. Але кожен викладач, який працює зі
студентами, повинен з розумінням ставитися до їхніх способів самовираження;
будувати відносини на засадах толерантності, поваги до особистості; уникати
упередженості,

приниження,

бути

емоційно

стриманим,

уважним

і

справедливим в оцінці знань та досягнень курсантів, а також опиратися на
діалогічні прийоми взаємодії.
Висновки. Воєнно-політичні та соціально-економічні умови, в яких
опинилася українська держава вимагають ретельного аналізу викликів
сучасності, врахування тенденцій сьогодення та вирішення нагальних проблеми
професійної підготовки майбутніх офіцерів запасу. Доцільною видається ревізія
форм і методів професійної підготовки студентів військових кафедр, а також
експертна

оцінка

змісту

цього

процесу

з

позицій

досвіду

ведення

антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на території Донецької
та Луганської областей. У сучасних умовах науково-педагогічний і офіцерський
склад мають оперативно реагувати на чинники, що впливають на якість
підготовки майбутніх офіцерів запасу.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку полягають у
проведенні дослідження якості підготовки майбутніх офіцерів запасу в закладах
вищої

освіти

із

залученням

досвідчених

офіцерів
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антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на території Донецької
та Луганської областей, науково-педагогічного складу, а також досвідчених
науковців. Це визначатиме подальші напрями навчання, виховання, їх зміст,
який у першу чергу буде відображатися у навчальних дисциплінах підготовки.
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Диденко А. В. К проблеме подготовки будущих офицеров запаса в
учреждениях высшего образования
В статье представлены некоторые аспекты подготовки будущих
офицеров запаса в учреждениях высшего образования. Автор отмечает, что
военная подготовка студентов осуществляется с целью обеспечения
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Вооруженных сил Украины, других военных формирований, а также
правоохранительных органов специального назначения необходимым
количеством специалистов.
Автором сделан вывод, что основные требования к профессиональным
качествам, знаний и умений будущих офицеров запаса, перечень компетенций,
которые необходимы для успешного выполнения профессиональных ими
обязанностей на должностях офицерского состава, определяются в
квалификационной характеристике офицера запаса соответствующей военноучетной специальности. Однако проблема заключается в том, что обновление
содержания подготовки будущих офицеров запаса происходит не всегда
оперативно. Решение этой проблемы нужно начать с построения модели
личности офицера, в которой на основе экспертной оценки с привлечением
опытных офицеров ВСУ, научно-педагогического состава, а также опытных
воспитателей и ученых следует предусмотреть четкий перечень
инструментальных и терминальных ценностей, профессионально важных
качеств и компетенций выпускника.
Ключевые слова: офицеры запаса, военная кафедра, студенты, военная
подготовка, учреждение высшего образования ГНСУ.
Didenko O. To the Problem of Future Reserve Officers Preparation in
Establishments of Higher Education
The article presents some aspects of training of future reserve officers in
institutions of higher education. The author notes that military training of students is
carried out in order to provide the Armed Forces of Ukraine, other military
formations, as well as special law enforcement agencies with the necessary number
of specialists.
The urgency of solving the problems arising in the process of future reserve
officers training is conditioned by the need to increase the number of specialists
capable of ensuring military units combat capability, as well as by the negative
demographic processes characterized by the decrease in the total population of the
state and certain losses of human resources during the antiterrorist operation and
operations of the united forces in the east of Ukraine.
Despite the fact that the announced problem is a subject of attention of both
domestic and foreign scientists, the aim of the article is to draw the attention to the
problem of training future reserve officers in higher education institutions, as well as
the specifics of selecting the content of their training in the face of new challenges
and threats to the national security Ukraine.
The author concludes that the basic requirements for the professional qualities,
knowledge and skills of future reserve officers, the list of competencies necessary for
the successful performance of their professional duties in the positions of officers, are
determined in the qualification characteristic of the reserve officer of the
corresponding military specialty. However, the problem is that updating the training
content of future reserve officers is not always quick enough. The solution to the
problem should be started with the creation of the personality model of the officer.
On the basis of expert evaluation with the involvement of experienced officers of the
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Armed Forces of Ukraine, scientific and pedagogical staff, experienced educators
and scientists there should be provided a clear list of instrumental and terminal
values, professionally important qualities and competences of the graduate.
It was found out that the military-political and socio-economic conditions in
which the Ukrainian state turned out to be call for a thorough analysis of the
challenges of the present, taking into account the current trends and solving the
pressing problems of the professional training of future reserve officers. It is
advisable to revise forms and methods of professional training of students of military
departments, as well as an expert assessment of the content of this process from the
standpoint of the experience of conducting anti-terrorist operations and operations of
the combined forces on the territory of Donetsk and Luhansk regions.
Key words: reserve officers, military department, students, military
training, establishment of higher education of the SBSU.
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ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА МОРАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ
ОСОБИСТОСТІ
У статті розкривається проблема формування особистості, яка
сьогодні набуває особливої значущості. Наголошується, що нормативні
документи, які регулюють освітню діяльність в Україні, декларують ідею
дитиноцентризму, яка орієнтована на визнання своєрідності та унікальності
періоду дошкільного дитинства, його особливої ролі в становленні
особистості. Метою статті визначено розкриття психолого-педагогічних
аспектів становлення особистості дитини дошкільного віку та формування її
доброзичливості. Автором проаналізовано праці фахівців, що розкривають
особливості виховання моральних якостей зростаючої особистості, зокрема
доброзичливості (Л. Артемова, І. Бех, Н. Гавриш, О. Кононко, Т. Кравченко,
Т. Поніманська, Ю. Приходько та інших). Також розкрито підходи науковців
до
визначення
змісту
поняття
«ставлення»,
«самоставлення»,
«доброзичливіть», що дало змогу сформулювати авторське розуміння цих
понять.
Ключові слова: доброзичливість, особистість, старший дошкільний вік,
самоставлення, ставлення.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні у педагогічній,
соціальній та культурній сферах життя фундаментальною проблемою виступає
формування

особистості,

оскільки

саме

з

особистістю

пов’язані

всі

перетворення, що відбуваються в суспільстві взагалі та у сфері освіти зокрема.
Нормативні документи, які регулюють освітню діяльність, а саме Закони
України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Державна національна
програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Національна стратегія розвитку
освіти в Україні на 2012–2021 роки, Базовий компонент дошкільної освіти
декларують ідею дитиноцентризму, яка орієнтована на визнання своєрідності та
унікальності періоду дошкільного дитинства, його особливої ролі в становленні
особистості.
© Доманюк О.
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Розповсюдження

збайдужіння,

жорстокості,

апатії,

деформування

моральних основ, що спостерігаються у сучасному суспільстві, визначають
важливість формування гуманної особистості. Вирішення означеної проблеми
потребує значних зусиль державних органів, наукових установ та освітніх
закладів, в тому числі дошкільних, оскільки дошкільний вік характеризується
сприйнятливістю до виховних впливів. Саме у 3–6 років у дитину закладаються
основні моральні інстанції, формуються та зміцнюються індивідуальні варіанти
ставлень до себе і до іншої людини.
З огляду на вищезазначене, фахівці спрямовують зусилля на пошук
ефективних шляхів, засобів, форм та методів формування взаємин, які
впливають на становлення суспільно значущих якостей особистості дитини та
визначатимуть її поведінку з-поміж дорослих та однолітків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Вагомий внесок у
розвиток проблем морального виховання зробили дослідження Л. Артемової,
І. Беха,

Л. Божович,

М. Боришевського,

О. Кононко,

Н. Монахова,

Л. Рувинського, О. Сухомлинської та ін. Виховання моральних якостей
зростаючої особистості була в центрі уваги дослідників В. Білоусової,
А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Кравченко, В. Кузя, Н. Лисенко, Л. Лохвицької,
Т. Поніманської, І. Рогальської-Яблонської та інших. Широко відомі праці
В. Котирло, С. Ладивір, Ю. Приходько з питань виховання у дітей дошкільного
віку гуманних почуттів до однолітків та дорослих.
У

теоретико-експериментальних

дослідженнях

останніх

років

багатоаспектно висвітлюється питання соціально-моральних взаємин у дітей
старшого дошкільного віку, а саме: формування доброзичливого ставлення до
представників різних народів (З. Амет-Уста) [1]; виховання шанобливого
ставлення до дорослих (О. Бутенко, А. Карнаухова, А. Курчатова); виховання
умінь

гуманної

поведінки

(Л. Артемова,

Л. Врочинська,

О.

Козлюк,

Г. Бєлєнька); виховання гуманних взаємин дошкільників у спільній діяльності
(О. Буракова, А. Гончаренко, В. Котирло, І. Савченко) та інших.
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Варто зазначити, що незважаючи на наявність численних досліджень в
означеному напрямку, проблема виховання у дітей 5–6 років доброзичливого
ставлення до однолітків висвітлена не повною мірою. Актуальність та
доцільність наукової розвідки підтверджується також наявністю певних
суперечностей між потребою суспільства у моральній особистості, здатній до
доброзичливих учинків, та негативними явищами у соціальному середовищі,
які нівелюють гуманістичну спрямованість освіти.
Метою статті є розкриття
становлення

особистості

дитини

деяких психолого-педагогічних аспектів
дошкільного

віку

та

формування

її

доброзичливості на основі теоретичного аналізу наукових праць.
Виклад основного матеріалу дослідження. З рaннього дитинства
зростаюча особистість осягає складну систему взаємин, як вдома, так і в закладі
дошкільної освіти. Саме у ранньому онтогенезі дитина набуває первісного
досвіду суспільної поведінки, формується її ставлення до себе, близьких,
однолітків, речей і природи (Е. Еіксон, В. Котирло, Г. Олпорт).
Аналіз фахових досліджень (І. Бех [3], О. Кононко [5], М. Лісіна [6],
Ю. Приходько [9], І. Чеснокової [11]) дозволив прийти до висновку, що
категорія «ставлення» вважається ключовою для процесу формування та
розвитку особистості, адже вже на першому році життя відбувається
становлення й розвиток трьох ліній ставлень дитини: до дорослих, до
предметного світу й до самої себе.
Як зазначає І. Чеснокова, на етапі становлення активності як сформованого
особистісного утворення провідною стає лінія ставлень до себе, що виникають як
ситуативний прояв і лише внаслідок багаторазових усвідомлень дитиною
набувають ознак відносно стійкого утворення. Через ставлення дитини до себе
відображується й проникає з однієї сфери в іншу весь досвід, надбаний нею по
лінії ставлення до людей і предметного світу [11].
Згідно досліджень І. Беха, ставлення до самого себе, як осмислене
ставлення до власних особистісних рис, формується після виникнення ставлення
до зовнішніх об’єктів. Оскільки для того, щоб ставитися до чогось у собі, треба,
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насамперед, це щось мати, тож важливо створювати умови для наповнення
соціальним змістом «Я» особистості під час цілеспрямованого виховного процесу
[3, с. 11].
Становлення й розвиток образу себе М. Лісіна пов’язує з впливом двох
чинників: досвіду індивідуальної діяльності й досвіду спілкування з людьми –
значущими дорослими й однолітками. Фахівець наголошує, що саме завдяки
спілкуванню зростаючої особистості з іншими формується неповторна
своєрідність внутрішнього світу, виникає образ «Я», який стає відносно стійким
особистісним новоутворенням [6].
В дослідженнях Ю. Приходько доведено, що саме в дошкільному
дитинстві започатковуються основи формування особистості як суб’єкта
моральних ставлень, що виступає необхідним атрибутом життєдіяльності
зростаючої особистості та важливим чинником її розвитку. За визначенням
фахівця, сутність поняття «ставлення» трактується як субʼєктивний, заснований
на індивідуальному досвіді, вибірковий звʼязок людини з різними значущими
для неї сторонами дійсності [9, с. 7]. Таке визначення психологічного змісту
категорії «ставлення», містить у собі суб’єктивну позицію особистості щодо
всього, що її оточує.
У наукових доробка О. Рейпольської знаходимо твердження, що лінія
ставлення до себе є визначальною в системі ставлення суб’єкта до світу, що
задає значеннєві орієнтири життєдіяльності людини. За словами автора,
самоставлення, що виступає на позитивному полюсі у вигляді гордості, почуття
власного достоїнства, а на негативному – у вигляді свідомості власної
малоцінності, значною мірою обумовлює остаточний результат особистісного
розвитку [10, с. 76].
Зміст Базового компонента дошкільної освіти спрямовує дорослих
формування уміння узгоджувати особисті інтереси з колективними, а це
неможливо

без

доброзичливості,

як

базової

якості

дитини

старшого

дошкільного віку [2]. Так, О. Кононко виокремлює почуття доброти з-поміж
найважливіших для соціально-морального розвитку дошкільника почуттів та
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наголошує на важливості якнайчастіших проявів людської доброти. Ця
моральна

якість

проявляється

у

готовності

дошкільника

керуватися

позитивними намірами, вчиняти справедливо, діяти з користю для інших,
виявляти добродушність, людяність, турботу. Необхідно, щоб дитина сама
вчиняла гарно щодо людей, відчувала на собі хороше ставлення рідних,
близьких, друзів, незнайомих. Добре ставлення, за визначенням фахівця,
означає вміння цінувати іншу людину, визнавати її чесноти і здібності,
надавати їй право на власну позицію, навіть якщо вона не збігається з власною
думкою. О. Кононко наголошує, що вміння дошкільника диференціювати добро
і зло стане йому в пригоді при розв’язанні складних життєвих ситуацій та
слугуватиме важливим моральним орієнтиром [5, с. 129].
Такої ж думки дотримується Т. Поніманська, підкреслюючи, що до
значущих

завдань

гуманного ставлення

морального
до

виховання

навколишнього

та

належить

формування

морально-вольових

якостей

особистості. З-поміж них дослідниця виокремлює доброзичливіость, яка
передбачає співчутливе, прихильне ставлення до інших людей, піклування про
них. На думку фахівця, у поведінці старших дошкільників доброзичливість
виявляється у загальному емоційно-позитивному ставленні до дітей, відчутті
радості і задоволення від взаємодії з ними [8].
На необхідності з раннього віку формувати в дітей вміння підтримувати
доброзичливі взаємини з оточенням наголошує Н. Гавриш. Науковець визначає
доброзичливість одним із проявів соціально довільної поведінки людини,
поширення якої унеможливило б конфлікти у суспільстві. Розвинути навички
доброзичливої взаємодії у дошкільників, за висновками фахівця, можливо за
умови

відповідної

націленості

дорослих,

усвідомлення

ними

своєї

відповідальності у цьому напрямі виховної роботи [4, с. 40].
Слушною для нашого наукового пошуку є думка Т. Павленко, яка вважає,
що доброзичливість – це ставлення до людини, орієнтоване на сприяння її
благу, на вчинення добра та проявляється в прихильності, симпатії, співчутті,
благодіянні; з моральної точки зору доброзичливість є обов’язком людини.
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Дослідниця відзначає, що у доброзичливості підкреслюється не тільки
безумовне визнання в іншій людині її моральної гідності, а виражається
миролюбність, дружність, готовність до плідної співпраці [7, с. 74].
Значущими є дослідження З. Амет-Усти, яка виділяє три напрямки
трактування поняття:
доброзичливість як утворення сфери моральної свідомості особистості;
утворення сфери моральних почуттів;
утворення моральної поведінки.
Прихильники першого напряму, за висновками автора, одностайні в
думці про те, що доброзичливість формується лише за умов використання
механізму свідомості, тобто на глибокому і всебічному розумінні необхідності
поводитися на основі суспільно значущих норм і вимог. Відповідно до другого
напряму по мірі того, як часто людина виявляє почуття доброзичливості, в неї
формується внутрішня потреба в постійному прояві доброзичливості до
оточуючих, яка збагачує і звеличує її особистість. Вивчаючи феномен
«доброзичливість» у сфері моральної поведінки науковець зазначає, що це
вільний свідомий вибір людини, її власна позиція і активність щодо
побудови доброзичливих відносин, які складають її активну життєву позицію.
З. Амет-Уста вважає, що доцільно розглядати доброзичливість як моральну
якість особистості, що проявляється у її відкритості, щирості, відвертості,
чуйності, прихильності до інших, у її здатності до співпереживання та дієвої
допомоги з позиції людинолюбства. У такому вимірі, на думку автора,
доброзичливість уособлює в собі елементи і моральної свідомості, і моральних
почуттів, і моральної поведінки [1, с. 39].
Доброзичливість

у

взаєминах

дітей

старшого

дошкільного

віку

формується у процесі засвоєння дітьми норм і правил поведінки в суспільстві.
Це виявляється в спільній грі, прагненні допомагати один одному,
підтримувати загальний порядок в групі, в готовності кожної дитини навчити
іншу того, що вміє сама, в умінні зважати на думку інших, в дбайливому
ставленні до загальних речей, іграшок, тощо. Таким чином, здійснений
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теоретичний аналіз змісту поняття «доброзичливість» дає підставу розуміти
його як емоційно-позитивне ставлення до оточуючих, що виявляється у
задоволенні від взаємодії з ними, розумінні й прийнятті їхньої індивідуальності,
вмінні цінувати, турбуватись про їх потреби та інтереси, підтриманні з ними
дружніх взаємин у різноманітних видах діяльності.
Висновки та перспективи подальших розвідок. Становлення та
формування

доброзичливих

взаємин

між

старшими

дошкільниками

відбувається у різних видах діяльності – ігровій, навчальній, комунікативній,
художній, мовленнєвій та трудовій. Зміст, форма та динаміка взаємин старших
дошкільників суттєво залежить від специфіки їх виховання в сім’ї та закладі
дошкільної освіти. Характер доброзичливих взаємин батьків і педагогів з
дітьми слугують орієнтовною моделлю побудови дошкільниками контактів з
однолітками. Саме тому вважаємо доцільною розробку та впровадження різних
форм роботи з педагогами та родинами вихованців у контексті зазначеної
проблеми, що будемо висвітлювати в подальших наукових розвідках.
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Доманюк О. Доброжелательность как залог нравственного роста
личности
В статье раскрывается проблема формирования личности, которая
сегодня приобретает особую значимость. Отмечается, что нормативные
документы, регулирующие образовательную деятельность в Украине,
декларируют идею ребенкоцентризма, ориентированную на признание
своеобразия и уникальности периода дошкольного детства, его особой роли в
становлении личности. Целью статьи определено раскрытие психологопедагогических аспектов становления личности ребенка дошкольного возраста
и формирование его доброжелательности. Автором проанализировано труды
специалистов, которые раскрывают особенности воспитания нравственных
качеств растущей
личности, в частности
доброжелательности
(Л. Артемова, И. Бех, Н. Гавриш, А. Кононко, Т. Кравченко, Т. Пониманская,
Ю. Приходько и других). Также раскрыто подходы ученых к определению
содержания
понятий
«отношение»,
«самоотношение»,
«доброжелательность», что дало возможность сформулировать авторское
понимание этих понятий.
Ключевые слова: доброжелательность, личность, старший дошкольный
возраст, самоотношение, отношение.
Domanyuk O. Benevolence as a guarantee of moral growth of the person
The article reveals the problem of personality formation, which becomes of
special significance today, since all transformations, which take place in society and
in the sphere of education in particular, are connected with personality. It is
emphasized that normative documents regulating educational activity in Ukraine,
declare the idea of child-centeredness, which is aimed at recognizing the originality
and uniqueness of the period of preschool childhood, its special role in the formation
of the individual. The spread of indifference, cruelty, apathy, deformation of the
moral foundations that are observed in modern society, determine the importance of
the humane personality formation. According to the author, solving of this problem
requires considerable efforts of state bodies, scientific organizations and educational
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institutions, including preschool ones, since preschool age is characterized by
susceptibility to educational influences.
The author describes some of the specialists’ works that reveal the
peculiarities in upbringing the moral qualities of a growing personality (L. Artemova,
I. Bekh, N. Havrysh, A. Kononko, T. Kravchenko, T. Ponimanska, Yu. Prykhodko and
others). It is noted that, despite the presence of numerous studies in this direction, the
problem of benevolence upbringing in children of 5–6 years is not fully covered. The
urgency and expediency of the scientific research is also confirmed by the presence of
certain contradictions between the need of society in a moral personality that is
capable to benevolent actions, and negative phenomena in the social environment,
which undervalue the humanistic orientation of education.
The attention is paid to the fact, that experts emphasize the attitude towards a
person, which is based on trust, benevolence, respect and tolerance. The approaches
of scientists to the definition of the content of the concept of «benevolence»
(O. Kononko, N. Havrysh, T. Ponimanska, T. Pavlenko, Z. Amet-Ust and others) are
analyzed. The implemented theoretical analysis of the content of the concept of
«benevolence» made it possible to understand it as an emotional and positive attitude
towards others, which manifests itself in satisfaction from interaction with them,
understanding and acceptance of their individuality, ability to appreciate, worry
about their needs and interests, maintaining friendly relations with them in a variety
of activities (communication, game, labor, education).
Key words: benevolence, personality, senior preschool age, self-attitude,
attitude.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ
ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ КУРСАНТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ
ПІДГОТОВКИ У ВВНЗ
У сучасних умовах соціокультурних змін, політичного плюралізму,
деформації політичних цінностей і формування різноманітних політичних
проектів зростає необхідність формування політичної культури молоді як
цілісного, інтегрованого, суспільно-політичного явища, що забезпечує
необхідний рівень її життєвої самореалізації. Це стосується різних вікових
груп (учнівська, курсантська, робітнича, селянська молодь), в яких вона
своєрідно виявляється у різних середовищах, зокрема й в умовах вищих
військових навчальних закладів. В статті розкрито особливості проведення
експериментального дослідження рівнів сформованості політичної культури
курсантів у процесі фахової підготовки у ВВНЗ.
Ключові слова: рівні сформованості, політична культура, курсанти,
фахова підготовка, вищий військовий навчальний заклад.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасному суспільстві
особливої уваги набула політична культура майбутніх офіцерів, оскільки вона
забезпечує їхню здатність толерантно вирішувати складні проблеми військовопрофесійної діяльності і, відповідно, постає необхідною умовою забезпечення
успішного розвитку професіоналізму загалом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Теоретикометодологічні пошуки у руслі національної політичної культури сучасного
суспільства здійснювали Г. Васянович, М. Дмитренко, І. Нагорна, Н. Ротар,
О. Рудакевич, Б. Цимбалістий; регіональні аспекти політичної культури
обґрунтовували О. Кваша, Ю. Рябой, В. Середа; особливості функціонування
політичної культури у військовій сфері досліджували С. Білявець, О. Бойко,
О. Ковнір, А. Куруч, В. Рєзніков, В. Ягупов та ін.
© Левко М. І.
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Мета

статті.

В

статті

розкрито

особливості

проведення

експериментального дослідження рівнів сформованості політичної культури
курсантів у процесі фахової підготовки у ВВНЗ.
Виклад основного матеріалу дослідження. Із урахуванням надбань
філософської,

педагогічної,

психологічної

літератури

і

сформульовано

трактування поняття «політична культура майбутніх офіцерів»: це інтегральна
властивість особистості, що містить систему знань про політичні аспекти
професійної діяльності офіцера Збройних Сил України, правила професійної
комунікації, політичну поведінку й політичні дії.
Важливим компонентом формування політичної культури є аналіз дій
самого курсанта, що проводиться ним самим. Це робиться для того, щоб він
усвідомлював те, що і як успішно відносно навчальної мети він робив.
Перший варіант: викладач створює проблемну ситуацію з «виходом» у
політичний простір для групи курсантів. Рефлексія при цьому організовується
особливим чином у вигляді «позиційної дискусії» або полілогу.
Структура такої дискусії (полілогу) включає висунення «автором»
гіпотези причин виникнення проблемної ситуації і пропозиції виходу з неї;
розуміння авторської точки зору на вихід із проблемної ситуації; критична
оцінка авторської позиції запропонованого рішення. Об’єктом в такій дискусії є
утруднення в пошуку виходів з проблемної ситуації.
Викладач виступає в ролі організатора дискусії, а курсанти послідовно
займають позиції «автора», «що розуміє», «критика». Знаходячись у позиції
«автора», один з учасників полілогу висловлює думку про гіпотезу, пропонує
свої варіанти рішення проблемної політичної ситуації.
Інші учасники займають позицію того, що «розуміє», вислуховують
авторську позицію, ставлять уточнювальні питання, вказують на слабкі місця
і т.д. Такий полілог триває до тих пір, поки усім учасникам авторська позиція
представляється максимально ясною і зрозумілою. Далі учасники переходять у
позицію «критика» й оцінюють можливості і наслідки запропонованого виходу
з проблемної політичної ситуації.
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У процесі такого полілогу, на думку авторів, здобуваються навички
підпорядкування правилам позиційної взаємодії, які є аналогом процесів
людини, котра вирішує проблемну політичну ситуацію, послідовність
професійних дій – аналіз, критика, проектування.
Інший варіант роботи викладача: характер створення проблемної ситуації
аналогічний першому варіанту. Після фіксації утруднень викладач організовує
також перехід в освітній простір, де майбутні офіцери , як правило, стикаються
з різними утрудненнями. Завдання викладача на цьому етапі – зупинити дії
утруднень і організувати самостійну роту курсантів. У такій роботі майбутній
офіцер «відкриває» закономірності, на підставі яких будуються процеси,
засвоюються правила, виробляються індивідуально значущі для майбутніх
офіцерів конкретні правила, форми, способи, прийоми дії політичної взаємодії,
тобто формується політична культура майбутніх офіцерів.
Третій варіант роботи викладача – як би об’єднує два попередніх і
складається з двох етапів. На першому організовується постановка політичної
проблеми, в якій не ставиться мета знайти її вирішення; на іншому – аналіз
першого етапу.
Усі три варіанти досить цікаві і можуть бути застосовані й у межах
нашого дослідження.
Основний шлях формування політичної культури майбутніх офіцерів, на
думку більшості авторів, – це проблемний метод навчання. В процесі цього
особливе значення набуває розуміння феноменів «завдання» і «проблема» в
професійній діяльності. Під завданням у професійній діяльності розуміється
завдання, доручення, що вимагає виконання, питання, яке треба вирішити.
Завдання завжди має на увазі вже наявну схему, алгоритм рішення, для її
вирішення необхідно вибрати найбільш адекватний спосіб, методику, прийом
серед вже напрацьованих способів, методик, прийомів, рекомендацій. Під
проблемою розуміють ситуацію в професійній діяльності, що спочатку не має
не лише готового способу вирішення (методики, алгоритму), а й аналогів в
наявній професійній практиці. Тобто «проблема» як би виступає природною
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причиною виникнення потреби в професійній діяльності. Під час її виникнення
необхідно припинити діяти (оскільки не зрозуміло, що треба робити, щоб
досягти мети), вийти з «діяльності в простір рефлексії», виявити причини
утруднення, критично віднестися до зробленого, переконструювати діяльність
із тим, щоб знайти такий варіант її продовження, який забезпечить досягнення
мети.
Застосування

проблемного

методу

для

формування

політичної

культури майбутніх офіцерів допускає активне застосування контекстного
підходу, різних активних форм і методів навчання (Вербицький А. О.,
Ільїн Г. Л., Кондратєва Л. Л., Сорокіна Т. М. та ін.). У концентрованому вигляді
контекстний підхід якнайповніше розкритий в роботах А. О. Вербицького
[1; 2]. Згідно з його точкою зору, будь-яка професійна освіта підрозділяється на
три періоди: навчальна діяльність академічного типу, квазіпрофесійна
діяльність, навчально-професійна діяльність. Для кожного періоду характерні
свої активні форми навчання.
У період навчальної діяльності академічного типу основними активними
формами навчання є проблемні лекції і семінари, лабораторні і практичні
роботи, імітаційне моделювання (цей період відповідає виділеному нами
загальнонауковому

етапу

формування

політичної

культури

майбутніх

офіцерів). У процесі цього значущою є та обставина, що проблематика має
викликати особистісне ставлення майбутніх офіцерів, бути цікава їм. Якщо
цього немає, то діяльність може бути припинена і ніякій рефлексії утруднення,
ніякого повернення в діяльність після рефлексії бути не може.
У період квазіпрофесійної діяльності (що відповідає загальнонауковому
етапу формування політичної культури майбутніх офіцерів) провідними стають
ігрові форми навчання (ділові, рольові, імітаційні ігри), аналіз конкретних
політичних ситуацій, спецкурси і спецсемінари. Саме такі форми, на думку
більшості авторів, дають можливість наблизити майбутніх офіцерів до реальної
професійної діяльності, навчити аналізувати її моделі, типові утруднення,
рефлексувати власні практичні дії і мислення в модельних та ігрових ситуаціях.
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Для

навчально-професійної

науково-дослідна

робота

діяльності

курсантів,

характерні

вивчення

різні

практики,

професійних

модулів,

спрямованих на вирішення типових для обраної спеціальності службових
завдань, виявлення типових утруднень, способів їх подолання, курсове і
дипломне проектування. Цей період відповідає кваліфікаційному періоду
формування політичної культури майбутніх офіцерів, який виокремлено
раніше. Такий підхід дає можливість якнайповніше й адекватно здійснити
підбір педагогічних методів, прийомів, засобів створення педагогічних умов,
що сприяють формуванню політичної культури майбутніх офіцерів.
Розглянемо відібрану нами сукупність таких методів, прийомів, засобів,
що активно застосовується у формувальному експерименті.
Особливе місце в створенні педагогічних умов формування політичної
культури майбутніх офіцерів ми відводимо «педагогічним ситуаціям».
Вибираючи їх в якості «основних» прийомів створення умов, виходили з
наявних у вітчизняній педагогічній науці класичних концепцій щодо
формування (виховання, становлення, розвитку) особистісних якостей і
утворень: інтеріоризації О. М. Леонтьєва і генералізації С. Л. Рубінштейна.
Концепція

інтеріоризації

трактує

формування

як

поступову

«інтеріоризацію» образу поведінки в тій або іншій ситуації, перехід його у
«внутрішній план» особистості, що припускає утворення адекватних умінь і
мотивів поведінки. Згідно концепції генералізації, під впливом зовнішніх
ситуацій виникає актуальний мотив, реакція, стан особистості, що виступає як
«риса вдачі в її генезисі», яка згодом у повторенні та варіюванні ситуацій
генералізується, тобто стає загальною, типовою. Іншими словами, яка б
концепція не була прийнята, в основі формування особистісних утворень
(а політична культура майбутніх офіцерів саме такою і є) лежить створення
педагогічних ситуацій для прояву внутрішніх спонукань (мотивів, цілей,
самооцінки) до усвідомлення їх майбутніми офіцерами та подальшого
саморозвитку у вирішенні навчально-професійних завдань. Таку «ситуацію»
Є.А. Крюкова описує поняттям особистісно розвивальної ситуації, що є деяким
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просторово-часовим континуумом людського буття, цілісною системою умов,
що «запускає» механізм особистісного розвитку. На думку авторки, «ситуація є
цілісне продукування, за допомогою якого здійснюється перехід від мети до
реального результату» [5, с. 53].
Звернемо увагу на іншу обставину, яка спонукала звернутися до
«педагогічної ситуації» як найважливішого прийому створення педагогічних
умов.
Згідно акмеологічної концепції освіти дорослих, людина є суб’єктом
власного розвитку, включаючись у спільну діяльність з партнерами тієї
спільності, яка досить значуща для нього на тому або іншому етапі його життя.
Ця спільна діяльність визначає «зміст», розподіл обов’язків, систему взаємних
очікувань партнерів, тобто форму спільності, характерну для цієї спільності.
Причому принцип спільної діяльності в цьому випадку має на увазі, що
викладач організовує спільну діяльність зі курсантом на усіх основних етапах
навчання, а останній активно бере участь у цій діяльності. Отже, системи
взаємодій «викладач – курсант», «курсант – курсант», «курсант – навчальна
група», «викладач – навчальна група» складають основу різних педагогічних
ситуацій, у процесі яких і формується політична культура майбутніх офіцерів.
У формувальному експерименті застосовували такі типи педагогічних
ситуацій взаємодії:
ситуації ціннісно-смислового вибору, спрямовані на усвідомлення
курсантами особистісного сенсу вибраного ними напряму професійної освіти;
орієнтовні ситуації, спрямовані на забезпечення прийняття курсантами
діалогічної форми взаємодії;
аналітичні ситуації, спрямовані на усвідомлення курсантами протиріч між
вимогами до фахівця і реальними здібностями, наявними в них;
ситуації

критичного

аналізу

інформації,

здібності

висунути

і

обґрунтувати свій підхід до вирішення конкретних професійних проблем, що
забезпечують стимулювання;
ситуації оцінки, спрямовані на самопізнання, саморегуляцію курсантів
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через взаємодію в навчальній групі, на актуалізацію розвитку професійноособистісних якостей;
ситуації

самопрезентації,

що

забезпечують

вироблення

і

прояв

індивідуального стилю професійної діяльності;
ситуації експертизи через ролеву взаємодію «експертів» із іншими
учасниками ситуації, що розвивають уміння курсантів вставати на позицію
іншого, розуміти його логіку;
ситуації самореалізації в груповій науково-експериментальній діяльності;
конструктивні ситуації, спрямовані на створення спільних проектів
професійної діяльності;
корекційно-моделюючі ситуації, що сприяють осмисленню труднощів і
протиріч в оволодінні особистісно необхідним комплексом професійних
компетенцій.
Для створення педагогічних ситуацій викладачам, що беруть участь у
формувальному експерименті, були дані такі рекомендації:
1) в якості «засобів» створення «ситуацій» застосовувати увесь комплекс
компонентів педагогічного процесу – зміст навчальних дисциплін, методи,
форми, засоби, соціальне середовище в навчальній групі, взаємодії і
взаємовідносини суб’єктів і т. д.;
2) низку засобів для створення тієї або іншої умови може відводитися
домінуюча роль;
3) «ситуації» мають в основному носити професійно-орієнтований
характер, виходити з реальних умов майбутньої професійної діяльності;
4) відібрані для створення ситуацій «засоби» повинні мати широкі
можливості дії на особистість курсанта, активізувати всі функції політичної
культури майбутніх офіцерів.
Формувальний експеримент показав, що педагогічні ситуації взаємодії
сприяють:
підвищенню рівня інтенціональної активності курсантів, посиленню
бажання брати активну участь у спільній із викладачем діяльності;
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усвідомленню власної суб’єктності, підвищенню рівня аналітичної
активності;
розвитку емоційно-ціннісної активності, здатності до розкріпачення в
ситуації взаємодії;
усвідомленню курсантами самих себе, об’єктивізації оцінки своїх
здібностей, можливостей в оволодінні професією, виробленню реального плану
саморозвитку і самовдосконалення;
залученню

курсантів

до

системи

професійних

цінностей,

що

відображають багатство загальнолюдської культури, формуванню потреби в
цих цінностях;
розвитку природних завдатків і творчого потенціалу кожного курсанта,
реалізації їхньої схильності і здібностей у різноманітних сферах професійної
діяльності та спілкування;
підходу до навчання у ВВЗ з оптимістичною гіпотезою, розвитку
внутрішньої свободи курсантів, здатності до об’єктивної самооцінки і
саморегуляції поведінки.
Більше того, створення цих «ситуацій» міняє ставлення викладачів до
курсантів, сприяє посиленню уваги до їх внутрішнього духовного світу,
визнанню особистості кожного курсанта вищою соціальною цінністю;
розвивають уміння викладачів поставити себе на місце курсантів, зрозуміти
мету і мотиви їхньої діяльності, тобто і їх самих, що дозволяє в певній міри
ефективніше прогнозувати й управляти навчальною діяльністю курсантів;
дозволяє уважно стежити за розумовим процесом курсантів, бути готовим
зробити підтримку і допомогу; здійснювати безперервний аналіз своєї
діяльності як викладача, що управляє пізнавальною діяльністю і вихованням
курсантів.
Отже, застосування педагогічних ситуацій взаємодії виступає дієвим
засобом створення виділених нами педагогічних умов на усіх етапах
формування політичної культури майбутніх офіцерів.
Основними

методами,

прийомами

і

засобами
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експерименту стали: педагогічні ситуації взаємодії (ціннісно-смислового
вибору, орієнтовні, аналітичні, критичного аналізу інформації, самопрезентації,
оцінки, конструктивно-творчі, корекційно-моделюючі), інтерактивні форми
організації навчання (лекція-«парадокс», семінар-круглий стіл, тренінги),
навчальні ігри (ділові (виробничі), ролеві, ситуаційні), інноваційні методи
навчання (синектика, «техніка акваріума», «мозковий штурм», «кейс-аналіз»),
прийоми індивідуалізації формування політичної культури майбутніх офіцерів
(створення ситуацій успіху, забезпечення рекомендаціями щодо особистісної
саморегуляції під час професійної підготовки), навчально-професійні завдання
(аналітичні, конструктивні, операційні).
Результати педагогічного експерименту показали, що ця сукупність
методів, прийомів і засобів забезпечує створення педагогічних умов, що
сприяють активній, акцентованій роботі викладачів і курсантів щодо
формування в останніх політичної культури майбутніх офіцерів.
Оцінку педагогічних умов формування політичної культури майбутніх
офіцерів проводили в процесі формувального експерименту за критеріями
результативності та технологічності в три етапи: після закінчення вивчення
загальнонаукових дисциплін, загально-професійних дисциплін, професійних
модулів. Викладачі, що беруть участь в експерименті, відзначали високу
продуктивність запропонованих нами педагогічних умов, методів, прийомів і
засобів їх створення. В той самий час педагогічний експеримент показав, що
запропонований набір методів, прийомів, засобів не є вичерпним і остаточним.
Він може і має доповнюватися, змінюватися відповідно до конкретної
обстановки й індивідуальних якостей викладачів.
Висновки.
найактивніше

Формування

здійснюється

політичної
в

процесі

культури

майбутніх

загальнонаукового

і

офіцерів
загально-

професійного етапів під час вивчення гуманітарних, соціально-політичних і
загально-професійних дисциплін. У результаті цього у курсантів з’являється
можливість повною мірою реалізувати наявний потенціал політичного
мислення, що позитивно впливає на зміну їх самооцінки. У вивченні
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професійних модулів досягнутий рівень сформованості політичної культури
майбутніх офіцерів закріплюється. Активна і цілеспрямована робота викладачів
дає можливість курсантам об’єктивно оцінювати свої здібності і можливості в
оволодінні професією і самостійно планувати і цілеспрямовано здійснювати
роботу щодо професійного самовдосконалення.
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Экспериментальное
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уровней
сформированности политической культуры курсантов в процессе
профессиональной подготовки ввуза
В современных условиях социокультурных изменений, политического
плюрализма, деформации политических ценностей и формирования различных
политических проектов растет необходимость формирования политической
культуры молодежи как целостного, интегрированного, общественнополитического явления, обеспечивающего необходимый уровень ее жизненной
самореализации. Это касается различных возрастных групп (учащаяся,
курсантская, рабочая, крестьянская молодежь), в которых она своеобразно
проявляется в разной среде, в том числе в условиях высших военных учебных
заведений. В статье раскрыто особенности проведения экспериментального
исследования уровней сформированности политической культуры курсантов в
процессе профессиональной подготовки ввуза.
Ключевые слова: уровни сформованности, политическая культура,
курсанты, профессиональная подготовка, высшее военное учебное заведение.
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Levko M. Experimental Research of Levels of Cadets’ Political Culture
Formedness in the Process of Professional Training in Higher Military
Educational Establishments
In current conditions of social and cultural changes, political pluralism,
deformation of political values and formation of various political projects, there
increases necessity of formation of political culture of young people as holistic,
integrated, sociopolitical phenomenon that provides the necessary level of his or her
personal self-fulfillment. It concerns different age groups (pupils, students, young
workers and peasants) in which it specifically develops in different surroundings
including the conditions of higher military educational establishments. Taking into
account acquisition of philosophical, pedagogical, psychological works there has
been defined the notion of “political culture of future officers” as an integral
characteristic of a personality that contains a system of knowledge in political
aspects of professional activity of an officer of the Armed Forces of Ukraine,
rules of professional communication, political behavior and political actions.
The main methods, techniques and means of formation experiment have
become: pedagogical reciprocity situations (axiological choice, orientation,
analytical, critical analysis of information, self-presentations, estimation,
constructive and creative, correction and modeling), interactive forms of organizing
studying (lecture-paradox, round table seminar, training), educational games
(professional simulations, role plays and situational games), innovational methods of
education (synectics, “aquarium technique”, “brainstorming”, “case-study”),
individualized techniques of formation of political culture of future officers (creation
of success situations, provision with recommendations on personal self-regulation in
the process of professional training),educational professional tasks (analytical,
constructive and operational).
The results of pedagogical experiment showed that this complex of methods,
techniques and means provides setting out of pedagogical conditions that encourage
active, focused work of teachers and cadets on formation of political culture of future
officers.
Estimation of pedagogical conditions of formation of political culture of future
officers was conducted in the process of formation experiment according to the
criteria of resultativeness and feasibility in three stages: after finishing studying
general scientific subjects, general professional subjects and professional modules.
Teachers participating in the experiment mentioned high productivity of suggested
pedagogical conditions, methods, techniques and means of their creation.
Meanwhile, pedagogical experiment showed that the suggested complex of methods,
techniques and means is not exhaustive and final. It can be and must be
supplemented, changed in accordance to the exact situation and individual
characteristics of teachers.
Formation of political culture of future officers is most actively carried out
during general scientific and general professional stages by studying humanitarian,
sociopolitical and general professional subjects. As a result, cadets get the possibility
most potentially realize their present potential of political thinking that positively
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influences their change in self-evaluation. Studying professional modules, the
achieved level of formedness of political culture of future officers is retained. At this
stage active and purposeful work of teachers allows cadets to estimate objectively
their abilities and possibilities in mastering their profession, independently plan and
purposefully carry out work on their professional self-fulfillment.
Our article deals with the issue of peculiarities of researching the levels of
formedness of political culture of cadets in professional training in higher military
educational institutions.
Key words: levels of formedness, political culture, cadets, professional
training, higher military educational establishment.
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ВИЗНАЧЕННЯ МОДЕЛЕЙ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
В статті представлено результати аналізу наукових поглядів щодо
сутності комунікативної компетентності. Окремо аналізується поняття
комунікативної компетентності та моделей комунікативної компетентності.
Автор досліджує історію створення моделей комунікативної компетентності
та вплив європейських дослідників на них. Комунікативна компетентність
вивчається як здатність спілкуватися, мовна майстерність та оволодіння
мовою. Розглядається відмінність між компетентністю та відтворенням.
Ключові
слова:
комунікативна
компетентність,
визначення
комунікативної компетентності, моделі комунікативної компетентності.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Наукові дослідження
свідчать, що всі люди незалежно від рівня свого особистісного розвитку
можуть досягнути успіхів в роботі через сферу спілкування та взаємодії.
Спілкування ототожнюють з поняттям комунікація, комунікативна взаємодія та
комунікативна компетентність. На сьогоднішній день існує велика кількість
методів, які дозволяють розвивати комунікативну компетентність людини, але
через те, що вони розроблені за кордоном іноземними дослідниками, їх важко
застосовувати на практиці. Саме тому важливо розібратися з сутністю поняття
комунікативної компетентності та моделями комунікативної компетентності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. На сьогоднішній
день існує велика кількість наукових досліджень щодо визначення поняття
комунікативної

компетентності.

Проте,

досить

часто

в

літературі

наголошувалося на необхідності проведення історичного екскурсу щодо
походження комунікативної компетентності. Важливо дослідити і чітко
визначити

концепцію

комунікативної

компетентності
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сформулювати дефініцію, яка дозволить просто визначити сутність поняття і її
основні характеристики. У цьому дослідженні коротко представлено процес
визначення поняття комунікативної компетентності, який розпочався в кінці
1960их. Проблема визначення комунікативної компетентності є предметом
уваги педагогічної науки як вітчизняних, так і закордонних учених. Питанням
вивчення змісту та моделей комунікативної компетентності присвячені роботи
L. Bachman [1], M. Canale [3-7], M. Swain [5], C. Cazden [7], R. Campbell [8],
R. Wales, N. Chomsky [9], D. Hymes [11], S. Savignon [12-13], H. Stern [14],
B. Spolsky [15], H. Widdowson [17] та інших.
Мета статті охарактеризувати сутність та моделі комунікативної
компетентності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «комунікативна
компетентність»

складається

з

двох

слів,

комбінація

яких

означає

«компетентність спілкуватися». Цей простий лексико-семантичний аналіз
відкриває той факт, що центральним словом в синтагмі «комунікативна
компетентность» є слово «компетентність». «Компетентність» – це один із
самих спірних термінів у сфері загальної і прикладної лінгвістики. Його
введення в лінгвістичний дискурс загалом асоціюється з Хомським, який в
своїй книзі «Аспекти теорії синтаксису» звернув увагу на те, що сьогодні
розглядається як класична відмінність між компетентністю (одномовне знання
мови мовцем/слухачем) і відтворенням (фактичне використання мови в
реальних ситуаціях) [9].
Після того як Хомський запропонував і визначив концепції компетентності
і відтворення, дослідники почали відстоювати комунікативну точку зору в
прикладній лінгвістиці. Наприклад Савіньйон [12] в 1972 році висловив сильне
несхвалення ідеї використання концепції ідеалізованої, чисто лінгвістичної
компетентності як теоретичного підгрунття методології навчання, викладання і
мовної перевірки. Вчені знайшли альтернативу концепції Хомського в
комунікативній компетентності Хаймса, який, на їх думку подає ширше та
реалістичніше

поняття

компетентності.

Саме

Хаймс
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комунікативну

компетентність

не

лише,

як

властиву

граматичну

компетентність, але і як здатність використовувати граматичну компетентність
в

різних

комунікативних

ситуаціях,

отже,

надаючи

соціолінгвістичну

перспективу в лінгвістичній думці Хомського щодо компетентності.
Впродовж 1970–1980-х років багато прикладних лінгвістів з великим
інтересом відносилися до теорії оволодіння мовою і/або теорії мовного
тестування та надали свій цінний внесок подальшому розвитку концепції
комунікативної компетентності. Тільки небагато з них будуть згадані в
подальшому, а саме ті, чиї теоретичні роздуми і емпірична робота мали
найголовніший вплив на теорію комунікативної компетентності.
У

спробі

Відоусон [17]

розʼясняти
зробив

концепцію

розмежування

комунікативної

між

компетентністю

компетентності
і

здатністю.

Визначаючи ці два поняття він застосував розуміння, яке він отримав з аналізу
дискурсу і прагматики. Відоусон зміг визначити комунікативну компетентність
за умов розуміння лінгвістичної і соціолінгвістичної компетенцій. Відповідно
здатність, яку він часто відносив до процедурної або комунікативної здатності,
розглядається як можливість використовувати знання та як засіб розуміння
мови. Відповідно до його тверджень здатність – це не компонент
компетентності, вона не перетворюється на компетентність, але залишається
«активною силою для продовження здатності до створення», тобто сила для
реалізації того, що Халідей назвав «виразний потенціал». Таким чином,
визначивши комунікативну компетентність, Відоусон є першим, хто приділив
більше уваги відтворенню або дійсно використанню мови в своїх роздумах
щодо зв’язку між компетентністю і відтворенням. Кенел і Свейн [5] і Кенел [3]
розглядали комунікативну компетентність, як синтез основної системи знання і
навичок

необхідних

для

комунікації.

У

їх

концепції

комунікативної

компетентності, знання відноситься до (свідомих або несвідомих) знань
індивідуума про мову і про інші аспекти використання мови. За їх словами є
три види знань: знання основних граматичних принципів, знання того, як
користуватися мовою в соціальному контексті для того, щоб виконувати
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комунікативні функції і знання того, як комбінувати висловлювання і
комунікативні функції відносно принципів розмови. Крім того, їх концепція
навичок відноситься до того, як індивідуум може користуватися знанням у
фактичному спілкуванні. На думку Кенела [3] навичка вимагає подальшого
розрізнення між основною здатністю і її проявом в реальній комунікації. На
відміну від Хаймса, Кенела, Свейна та навіть Відоусона, Савіньйон [12; 13]
зробила набагато більший акцент на аспекті здатності в її концепції
комунікативної компетентності. Вона описала комунікативну компетентність
як «здатність функціонувати в дійсно комунікативній обстановці – тобто, в
динамічному

обміні,

в

якому

лінгвістична

компетентність

повинна

адаптуватися до повного інформаційного вкладу, як лінгвістичного, так і
паралінгвістичного, з одним або більше співрозмовників». На її точку зору, та
інших теоретиків (наприклад Кенел і Свейн [5], Бекмен і Палмер [1; 2]) природа
комунікативної компетентності не статична, а динамічна, вона більше
міжособистісна, ніж глибоко особиста і більше взаємопов'язана ніж абсолютна.
Це також значною мірою визначається контекстом. Відносно розрізнення між
компетентністю і виконанням, Савіньйон трактує компетентність як основну
здатність виконання та як відкрите виявлення компетентності. На її думку,
компетентність

може

спостерігатися,

розвиватися,

підтримуватися

і

оцінюватися тільки через виконання. Подібно до багатьох теоретиків у сфері
викладання

і

навчання

мови,

Савіньйон

ототожнює

комунікативну

компетентність з володінням мовою. Через спірне використання терміну
«компетентності», Tейлор [16] запропонував замінити термін «комунікативна
компетентність» на термін «комунікативна майстерність». Приблизно у той же
час і з подібних причин, Бекмен [1] запропонував використовувати термін
«комунікативна мовна здатність», стверджуючи, що цей термін поєднує в собі
значення як комунікативної майстерності, так і комунікативної компетентності.
Погоджуючися з Хаймсом, Відоусоном і Кендліном, Бекмен визначив
комунікативну мовну здатність як концепцію, що складається зі знання або
компетентності

та

здатності

до

відповідного

використання
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контекстуальному комунікативному використаннї мови. Уточнюючи це
визначення, Бекмен звернув особливу увагу аспекту використання мови –
тобто, способу, як мова використовується з метою досягнення специфічної
комунікативної мети в специфічному ситуативному контексті комунікації.
Останє теоретичне і емпіричне дослідження щодо комунікативної
компетентності значною мірою засноване на трьох моделях комунікативної
компетентності: модель Кенела і Свейна, модель Бекмена і Палмера і опис
компонентів з комунікативної компетентності мови в Загальній Європейській
Рамці (Common European Framework of Reference for Languages). Теоретична
рамка/модель, яку запропонував Кенел і Свейн [5], мала спочатку три головні
компоненти, тобто області знань і навичок: граматична, соціолінгвістична і
стратегічна компетентність. У пізнішій версії цієї моделі, Кенел [3; 4]
перемістив деякі елементи з соціолінгвістичної компетентності в четвертий
компонент, який він назвав дискурсивна компетентність.
У Кенела і Свейна [5; 6] граматична компетентність головним чином
визначена в межах лінгвістичної компетентності Хомського, тому деякі
теоретики (наприклад, Савіньйон [13], чиє теоретичне і/або емпіричне
дослідження комунікативної компетентності було значною мірою засновано на
моделі Кенела і Свейна) використовують термін «лінгвістична компетентність»
замість «граматичної компетентності». Згідно з Кенелом і Свейном під
граматичною компетентністю розуміється опанування лінгвістичного коду
(вербального або невербального), який включає знання лексики так само як
знання

морфологічних,

орфографічних

правил.

синтаксичних,
Ця

семантичних,

компетентність

надає

фонетичних

можливість

і

мовцю

користуватися знанням і навичками, потрібними для розуміння і вираження
буквального значення висловлювань. У своїх працях Хаймс говорив про
доцільність використання мови в різноманітних соціальних ситуаціях,
соціолінгвістична компетентність в його моделі включає знання правил і норм,
які лежать в основі відповідного розуміння і використання мови в різних
соціолінгвістичних і соціокультурних контекстах. Кенел [3; 4] описав
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дискурсивну компетентність як опанування правил для визначення спосові, в
яких форми і значення поєднуються, щоб досягти значущої єдності усних або
письмових повідомлень. Єдність тексту досягається звʼязком форми і
послідовністю значення. Єдність досягається використанням послідовних
засобів

(наприклад,

займенників,

сполучників,

синонімів,

паралельних

структур), які допомагають звʼязувати окремі речення і висловлювання в
структурну цілісність. Засоби для досягнення зв’язку, наприклад повтори,
прогресія, послідовність, логічність ідей, дозволяють організувати значення,
тобто встановлюють логічні зв’язки між групами висловлювань.
У моделі Кенела і Свейна, стратегічна компетентність складається зі
знання усних і неусних стратегій комунікації, які використовуються для
компенсації розчленування в комунікації завдяки недостатній компетентності
одного або більше компонентів комунікативної компетентності. Ці стратегії
включають

перефразування,

багатослівність,

повторення,

небажання,

уникнення слів, структури чи теми, здогаки, зміни стилю, модифікації
повідомлень, і т. п. Кенел [3] підкреслював, що ця компетентність може також
використовуватися для збільшення ефективності комунікації. У якісному сенсі,
вона

відрізняється

від

інших

трьох

компонентів

комунікативної

компетентності, це не вид накопичених знань і вона включає непізнавальні
аспекти, такі як, наприклад, самовпевненість, готовність до ризику, і т. п.
Проте, коли вона взаємодіє з іншими компонентами, це надає змогу учням
успішно справлятися з відсутністю компетентності в одній з галузей
компетентності.
Завдяки простоті моделі Кенела і Свейна вона домінувала над галузями
опанування другої і іноземної мови та мовної перевірки більш ніж десятиліття.
Окрім того, тенденція використання цієї моделлі залишилася навіть після того,
як Бекмен і Палмер [2] запропонували набагато детальнішу модель
комунікативної компетентності. Простота, з якою модель Кенела і Свейна може
бути застосована є ймовірно головною причиною чому багато дослідників
комунікативної компетентності все ще користуються нею. Беручи до уваги
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результати попередніх теоретичних і емпіричних досліджень 1980-х Бекмен
запропонував нову модель комунікативної компетентності або, точніше, модель
комунікативної здатності до мови. Проте ця модель була трохи змінена
Бекменом і Палмером в середині 1990-х.
Бекмен і Палмер вважали, що багато рис користувачів мови, таких
наприклад, як деякі загальні характеристики, їх актуальне знання, емоційна
схема і здатність мови впливають на комунікативну здібність до мови.
Критична характеристика – це їх здібність до мови, яка складається з двох
широких областей: знання мови і стратегічна компетентність.
Знання мови складається з двох головних компонентів – організаційне
знання та прагматичне знання, яке доповнює одне одного в досягненні
комунікативно ефективного використання мови.
У моделі Бекмена і Палмена організаційне знання складається зі
здібностей до контролю над структурами формальної мови, тобто граматичні та
текстові знання. Граматичне знання включає декілька досить незалежних
областей знань, наприклад знання лексики, морфології, синтаксису, фонології, і
графології. Вони дозволяють визначати та відтворювати граматично правильні
речення так само як розуміти їх логічний зміст. Текстові знання дозволяють
розуміти і відтворювати (усні або написані) тексти. Вони включають знання
правил для утворення речення або висловлювання в тексті, тобто знання зв’язку
і знання риторичної організації або розмовної організації. Прагматичне знання
відноситься до майстерності створювати й інтерпретувати дискурс. Воно
включає дві області знання: знання прагматичних норм для вираження
прийнятних функцій мови і для інтерпретації іллокутивної сили висловлювань
або розмови (функціональне знання) та знання соціолінгвістичних норм для
створення й інтерпретації висловлювань, які доречні певному контексту
використання мови (соціолінгвістичне знання).
Стратегічне знання розуміється в моделі як набір метапізнавальних
компонентів, які дозволяють залучення користувача мови до постановки мети,
оцінки комунікативних джерел, і планування. Постановка мети включає
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визначення набору можливих завдань, вибір одного або більше з них і рішення
чи варто намагатися їх завершити. Оцінка це засоби, які використовуються для
визначення змісту мови і є в спорідненості з іншими областями комунікативної
здібності до мови: актуальне знання і емоційна мовна фігура. Планування
включає рішення як використовувати мовні знання та інші компоненти,
включені в процес використання мови для успішного завершення обраного
завдання.
Отже, модель Бекмена і Палмера складніша, більш зрозуміліша і чіткіша
ніж модель Кенела і Свейна. Їй надається перевага, тому що вона
деталізованіша і в той же час дуже організаційно описує основні компоненти
комунікативної компетентності.
Остання модель стосуєтьяс опису комунікативної мовної компетентності в
Загальній Європейській Рамці (Common European Framework of Reference for
Languages, 2001) [10], модель, яка призначається для оцінки, а також для
викладання і навчання мов. У Загальній Європейській Рамці, комунікативна
компетентність розглядається тільки в значенні знання. Вона включає три
основні компоненти: мовна компетентність, соціолінгвістична компетентність і
прагматична компетентність. Отже, стратегічна компетентність – це не її
компонентна частина. Вона цікава, проте кожен компонент знання мови явно
визначається як знання його змісту і здатності застосувати його. Наприклад,
мовна компетентність або лінгвістична компетентність відноситься до знання
та здатності користуватися мовними ресурсами для формування добре
структурованих повідомлень.
Підкомпоненти

мовної

компетентності

–

лексична,

граматична,

семантична, фонологічна, орфографічна і орфоепічна компетентність. Під
соціолінгвістичною компетентністю мається на увазі володіння знаннями і
навичками для відповідного використання мови в соціальному контексті. Ця
компетентність має наступні аспекти: мовні елементи, які позначають соціальні
стосунки, правила відповідної поведінки, і вирази народної мудрості,
відмінності в діалектах і наголосах.
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Останній компонент в цій моделі – прагматична компетентність, яка
включає два підкомпоненти: дискурсивну компетентність і функціональну
компетентність. Частина обох цих компетентностей

–

це так

звана

компетентність планування, яка відноситься до встановлення послідовності
повідомлень відповідно до взаємодіючої і ділової схеми. На думку авторів
Загальної Європейської Рамки, використання стратегій можна порівняти з
використанням

мета-пізнавальних

принципів

(планування,

досягнення,

контроль і корекція) на різних формах діяльності мови: прийняття, взаємодія,
відтворення і роздум.
Висновки. На підставі вищесказаного можна зробити наступні висновки:
комунікативна компетентність це один із самих спірних термінів у сфері
загальної і прикладної лінгвістики. Його введення в лінгвістичний дискурс
загалом асоціюється з Хомським, який звернув увагу на те, що сьогодні
розглядається як класична відмінність між компетентністю (одномовне знання
мови мовцем/слухачем) і відтворенням (фактичне використання мови в
реальних ситуаціях). Впродовж 1970–1980-х років багато прикладних лінгвістів
з великим інтересом відносилися до теорії оволодіння мовою і/або теорії
мовного тестування та надали свій цінний внесок подальшому розвитку
концепції комунікативної компетентності. У спробі розʼясняти концепцію
комунікативної

компетентності

Відоусон

зробив

розмежування

між

компетентністю і здатністю. Визначаючи ці два поняття він застосував
розуміння, яке він отримав з аналізу дискурсу і прагматики. Відоусон зміг
визначити комунікативну компетентність за умов розуміння лінгвістичної і
соціолінгвістичної компетенцій.У моделі Кенела і Свейна, стратегічна
компетентність складається зі знання усних і неусних стратегій комунікації, які
використовуються для компенсації розчленування в комунікації завдяки
недостатній компетентності одного або більше компонентів комунікативної
компетентності. У моделі Бекмена і Палмена організаційне знання складається
зі здібностей до контролю над структурами формальної мови, тобто граматичні
та текстові знання. Граматичне знання включає декілька досить незалежних
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областей знань, наприклад знання лексики, морфології, синтаксису, фонології, і
графології. Вони дозволяють визначати та відтворювати граматично правильні
речення так само як розуміти їх логічний зміст. Текстові знання дозволяють
розуміти і відтворювати (усні або написані) тексти. Вони включають знання
правил для утворення речення або висловлювання в тексті, тобто знання зв’язку
і знання риторичної організації або розмовної організації. Остання модель
стосуєтьяс

опису

комунікативної

мовної

компетентності

в

Загальній

Європейській Рамці, яка призначається для оцінки, а також для викладання і
навчання мов. У ній комунікативна компетентність розглядається тільки в
значенні знання. Вона включає три основні компоненти: мовна компетентність,
соціолінгвістична компетентність і прагматична компетентність.
Перспективами подальших розвідок за цим напрямом вважаємо розляд
структури комунікативної компетентності.
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Определение
моделей
коммуникативной
компетентности
В статье представлено результаты анализа научных взглядов
относительно сущности коммуникативной компетентности. Отдельно
анализируются понятия коммуникативной компетентности и модели
коммуникативной компетентности. Автор исследует историю создания
моделей коммуникативной компетентности и влияние европейских
исследователей на них. Коммуникативная компетентность изучается, как
способность общаться, языковое мастерство и овладение языком.
Рассматривается отличие между компетентностью и воспроизведением.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, определение
коммуникативной
компетентности,
модели
коммуникативной
компетентности.
Lemeshko O.V. Definition of communicative competence models
There is a high level of agreement among theoreticians today on the basic
content of the definition of communicative competence. However, it has been often
pointed out in the literature on language testing that before undertaking research on
communicative competence it is essential to examine and clearly determine the
construct of communicative competence, namely, to formulate a definition which will
enable a simple operationalization of that construct. The term “communicative
competence” is comprised of two words, the combination of which means
“competence to communicate”. “Competence” is one of the most controversial terms
in the field of general and applied linguistics. Recent theoretical and empirical
research on communicative competence is largely based on three models of
communicative competence: the model of Canale and Swain, the model of Bachman
and Palmer and the description of components of communicative language
competence in the Common European Framework (CEF). The theoretical
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framework/model which was proposed by Canale and Swain had at first three main
components, i.e. fields of knowledge and skills: grammatical, sociolinguistic and
strategic competence. In a later version of this model, Canale transferred some
elements from sociolinguistic competence into the fourth component which he named
discourse competence. In Canale and Swain, grammatical competence is mainly defined in terms of Chomsky’s linguistic competence, which is why some theoreticians,
whose theoretical and/or empirical work on communicative competence was largely
based on the model of Canale and Swain, use the term «linguistic competence» for
«grammatical competence». According to Canale and Swain, grammatical
competence is concerned with mastery of the linguistic code (verbal or non-verbal)
which includes vocabulary knowledge as well as knowledge of morphological,
syntactic, semantic, phonetic and orthographic rules. This competence enables the
speaker to use knowledge and skills needed for understanding and expressing the
literal meaning of utterances. In line with Hymes’s belief about the appropriateness
of language use in a variety of social situations, the sociolinguistic competence in
their model includes knowledge of rules and conventions which underlie the
appropriate comprehension and language use in different sociolinguistic and
sociocultural contexts. Canale described discourse competence as mastery of rules
that determine ways in which forms and meanings are combined to achieve a
meaningful unity of spoken or written texts. The unity of a text is enabled by cohesion
in form and coherence in meaning. Cohesion is achieved by the use of cohesion
devices which help to link individual sentences and utterances to a structural whole.
According to Bachman and Palmer, many traits of language users such as some
general characteristics, their topical knowledge, affective schemata and language
ability influence the communicative language ability. The crucial characteristic is
their language ability which is comprised of two broad areas – language knowledge
and strategic competence.
Key words: communicative competence, definition of communicative
competence, models of communicative competence.
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ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті здійснено теоретичний аналіз етичних аспектів підготовки
майбутніх лікарів до професійної діяльності. Встановлено, що формування
професійно-етичної культури майбутніх лікарів впливає на розвиток
професіоналізму фахівця. Основою формування етичних поглядів фахівця є
знання принципів, вимог і норм моралі та їх специфічного відображення у
професійній діяльності в певній галузі. Виявлено, що завдання формування
професійної етики майбутніх лікарів полягає у розвитку їх моральної
свідомості, формуванні моральних почуттів і переконань; виробленні звичок
моральної поведінки. Підсумовано, що етика спілкування є однією із важливих
складових професіоналізму лікаря.
Ключові слова: професійна етика, професійно-етична культура, етика
спілкування, медична етика, майбутні лікарі.
Постановка проблеми у загальному вигляді. В сучасних умовах
розвитку суспільства дедалі більше зростає попит на фахівців, котрі володіють
не лише глибокими професійними знаннями, але й відзначаються професійноетичною культурою, що є основою прояву професійно-етичних якостей
особистості, сформованих у процесі фахової підготовки [1]. Часто пацієнти
потребують від лікаря не лише медичної допомоги, але й моральної та
психологічної підтримки. Це в свою чергу вимагає від лікаря як належної
професійної підготовки, так і наявності відповідних якостей, рис характеру
тощо.
Певна модель професійної поведінки майбутнього фахівця медицини
формується в процесі здобуття ним вищої медичної освіти, адаптації до
© Мельничук І. М., Гуменна І. Р.
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професійної діяльності і представлена системою професійних знань, умінь і
морально-етичних цінностей лікаря. На думку науковців, така модель
поведінки лікаря формується шляхом вирішення лікарських проблем (так
званий менеджмент професійних помилок – їх попередження, діагностика та
корекція);

опанування

вмінь

та

досвіду

вирішення

нестандартних

ситуацій, що виникають у професійній сфері; самоосвітньої діяльності лікаря
(пошук та вивчення нової інформації в розумінні феномена (хвороби, пацієнта))
[2, с. 70–75].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Питанню етики,
медичної етики її взаємодії з професійною культурою лікаря присвячено багато
праць вітчизняних та зарубіжних науковців. Так, проблеми етики досліджують
Т. Аболіна,

Г. Васянович,

С. Вєковшиніна,

В. Єфименко,

Н. Коваленко,

В. Кулініченко, О. Лінчук, Х. Мазепа. Питання медичної етики можна знайти у
працях Ю. Віленського, А. Грандо, Н. Пасєчко. Проблему професійно-етичної
освіти досліджують В. Ковтун, І. Надольний, Г. Опанасюк, М. Рудакевич та ін.
Зокрема, науковці вважають, що проблеми етичності експериментування та
наголосив, що біоетика пов’язана з науками про життя та здоров’я, тому етика
медичних професій є головним елементом біоетики [13].
Метою статті є теоретичний аналіз етичних аспектів підготовки
майбутніх лікарів до професійної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін “етика” трактується
як учення про мораль, її походження і розвиток, правила поведінки людей, їх
обов’язки у взаєминах між собою, з суспільством, ставленням до праці,
держави. Цей термін визначається як філософське вчення про моральність, як
одна з форм ідеології, про її сутність, закони історичного розвитку, роль у
суспільстві. Це система норм моральної поведінки людей, їх обов’язків щодо
суспільства [3].
На думку М. Рудакевича, професійна етика має два значення – як теорія
професійної моралі, що обґрунтовує, систематизує застосування моральних
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принципів, норм і правил у професійній діяльності та як поведінкова практика
фахівця, що характеризує його професійні дії як дії морального суб’єкта згідно
з етичними принципами і нормами певної професії [4]. Науковець акцентує
увагу на єдності наведених значень професійної етики.
Тому метою формування професійної етики в професійній підготовці
майбутніх лікарів є засвоєння професійно-етичних цінностей, принципів і норм,
умінь та навичок їх практичного використання в лікарській справі;
індивідуальний моральний розвиток особистості лікаря; формування суспільноморальної мотивації професійної діяльності. Ці завдання реалізуються у змісті
освіти

відповідною

організацією

навчального

процесу,

що

розвиває

доброчесність лікаря, моральний аналіз, здатність до свідомого вибору певних
рішень чи дій [4].
Завдання формування професійної етики майбутніх лікарів полягає в
розвитку

їх

переконань;

моральної
виробленні

свідомості,
звичок

формуванні

моральної

моральних

поведінки

почуттів

тощо.

і

Основою

формування етичних поглядів фахівця є знання принципів, вимог і норм моралі
та їх специфічного відображення у професійній діяльності в певній
галузі [5, с. 41–43].
Як вважає П. Назар, на принципах моралі й етики сформовано
особливості медичної етики, яка вивчає моральні цінності, цінність, совість,
поведінку лікаря у сфері його діяльності. Відповідно, медична етика містить
такі компоненти :
етика медичного працівника;
етика взаємостосунків медичних працівників;
етика стосунків медичного працівника з пацієнтами;
етика стосунків медичного працівника з родичами;
етика і медична естетика[3].
Науковці виокремлюють такі основні принципи медичної етики:
гуманне ставлення до хворого;
не брати участі в діях проти здоров’я хворого;
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надання допомоги всім, хто її потребує не залежно від расової, релігійної,
політичної приналежності;
солідарність усіх лікарів у повазі гідності людей;
збереження лікарської таємниці;
недопущення експериментів над людьми;
участь в охороні життя людей від тих чи інших ексцесів, що загрожують
їм (наприклад забруднення навколишнього середовища);
утримання від вчинків, які можуть принизити гідність лікаря [6].
Очевидною є важливість медичної етики у професійному становленні
лікаря, а такі аспекти, як професійно-етична культура, етика спілкування
дозволяють майбутнім лікарям сформувати етичні переконання, відвертість у
розмові, доброзичливість, уміння працювати з людьми, чуйність, увагу та
довіру до людей, чесність, принциповість, правдивість, непідкупність,
скромність, єдність слова і діла, готовність підпорядкувати особисті інтереси
суспільним, самовідданість, оптимізм, вимогливість до себе, порядність,
самокритичність, високу культуру дискусії, відчуття людської гідності,
культурний світогляд [7].
Так, Ю. Колісник-Гуменюк у своїх дослідженнях стосовно професійноетичної

культури

лікаря,

відображає

поєднання

культури

поведінки,

комунікативної та організаційної культури тощо. Дослідниця пояснює
професійно-етичну

культуру

медичних

працівників

як

“...

сукупність

моральних цінностей та етичних норм, які стали внутрішніми особистісними
переконаннями і спрямовують професійну діяльність медиків на формування й
відтворення морально-етичних вимог суспільства. Вона наповнює професійним
змістом процеси діяльності й посилює загальнокультурну спрямованість,
відображаючи досягнутий у ній рівень майстерності й формуючи відповідальне
ставлення до праці” [8, с. 165].
Професійно-етична культура, як один з аспектів підготовки майбутнього
лікаря

до

професійної

діяльності

містить

внутрішню

та

зовнішню

складові [9; 10].
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Внутрішня складова професійно-етичної культури – це не лише рівень
знань та вмінь у медичній галузі, а й сформовані особистісні установки, ідеали,
потреби, мотиви, котрі визначають умови їх повсякденного прояву [9, с. 8].
Основними компонентами внутрішньої складової професійно-етичної культури
майбутнього лікаря є:
особистість майбутнього лікаря з його індивідуально-психологічними
властивостями, які показують певний рівень прояву професійно-етичної
культури;
об’єм набутого досвіду майбутнього лікаря у практичній діяльності під
час навчання, що показує, які саме та наскільки засвоєні студентом фахові
знання, а також якою мірою вони можуть бути використані в діяльності лікаря;
сформоване в майбутнього лікаря відношення до об’єкта праці, її
результатів та самовдосконалення у професійній діяльності [9; 10]. Емоційний
рівень дуже часто визначає внутрішнє ставлення майбутнього лікаря до
професійної

діяльності

в

процесі

роботи,

потребу

в

професійному

самовдосконаленні, характеризує його внутрішню моральну культуру та
виступає важливою характеристикою прояву професійно-етичної культури
майбутнього лікаря.
Зовнішня складова професійно-етичної культури майбутнього лікаря – це
прояв його особистого досвіду в індивідуальному стилі діяльності, що
виявляється в своєрідності власного прояву професійної майстерності та
техніки в процесі діяльності, що охоплює:
прояв майбутнього лікаря як особистості фахівця у лікарській справі;
ставлення майбутнього лікаря до себе, колег, своєї роботи;
своєрідність реалізації професійної майстерності у процесі діяльності
шляхом впровадження новітніх технологій, методів та методик, засобів та
прийомів дотримання такту та етики в процесі професійної діяльності, етичних
норм і правил [11].
Специфіка

професійно-етичної

культури

майбутнього

лікаря

визначається своєрідністю цієї професії, широким спектром лікарських функцій
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та різноманітних морально-правових аспектів діяльності. Тобто професійноетична культура лікаря є інтегрованою якістю особистості, яка формується в
процесі професійної підготовки в міру засвоєння студентом певних цінностей,
закладених у професійному і духовному досвіді діяльності в галузі охорони
здоров’я та розвитку медицини як науки [8, с. 161]. Сутність змісту професійноетичної культури медичного працівника проявляється в професійної діяльності
в галузі охорони здоров’я, спрямованості на гуманізацію професійних відносин,
а також творчій реалізації етичних цінностей, моральних переконань та ідеалів
адекватно до професійно-етичних норм діяльності медика [12, с. 29].
Слушною є думка А. Геллергеса про те, що підхід до пацієнта має бути
цілісним, а не обмеженим, тобто увагу слід звертати не лише на хворий орган
чи організм, а передусім на хвору людину в її інтегральності, вбачати у ній
особистість. С. Спінзанті наголосив на кризі у стосунках лікар-пацієнт, у яких
так званий медичний патерналізм дегенерував на шкоду особі пацієнта. Згідно з
Г. Терешкевич, взаємини лікар-пацієнт мають змінитися із відновленням засади
автономії пацієнта [13, с. 39].
Схоже бачення виявляє Л. Щепаняк, насамперед наголошуючи на тому,
що лікування пацієнтів вимагає від медичного персоналу специфічних
психологічних схильностей, належна фахова підготовка, знання професійної
етики. На думку науковця, лікар має виробити певну поведінку, культуру та
поміркованість у розподілі інформації у відношенні до пацієнта [14, с. 169].
В етичному контексті відносин лікар – пацієнт питання інформування
хворого про стан здоров’я є особливо делікатним, якщо існує велика загроза
його життю. Варто пам’ятати, що пацієнт має право отримати інформацію про
важкий стан здоров’я, невиліковну хворобу, ранні результати захворювання, а
також кінцеві наслідки перебігу захворювання тощо. Важливо, щоб інформація,
яку надає лікар, була фактичною, правдивою та сприяла зниженню
напруженості пацієнта, надаючи віру в ефективність лікування [14, с. 170].
Велике значення позитивного спілкування між лікарем і пацієнтом
розкрито та опубліковано Шотландською асоціацією психічного здоров’я. Як
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з’ясувалося, головною причиною поганого, часто й депресивного настрою
пацієнтів була не стільки хвороба чи пов’язані з нею фізичні наслідки, як
відсутність інформації про діагностику даного захворювання, методи лікування
що використовувались, період, необхідний для відновлення і повернення до
професійної діяльності [15].
Отож, лікування пацієнта вимагає від працівників охорони здоров’я
спеціальних комунікативних навичок, а також належної підготовки та знання
професійної етики. При наданні лікарем дійсної інформації про діагностику,
лікування певного захворювання (в ситуації, якщо хворий не висловлює
протилежної думки), розмова з пацієнтом має залишити у нього надію і
впевненість у тому, що він може розраховувати на допомогу і підтримку усієї
лікарської команди.
Враховуючи вищезазначене, професійна етика допомагає лікареві
вирішувати складні, життєво важливі питання пацієнта створюючи відносини,
принцип яких – досягнути поставлену мету, яка відновлює здоров’я хворого.
Адже використання терапевтичної дії «слова» та мобілізація психологічних
резервів пацієнта може забезпечити лікаря можливостями покращення стану,
посилення внутрішньої мотивації хворого.
Висновки. Отже, етичні аспекти спілкування між лікарем та пацієнтом
розуміємо як взаємний пошук конкретного шаблону, який визначає, як
найкраще надавати медичну інформацію (часто несприятливу) для пацієнта,
або його сім’ї. Такий шаблон, як спосіб комунікації на рівні лікар–пацієнт, має
містити такі складові як: істина у відношенні, чесність, особиста повага,
взаємна довіра, співпереживання тощо. Якщо говорити про професійно-етичну
культуру майбутнього лікаря, варто додати до цього переліку професійну
мотивацію, самовдосконалення, професійно-етичну відповідальність. Тому,
медична етика, яка в силу свого універсалізму передусім є системою моральних
вимірів дій і вчинків людини стосовно інших людей, самої себе і суспільства
допомагає майбутньому лікареві стати висококваліфікованим фахівцем на
ринку праці.
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Перспективи подальших розвідок у даному напрямку полягають у
дослідженні правової регламентації мети і засобів медичної етики.
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Мельничук И. Н., Гуменна И. Р. Этические аспекты подготовки
будущих врачей к профессиональной деятельности
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В статье осуществлен теоретический анализ этических аспектов
подготовки будущих врачей к профессиональной деятельности. Установлено,
что формирование профессионально-этической культуры будущих врачей
влияет на развитие профессионализма специалиста. Основой формирования
нравственных взглядов специалиста является знание принципов, требований и
норм морали и их специфического отражения в профессиональной
деятельности в определенной области. Выявлено, что задача формирования
профессиональной этики будущих врачей заключается в развитии их
нравственного сознания, формировании нравственных чувств и убеждений;
выработке привычек нравственного поведения. Подведены итоги, что этика
общения является одной из важных составляющих профессионализма врача.
Ключевые слова: профессиональная этика, профессионально-этическая
культура, этика общения, медицинская этика, будущие врачи.
Melnychuk I., Humenna I. Ethical Aspects of Preparation of Future Doctors
to Professional Activity
The article deals with theoretical analysis of ethical aspects of preparing
future doctors for professional activity. It was established that the formation of the
professional and ethical culture of future physicians influences the development of
professionalism of a specialist. The basis of forming the ethical views of a specialist
is knowledge of the principles, requirements and norms of morality and their specific
reflection in professional activities in a particular industry. It was revealed that the
task of forming the professional ethics of future physicians is to develop their moral
consciousness, to form moral feelings; developing habits of moral behavior, ability to
work with people, responsiveness, honesty, integrity, a culture of discussion, sense of
human dignity etc. The patient’s treatment requires special communication skills
from doctors, as well as proper training and professional ethics. It is generalized that
the professional and ethical culture of the future physician has internal and external
components. The internal component is not only the level of knowledge and skills in
the medical sector, but also it is the personal settings, ideals, needs, motives. The
external component of the professional and ethical culture of a future doctor is a
manifestation of his personal experience in an individual style of activity: attitude
towards oneself, co-workers, her or his job; the peculiarity of the implementation of
professional skills in the process of activity through the introduction of advanced
technologies, methods and techniques, tools and techniques; adherence to tact and
ethics in the process of professional activity, ethical norms and rules. The
professional and ethical culture of the doctor appears in the direction of
humanization of professional relations, as well as the creative realization of ethical
values, moral convictions and ideals in accordance with the professional and ethical
norms of the medical activities. It is concluded that the ethics of communication is
one of the important components of the doctor with specialist. Medical ethics, which,
by virtue of its universalism, is a system of moral measurements of human actions
and actions in relation to other people, itself and society, helps the future physician
to become a highly skilled specialist in the labor market.
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Key words: professional ethics, professional-ethical culture, ethics of
communication, medical ethics, future doctors.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО РОБОТИ З
ПЕРСОНАЛОМ
Стаття представляє проблему формування професійної готовності до
роботи з персоналом майбутніх офіцерів-прикордонників.
На підставі аналізу змісту поняття «професійна готовність до роботи
з персоналом майбутніх офіцерів-прикордонників» та специфіки їх професійної
діяльності, автор виокремив педагогічні умови щодо її формування, а саме:
розвиток в майбутніх офіцерів-прикордонників умінь і навичок роботи з
персоналом на основі контекстного навчання; відбір та структурування
змісту навчальних дисциплін відповідно до завдань та особливостей роботи з
персоналом у ДПСУ; активізація мотиваційно-ціннісного та рефлексивного
ставлення майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом;
підготовка науково-педагогічних працівників до навчання майбутніх офіцерівприкордонників щодо формування умінь і навичок роботи з персоналом.
Зазначено про результати педагогічного експерименту щодо перевірки
ефективності педагогічних умов формування професійної готовності до
роботи з персоналом майбутніх офіцерів-прикордонників.
Ключові слова: професійна готовність, робота з персоналом, майбутні
офіцери-прикордонники, педагогічні умови, педагогічні умови формування
професійної готовності до роботи з персоналом майбутніх офіцерівприкордонників, експериментальна перевірка.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Дотримання суверенітету
України та цілісності її територіальних кордонів, протидія проявам зовнішньої
агресії,

посилюють

актуальність

проблеми

реформування

національної

освітньої та виховної системи військовослужбовців, впровадження комплексу
заходів щодо роботи з персоналом. Робота з персоналом є тією діяльністю, яку
здійснюють усі органи управління та посадові особи всіх рівнів у
прикордонному відомстві України. Згадана робота передбачає проведення
© Павлюк Т. Г.
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правових,

організаційних,

педагогічних,

психологічних,

інформаційних,

культурно-просвітницьких та соціальних заходів, що дають змогу забезпечити
відповідний рівень морально-психологічної готовності персоналу Державної
прикордонної служби України щодо виконання оперативно-службових завдань
за будь-яких умов обстановки.
Ефективна реалізація виховної роботи залежить від низки факторів,
зокрема: удосконалення її змісту зі сторони командирів, начальників,
військових педагогів і службовців усіх рівнів, а також суттєвого підвищення
рівня дисциплінованості й освіченості особистості. У зв'язку із цим перед
педагогічною наукою, командирами та їх заступниками по роботі з персоналом
постають

проблеми,

вирішення

яких

потребує

значного

підвищення

ефективності виконання функціональних обов’язків.
Аргументами щодо підвищення якості роботи з персоналом свідчать
результати аналізу практики діяльності підрозділів Державної прикордонної
служби України (надалі – ДПСУ). Зокрема, в органах і підрозділах несуть
службу офіцери, котрі не мають достатнього рівня військово-педагогічної
підготовки, мають серйозні прорахунки у навчанні та вихованні особового
складу. Крім того, результати аналізу науково-педагогічних джерел свідчать
про те, що досвід роботи з персоналом в органах і підрозділах ДПСУ вивчено й
узагальнено

недостатньо,

а

передовий

досвід

кращих

підрозділів

використовується неефективно, низьким є рівень інформаційного забезпечення
цієї роботи.
Метою статті є обґрунтування змісту педагогічних умов щодо
формування професійної готовності до роботи з персоналом майбутніх
офіцерів-прикордонників та їх експериментальна перевірка.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблема
формування і розвитку професійної готовності привертала увагу вітчизняних і
зарубіжних учених.
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Зокрема, в наукових працях В. Андрущенка, І. Беха, О. Дубасенюка,
І. Зязюна, С. Карпенчука, М. Лещенка висвітлено положення щодо професійної
підготовки

майбутніх

Ю. Бабанського,

фахівців

В. Беспалька,

до

виховної

Т. Габая,

роботи.

П. Гальперіна,

Аналіз

праць

Б. Гершунського,

Б. Кедрова, Н. Кузьміної, Н. Селезньової, Н. Тализіної свідчить про вивчення
проблеми формування готовності у професійній підготовці майбутніх фахівців.
Сучасні українські дослідження представлені працями таких науковців, як
І. Галущак (формування готовності до професійної діяльності майбутніх
економістів),

О. Гусак

військовослужбовців),

(формування

Ю. Корнійчук

психофізичної

(формування

готовності

готовності

майбутніх

офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями) тощо.
Виклад основного матеріалу дослідження. Детальний аналіз сучасної
психолого-педагогічної

літератури

засвідчив

існування

різноманітних

тлумачень поняття «готовності до виконання діяльності», як то: наявність
здібностей; синтез якостей особистості, які визначають її придатність до
діяльності; знання про професію та практичні вміння і навички; якість
особистості.
Аналіз науково-педагогічних джерел [4; 8; 10] дало можливість розкрити
сутність поняття «професійна готовність майбутніх офіцерів-прикордонників
до роботи з персоналом» − як властивість чи ознаку окремої особистості, а
також

концентрований

показник

діяльності

майбутніх

офіцерів-

прикордонників, міру їх професійних здібностей.
Сукупність професійних знань, умінь, навичок, здібностей, особистісного
потенціалу щодо реалізації системи організаційних, морально-психологічних,
інформаційних,

педагогічних,

правових,

культурно-просвітницьких

та

військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у
військовослужбовців-прикордонників

професійно

необхідних

якостей,

моральної самосвідомості, що має забезпечити високий рівень оперативнослужбової діяльності, згуртованість військових колективів є професійною
готовністю майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом є.
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Необхідність

пошуку

шляхів

вирішення

проблеми

формування

професійної готовності до роботи з персоналом майбутніх офіцерівприкордонників спонукає до виокремлення та обґрунтування відповідних
педагогічних умов.
У процесі виділення та обґрунтування педагогічних умов формування
професійної готовності до роботи з персоналом майбутніх офіцерівприкордонників нами враховано специфіку і характер майбутньої професійної
діяльності охоронців кордону, її структуру та зміст, а також існуючу практику
вирішення цієї проблеми у сучасних науково-педагогічних дослідженнях [9].
Обґрунтування педагогічних умов формування професійної готовності до
роботи з персоналом майбутніх офіцерів-прикордонників потребує аналізу
змісту понять «умова» та «педагогічна умова». До прикладу, великий
тлумачний словник, у визначенні поняття «умова» використовує такі суттєві
ознаки: по-перше, це обставина, що дає змогу здійснювати, створювати щонебудь; по-друге, це обставини об’єктивної реальності, завдяки яким
відбувається або здійснюється що-небудь; по-третє, це є правила, що
стосуються

тієї

чи

іншої

сфери

життя

та

забезпечують

нормальне

функціонування чого-небудь [1, с. 1506]. Отже, поняття «умова» є досить
універсальним за своїм змістом, оскільки використовується дослідниками в
контексті категорій та явищ, що потребують вивчення.
Відповідно до педагогічних умов, то теоретичний аналіз наукової
літератури дозволив дійти висновку, що вони виступають як реалізація
об’єктами

навчання

тих

обставин,

які

є

взаємопов’язаними

та

взаємоузгодженими між собою та спрямованими на розв’язання пріоритетної
педагогічної мети [6; 9; 11; 12].
У проблемі формування професійної готовності до роботи з персоналом
майбутніх офіцерів-прикордонників під педагогічними умовами слід розуміти
ті умови, які свідомо реалізуються в освітньому процесі та забезпечують
одержання ефективного запланованого результату.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 3

Педагогіка

Узагальнений

аналіз

наукових

педагогічних

праць

із

проблеми

формування готовності фахівців різних галузей та реалізації роботи з
персоналом дозволяють нам стверджувати, що основними педагогічними
умовами формування професійної готовності до роботи з персоналом
майбутніх офіцерів-прикордонників є: розвиток в майбутніх офіцерівприкордонників умінь і навичок роботи з персоналом на основі контекстного
навчання; відбір та структурування змісту навчальних дисциплін відповідно до
завдань та особливостей роботи з персоналом у ДПСУ; активізація
мотиваційно-ціннісного та рефлексивного ставлення майбутніх офіцерівприкордонників до роботи з персоналом; підготовка науково-педагогічних
працівників до навчання майбутніх офіцерів-прикордонників щодо формування
умінь і навичок роботи з персоналом.
Щодо першої педагогічної умови (розвиток в майбутніх офіцерівприкордонників умінь і навичок роботи з персоналом на основі контекстного
навчання), то з-поміж інноваційних технологій, що сприяють розвитку умінь та
навичок роботи з персоналом майбутніх офіцерів-прикордонників досить
продуктивним є контекстне навчання. Проблема впровадження контекстного
підходу була у центрі уваги наукових праць таких дослідників, як
А. Вербицький [2], І. Демченко [3], В. Желанова [5], В. Левківський [7],
С. Скворцова [14] та ін. Однак, на наш погляд, недостатньо досліджені окремі
теоретичні та практичні питання впровадження контекстного навчання в
процес формування професійної готовності до роботи з персоналом майбутніх
офіцерів-прикордонників.
Виконання педагогічної умови щодо розвитку в майбутніх офіцерівприкордонників умінь і навичок роботи з персоналом на основі контекстного
навчання можливе на основі такого виду діяльності як квазіпрофесійна
діяльність. Тобто науково-педагогічні працівники в аудиторних умовах
здійснюють моделювання обставин, змісту та динаміки реальної професійної
ситуації у роботі з персоналом прикордонного відомства. Моделювання
квазіпрофесійної діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників можливе
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завдяки проведенню ділових та рольових ігор, використанню кейс-технології,
моделювання

реальних

проблемних

ситуацій,

застосуванню

контекстуалізованих діалогів, проведенню інформаційних та інтерактивних
лекцій, диспутів та дебатів тощо.
Другою педагогічною умовою є відбір та структурування змісту
навчальних дисциплін відповідно до завдань та особливостей роботи з
персоналом у ДПСУ.
Сучасний

період

розвитку

українського

суспільства

впливає

на

переосмислення підходів до реалізації роботи з персоналом в органах охорони
державного кордону. Застарілі інтерпретації змісту відповідних дисциплін, не
сприяють формуванню професійної готовності до роботи з персоналом
майбутніх офіцерів-прикордонників. У зв’язку із цим процесу структурування
навчального матеріалу відводиться одне з головних місць.
Процедуру відбору та структурування навчальних дисциплін відповідно
до завдань та особливостей роботи з персоналом у Державній прикордонній
службі України (надалі – ДПСУ) можна виділити декілька важливих аспектів,
зокрема: складність створення логічної несуперечливої інформаційної системи
за окремими дисциплінами; недовговічність існування згаданої системи, що
пояснюється появою нових наукових знань, їх безперервним розвитком, що
спричиняє трансформацію побудованої системи; необхідність подолання
відповідної соціальної статичності освіти.
Аналіз наукових досліджень щодо підходів стосовно структурування
змісту освіти свідчать, що вчені по-різному тлумачать сутність процедури
структурування [15]. Питання структурування змісту навчальних дисциплін
досліджували також такі сучасні вітчизняні науковці як П. Сікорський [13],
А. Сохор [15] та багато інших.
Врахування існуючих тенденцій щодо відбору та структурування змісту
навчальних дисциплін сприяло виділенню таких підходів: емпіричного
(враховує особистий досвід спілкування та варіативність та теоретичного
(новий навчальний матеріал для суб’єктів учіння).
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З метою формування професійної готовності до роботи з персоналом
майбутніх офіцерів-прикордонників, необхідно зібрати розрізнені та хаотичні
знання, пов’язані із зазначеною роботою, тобто здійснювати удосконалення
змісту

відповідних

«Корпоративна

навчальних

культура»,

дисциплін

«Педагогіка»,

(«Кадровий
«Соціологія»,

менеджмент»,
«Морально-

психологічне забезпечення професійної діяльності» тощо) шляхом уточнення їх
нормативної частини, розширення національно-регіонального компоненту,
використання резервів додаткової та факультативної частини змісту цих
навчальних дисциплін.
У запропонованому дослідженні структурування змісту навчальних
дисциплін досягається за рахунок адекватного відображення цілей освітньої
діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників. Під адекватністю слід розуміти
включення у зміст навчальних дисциплін знань, умінь і навичок, що
забезпечують соціально-професійну адаптацію випускника-прикордонника, а
також формування його професійної готовності до роботи з персоналом.
Відбір та структурування навчальних дисциплін відповідно до завдань та
особливостей роботи з персоналом у прикордонному відомстві передбачає
виділення в кожній темі ключових інформаційних елементів.
Таким чином, відбір та структурування змісту навчальних дисциплін
відповідно до завдань та особливостей роботи з персоналом необхідно
проводити на основі виокремлення дидактичних одиниць, розташування цих
одиниць за рангами та функціональним змістом (ідеї, поняття, закони,
принципи тощо).
Змістом третьої педагогічної умови є активізація мотиваційно-ціннісного
та рефлексивного ставлення майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з
персоналом.
Мотиваційно-ціннісне ставлення майбутніх офіцерів-прикордонників до
роботи з персоналом передбачає активізацію потреб, інтересів й мотивів
професійної

діяльності;

загальнолюдських

та

професійно-особистісних

цінностей; ціннісне ставлення до нововведень у роботі з персоналом, до
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конструювання відповідного процесу; а також мотиваційну готовність
майбутнього офіцера-прикордонника до здійснення власної професійної
діяльності, зокрема роботи з персоналом. Свідченням активізації мотиваційноціннісного ставлення до роботи з персоналом є наявність стійких мотивів і
професійно-ціннісних орієнтацій, які забезпечують цілеспрямоване оволодіння
зазначеною діяльністю.
Рефлексивне ставлення курсантів-прикордонників виступає як здатність
до рефлексії професійної діяльності, до здійснення самоконтролю та
професійної

самооцінки,

сформованість

вмінь

в

майбутніх

офіцерів-

прикордонників щодо прогнозування; наявність рефлексивної позиції щодо
усвідомлення себе відповідним офіцером.
Четвертою педагогічною умовою є підготовка науково-педагогічних
працівників до навчання майбутніх офіцерів-прикордонників щодо формування
умінь і навичок роботи з персоналом.
Враховуючи особливості професійної діяльності майбутніх офіцерівприкордонників та вимоги до роботи з персоналом у прикордонному відомстві,
пропонуємо

акцентувати

увагу

на

підготовці

представників

науково-

педагогічного складу до навчання майбутніх офіцерів-прикордонників щодо
формування умінь і навичок роботи з персоналом.
Фахівці у галузі філософії, естетики, культурології, психології та
педагогіки займаються вивченням проблеми підвищення рівня педагогічної
майстерності, яка є виявом оптимального рівня педагогічної діяльності. Варто
зауважити, що професіоналізм лежить в основі педагогічної майстерності.
Таким чином, з урахуванням наукових доробок, присвячених проблемі
підвищення рівня професіоналізму та професійної майстерності, нами виділено
таки вимоги щодо підготовки науково-педагогічних працівників навчання
майбутніх офіцерів-прикордонників щодо формування умінь і навичок роботи з
персоналом: сформованість професійної компетентності, наявність системи
професійних та духовних цінностей; високий рівень вмінь щодо використання
професійних засобів та технологій (інноваційних технологій, методик,
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прийомів, методів); високий рівень володіння психолого-педагогічними та
фаховими

знаннями;

розвиненість

професійного

мислення;

здійснення

постійного наукового пошуку; систематичне поповнення фахових знань тощо.
Реалізація педагогічної умови щодо підготовки науково-педагогічних
працівників до навчання майбутніх офіцерів-прикордонників щодо формування
умінь і навичок роботи з персоналом можлива завдяки самоусвідомленню
викладачами значущості педагогічної самоосвіти та самовиховання; увага
професійному

самовдосконаленню;

створення

програми

професійного

самовдосконалення та планування заходів її реалізації; практична діяльність
щодо вирішення поставлених завдань самовдосконалення; самоконтроль та
самокорекція.
Таким чином, поданий вище зміст педагогічних умов, спрямований на
формування високого рівня професійної готовності до роботи з персоналом
майбутніх офіцерів-прикордонників.
З метою перевірки ефективності обґрунтованих педагогічних умов було
проведено

формувальний

етап

педагогічного

експерименту.

Отримані

результати свідчать про те, що зміни в експериментальній групі, на відміну від
контрольної групи, відбулись за рахунок реалізації в освітньому процесі
обґрунтованих і реалізованих педагогічних умов. Засобами математичної
статистики

підтверджено,

що

розподіли

курсантів

контрольних

та

експериментальних груп за рівнями сформованості професійної готовності
майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом за спроектованими
критеріями

(мотиваційним,

діяльнісним,

когнітивним,

особистісним

та

рефлексивним) відрізняються між собою на рівні статистичної значущості
р≤0,05, тобто надійність оцінок не менша 95 %. Математичні розрахунки
здійснено на основі критерію Колмогорова-Смирнова, за дотримання усіх
відповідних вимог.
За підсумками експериментального дослідження, необхідно зазначити,
що

отримані

показники

не

можна

віднести

тільки

на

рахунок

експериментальних заходів. Це є результат освітнього процесу у закладі вищої
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освіти. Педагогічний експеримент виявився додатковим значущим чинником,
що сприяв більш успішному процесу формування професійної готовності
майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом.
Висновки. Таким чином, визначення педагогічних умов формування
професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з
персоналом дало змогу перейти до експериментальних заходів в реальних
умовах навчальної діяльності – реалізації і впровадження обґрунтованих
педагогічних умов.
Перспективи подальших досліджень. Подальшими перспективними
напрямами наукових досліджень може бути аналіз проблем, що ускладнюють
реалізацію процес формування професійної готовності майбутніх офіцерівприкордонників до роботи з персоналом; аналіз навчально-матеріальної бази,
покликаної забезпечити відповідний процес тощо.
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Павлюк Т. Г. Экспериментальная проверка результативности
педагогических условий формирования профессиональной готовности
будущих офицеров-пограничников к работы с персоналом
Статья представляет проблему формирования профессиональной
готовности к работе с персоналом будущих офицеров-пограничников.
На основании анализа содержания понятия «профессиональная
готовность к работе с персоналом будущих офицеров-пограничников» и
специфики их профессиональной деятельности, автор выделил педагогические
условия для ее формирования, а именно: развитие у будущих офицеровпограничников умений и навыков работы с персоналом на основе контекстного
обучения ; отбор и структурирование содержания учебных дисциплин в
соответствии с задачами и особенностей работы с персоналом в
ГПСУ; активизация мотивационно-ценностного и рефлексивного отношения
будущих офицеров-пограничников к работе с персоналом; подготовка научнопедагогических работников к обучению будущих офицеров-пограничников по
формированию умений и навыков работы с персоналом. Указано результаты
педагогического эксперимента по проверке эффективности педагогических
условий формирования профессиональной готовности к работе с персоналом
будущих офицеров-пограничников.
Ключевые слова: профессиональная готовность, работа с персоналом,
будущие офицеры-пограничники, педагогические условия, педагогические
условия формирования профессиональной готовности к работе с персоналом
будущих офицеров-пограничников, экспериментальная проверка.
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Pavlyuk T. Experimental Examination of Performance of Pedagogical
Conditions for Formation of Professional Readiness of Future Officers-Borders to
Work With Personnel
The article presents the problem of formation of professional readiness for
work with personnel of future officers-border guards.
Compliance with the sovereignty of Ukraine and the integrity of its territorial
borders, counteracting the manifestations of external aggression, increase the
urgency of the problem of reforming the national educational and educational system
of servicemen, implementation of a complex of measures for work with
personnel. Work with personnel is the activity that is carried out by all authorities
and officials of all levels at the border guard office of Ukraine. The said work
involves carrying out legal, organizational, pedagogical, psychological,
informational, cultural, educational and social activities that enable to provide the
appropriate level of moral and psychological readiness of the personnel of the State
Border Guard Service of Ukraine in performing operational and service tasks under
any circumstances.
Based on the analysis of the content of the concept of “professional readiness
to work with the personnel of future officers-border guards’ and the specifics of their
professional activities, the author highlighted the pedagogical conditions for its
formation, namely: the development of skills and abilities of working with personnel
on the basis of contextual education in future officers-border guards ; Selection and
structuring of the contents of educational disciplines in accordance with the tasks
and specifics of work with personnel in the SBGS; activating the motivational-value
and reflexive attitude of future border guards officers to work with
personnel; preparation of scientific and pedagogical workers for the training of
future officers-border guards in the formation of skills and skills of personnel. The
results of the pedagogical experiment on checking the effectiveness of the
pedagogical conditions for the formation of professional readiness for work with the
personnel of future officers-border guards are noted.
According to the results of an experimental study, it should be noted that the
obtained indicators cannot be attributed only to the expense of experimental
measures. This is the result of an educational process at an institution of higher
education. The pedagogical experiment proved to be an additional significant factor
contributing to a more successful process of forming the professional readiness of
future border guardʼs officers to work with personnel.
Thus, the definition of the pedagogical conditions for the formation of the
professional readiness of future officers-border guards to work with the personnel
made it possible to move to experimental activities in the real conditions of
educational activities - implementation and implementation of sound pedagogical
conditions.
Key words: professional readiness, work with personnel, future officers-border
guards, pedagogical conditions, pedagogical conditions for formation of professional
readiness for work with personnel of future officers-border guards, experimental
verification.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ
Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню питань формування
самоосвітньої компетентності у майбутніх юристів під час фахової
підготовки в університеті. Аналізується сутність поняття «самоосвітня
компетентність правника», розкривається зміст її структурних компонентів,
визначаються критерії та показники її сформованості. Самоосвітня
компетентність виявляється у сформованості мотиваційно-особистісного,
когнітивно-інформаційного, операційно-діяльнісного та рефлексивно-вольового
компонентів.
У статті аналізуються підходи та принципи, які становлять
теоретико-методологічну основу формування самоосвітньої компетентності
у майбутніх фахівців юридичної сфери. Обґрунтовується роль мотивації до
самоосвітньої діяльності як важливої педагогічної умови формування
самоосвітньої компетентності у майбутніх фахівців юридичної сфери.
Пропонуються шляхи розвитку мотивації самоосвіти. Розглядаються
можливості проблемних, дослідницьких та інтерактивних методів щодо
формування у майбутніх юристів самоосвітньої компетентності.
Ключові слова: самоосвіта, самоосвітня діяльність, самоосвітня
компетентність, критерії та показники сформованості самоосвітньої
компетентності,
педагогічні
умови
формування
самоосвітньої
компетентності.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Важливим завданням
реформування освітньої системи є якісна професійна підготовка фахівців,
кваліфікація яких відповідала б міжнародному та європейському рівням.
Сьогодення висуває принципово нові вимоги до кваліфікації юриста, його
моральної зрілості, культурно-освітнього та професійного рівнів розвитку. Щоб
успішно виконувати свої професійні завдання, юрист повинен бути освіченою,
висококультурною людиною, володіти глибокими професійними знаннями й
© Рембач О. О., Перкатий Р. М.
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уміннями,

виявляти

суспільну

активність,

мати

високорозвинені

організаторські навички, вміти працювати з різними верствами населення,
розуміти особливості змін, які відбуваються у суспільному житті. Мінливість
технологій, зростання обсягу соціальної та юридичної інформації висувають
принципово нові вимоги до загальнокультурного й інтелектуального рівнів
розвитку правників, їх здатності до самовдосконалення та саморозвитку.
У сучасних умовах самоосвіта є однією з основних складових підготовки
висококваліфікованих юристів у вищих навчальних закладах, необхідною
умовою

формування

високопрофесійної

творчої

особистості

фахівця,

підґрунтям для формування пізнавальної самостійності.
Як невід’ємна складова неперервної освіти протягом усього життя,
самоосвіта сприяє збагаченню інтелекту та розвитку особистості в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблема самоосвіти
фахівців різних напрямів є предметом уваги як вітчизняних, так й зарубіжних
вчених. Науковим підґрунтям теоретичних основ формування самоосвітньої
компетентності майбутніх правників у вищих навчальних закладах є наукові
праці,

у

яких

розглядаються

проблеми

самоосвіти

та

професійного

самовдосконалення особистості (М. Бондаренко, О. Василенко, А. Громцева,
В. Монастирський, О. Пєхота, Н. Трофімова, Т. Цехмістрова, Л. Ярова та ін.);
розкривається взаємозв’язок освіти та самоосвіти (О. Арета, О. Кочетовa,
В. Селівсенова, М. Солдатенко та ін.); аналізується сутність, структура та зміст
самоосвіти та самоосвітньої компетентності (Т. Браже, М. Башкірова,
Л. Боженко, М. Заборщикова, П. Пшебильський, Р. Сеульський, Я. Турбовський
та ін.).
Аналіз останніх досліджень підтверджує, що проблема використання
компетентнісного підходу в освіті стала нагальною в сучасній педагогіці.
Питанням визначення ключових компетентностей присвятили свої
дослідження В. Беспалько, І. Бех, Н. Бібік, І. Драч, І. Зязюн, Н. Кічук,
О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, Л. Хоружа, Д. Равен та ін; видам
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професійної компетентності – І. Зимня, Г. Селевко та ін.; формуванню
компетентностей майбутніх юристів – З. Височан, І. Івашкевич, С. Ільїн,
О. Каліцева та ін. Водночас увагу науковців неодноразово привертала проблема
формування та розвитку умінь та навичок самоосвітньої діяльності – складових
самоосвітньої компетентності (А. Громцева, О. Колпакова, Т. Семакова,
В. Федяєва).
Для

методологічного

осмислення

ключових

засад

формування

самоосвітньої компетентності велике значення мають праці А. Айзенберга,
В. Буряка,

С.

Гаркуши,

А.

Громцевої,

О.

Торубари,

Б.

Єсипова,

Г. Коджаспірової, М. Скаткіна та інших, у яких встановлені особливості
самоосвіти як цілеспрямованої самостійної діяльності людини з вибору
тематики, часу і засобів роботи для здобуття знань, обґрунтовано оптимальні
методики організації самоосвіти. Важливим напрямом дослідження проблеми
самоосвіти та самоосвітньої компетентності на сьогодні є її вивчення у системі
професійної підготовки. Це насамперед праці Т. Гущиної, Н. Довмантович,
Л. Лепіхової,

Л.

Сігаєвої,

В.

Сластьоніна,

де

розкрито

необхідність

самоосвітньої діяльності з урахуванням специфіки професійної діяльності,
вимог та тенденцій безперервної освіти, а також дослідження особливостей
формування самоосвітньої компетентності у представників окремих професій
(Л. Броннікова, О. Копил, Г. Наливайко, О. Фоміна та ін.).
У вітчизняній науковій літературі найбільшого поширення набуло
визначення компетентності як сукупності знань і вмінь, необхідних для
ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки
професійної діяльності, використовувати інформацію. Бути компетентним –
значить вміти реалізовувати знання, застосовувати досвід, волю і емоційний
стан для вирішення проблем у конкретних обставинах. На думку багатьох
українських вчених компетентність не зводиться до знань і вмінь в кількісному
відношенні. Але без знань та особистого досвіду діяльності набуття ключових
компетентностей неможливе. Більш того, набуття компетентностей залежить
від активності, свідомого відношення до різних видів діяльності (праці,
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навчання тощо). Але водночас у тлумаченні понять «компетентність»,
«технологія», «компетентнісний підхід» і дотепер немає одностайності.
Аналіз результатів дослідження стану сформованості в правників
самоосвітньої компетентності обумовлює потребу в пошуку нових методів і
засобів навчання та вдосконалення навичок й вмінь до саморозвитку. Існує
потреба в подоланні суттєвих суперечностей між вимогами суспільства до якості
професійної підготовки правників і недостатньою методичною базою для
забезпечення цих вимог; сформованими світовими стандартами щодо рівня
професіоналізму випускників юридичних закладів та неготовністю вітчизняних
вищих освітніх закладів забезпечити відповідність цим стандартам.
Мета статті полягає в тому, щоб на основі аналізу наукової літератури
виявити сутність, зміст та структуру самоосвітньої компетентності юристів,
визначити критерії сформованості досліджуваного явища, визначити теоретичні
передумови її вдосконалення під час навчання у вищому навчальному закладі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Самоосвіта та самоосвітня
діяльність були предметом уваги науковців упродовж тривалого історичного
періоду, починаючи з часів античності (Сократ, Платон, Аристотель).
У європейській педагогіці на проблему самоосвіти звертали увагу А. Дістерверг,
Дж. Локк, Я.-А. Коменський, І. Песталоцці, Ж.- Ж. Руссо.
У педагогіці виділяють декілька періодів розвитку наукових ідей про
самоосвіту:

часи

К. Туровський);

Давньокиївської
ХVІ–ХVІІІ ст.

держави

(Д. Заточник,

(діяльність

В. Мономах,

братств,

вчення

П. Могили, Ф. Прокоповича, Г. Сковороди, К. Транквіліона-Ставровецького);
ХІХ – поч. ХХ ст. (концепції самоосвіти П. Каптерєва, І. Огієнка, К. Ушинського
та ін.); ХХ – поч. ХХІ ст. (становлення наукових підходів до самоосвіти,
розкриття сутності самоосвіти та самостійної роботи у працях А. Айзенберга,
А. Громцевої, Б. Єсипова, А. Макаренка, В. Сухомлинського та ін.).
Загалом,

трактування

сутності

самоосвіти

досить

неоднозначне.

У наукових працях з педагогіки це явище тлумачиться як:
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педагогічно

організований

процес

соціалізації,

що

обумовлений

внутрішніми особистісними мотивами пізнання;
спосіб та форма здобуття і поглиблення знань, процес розвитку
інтелектуальних можливостей та розумових здібностей людини;
діяльність, при якій особистість самостійно визначає цілі та задовольняє
власні пізнавальні потреби, вдосконалює свої здібності, якості;
різновид пізнавальної діяльності, система оновлення, розширення та
поглиблення здобутих знань, а також удосконалення практичних умінь та
навичок.
Найвагомішими характеристиками самоосвіти можна назвати такі:
той, хто навчається, повинен виконувати роботу сам, без безпосередньої
участі педагога;
суб’єкт навчання повинен уміти здійснювати самостійні мисленнєві
операції, самостійно орієнтуватися в матеріалі;
виконання роботи не є суворо регламентованим, суб’єкт навчання має
свободу вибору змісту та способів виконання завдань.
У сучасних дослідженнях з педагогіки (К. Абульханова, В. Буряк,
Т. Гущина, Н. Кузьміна, Л. Лепіхова, О. Овчарук, Л. Сігаєва, В. Сластьонін та
ін.) самоосвіту розглядають як цілеспрямовану самостійну діяльність людини з
вибору тематики, часу і засобів роботи для здобуття знань. Педагоги у
визначеннях самоосвіти наголошують на внутрішніх спонукальних мотивах
особистості до самоосвіти, на зв’язку самоосвіти з процесами самовиховання та
самовдосконалення, вважаючи, що необхідність самоосвітньої діяльності
обумовлена специфікою будь-якої професійної діяльності, вимогами та
тенденціями безперервної освіти, змінами соціальних процесів.
У результаті теоретичного аналізу досліджуваної проблеми встановлено,
що самоосвітня компетентність майбутніх юристів є невід’ємною частиною
професійної

компетентності

та

одночасно

показником

успішності

їх

професійно-особистісного розвитку, інтегративною професійно важливою
властивістю, яка охоплює емоційно-ціннісне ставлення до самоосвіти та
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самоосвітньої діяльності, систему знань про її планування, способи та засоби
організації, суб’єктно-особистісний досвід продуктивного вирішення проблем
особистісного та професійного розвитку, готовність до безперервного
саморозвитку та самовдосконалення у сфері майбутньої професії. Зміст
самоосвітньої компетентності майбутніх правознавців обумовлений цілями та
особливостями їхньої професійної діяльності.
Враховуючи положення про особливості професійної діяльності юристів,
положення психології професіоналізму (А. Маркова), діяльнісного (Г. Костюк,
О. Леонтьєв, І. Лернер) та компетентнісного (І. Бех, Н. Бібік, Л. Ващенко,
І. Єрмаков, І. Зимня, О. Локшина, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун,
О. Савченко, С. Трубачева, А. Хуторський та ін.) підходів уважаємо, що
самоосвітню компетентність юриста можна розглядати як його особистісну
характеристику, що виявляється у сформованості мотиваційно-особистісного,
когнітивно-інформаційного,

операційно-діяльнісного

та

рефлексивно-

вольового компонентів.
З

урахуванням

Н. Довмантович,

напрацювань

Б. Єсипов,

І.

учених

Жукевич,

(А. Айзенберг,
Т. Івашкова,

А. Громцева,

Г. Коджаспірова,

А. Маркова, О. Савченко) та особливостей професійної діяльності фахівців
юридичної сфери визначено, що мотиваційному критерію відповідає розуміння
необхідності та важливості підвищення рівня самоосвітньої компетентності;
інтерес до різних аспектів самоосвітньої діяльності; розвиненість важливих
особистісних якостей; когнітивному – знання особливостей самоосвітньої
діяльності, принципів та методів самоосвіти, способів самостійного отримання
та фіксації інформації, здатність до мисленнєвих операцій, необхідних для
опрацювання інформації; операційному – самостійність у визначенні й
виконанні навчальних та загальноосвітніх завдань; проблемність мислення,
уміння орієнтуватися в інформаційних потоках; рефлексивному – здатність
аналізувати досвід самоосвітньої діяльності, адекватна оцінка результатів
особистої пізнавальної та самоосвітньої діяльності, готовність до активного
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саморозвитку та професійного самовдосконалення, високий рівень організації
та саморегуляції самоосвітньої діяльності [1–7].
Аналіз

психолого-педагогічної

літератури

та

досвіду

формування

самоосвітньої компетентності засвідчив, що на сьогодні склалося декілька
основних підходів до організації цієї роботи. Загальною методологічною
основою дослідження слід вважати особистісно-орієнтований підхід (І. Бех,
О. Сухомлинська), за яким студенти є суб’єктами навчання, особистостями, які
прагнуть до саморозвитку, самовизначення, самореалізації. Діяльнісний підхід
(Л. Виготський, В. Давидов, О. Леонтьєв, Г. Костюк) передбачає формування та
розвиток усіх компонентів самоосвітньої компетентності, що дозволяє діяти
гнучко, творчо та ефективно у стандартних та нестандартних ситуаціях.
Компетентнісний підхід (О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко) визначає
необхідність

розглядати

комплекс

знань

і

вмінь

фахівця

як

якісну

характеристику особистості й норму якості вищої освіти. Слід також зазначити,
що для формування самоосвітньої компетентності важливе значення має
системний підхід (І. Блауберг, Н. Кузьміна, Е. Юдін та ін.). який досліджує
об’єкт

в

цілісності

та

розвитку,

визначає

необхідність

формування

самоосвітньої компетентності з урахуванням взаємозв’язку внутрішніх і
зовнішніх факторів та різних умов педагогічного процесу.
Аналіз положень компетентнісного підходу (О. Овчарук, О. Пометун,
О. Савченко), психології професіоналізму (А. Маркова) та концепції самоосвіти
(Т. Браже, М. Башкірова Л. Боженко, М. Заборщикова, П. Пшебильський,
Р. Сеульський, Я. Турбовський та ін.) дозволяють виділити такі принципи
формування самоосвітньої компетентності: принцип актуалізації, принцип
саморозвитку,

принцип

пізнавальної

активності,

безперервності,

індивідуалізації, самоорганізації, рефлексії та ін. Зокрема принцип актуалізації
передбачає

послідовну

розробку

навчально-методичних

матеріалів

з

урахуванням вікових, індивідуальних особливостей студентів, значимих
проблем їхнього професійного та особистісного життя. Принцип саморозвитку
передбачає актуалізацію пошукової роботи студентів, формування у них
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навичок самоосвіти. У свою чергу принцип пізнавальної активності визначає
необхідність забезпечення стійкого прагнення студентів одержувати нові
знання.

Далі

принцип

безперервності

характеризується

систематичним

включенням студентів у самоосвітній процес протягом усього життя. Принцип
особистісної рефлексії передбачає необхідність осмислення студентами своїх
дій і результатів своєї навчальної та самоосвітньої діяльності, самопізнання.
Зазначені підходи та принципи організації роботи становлять теоретикометодологічну основу формування самоосвітньої компетентності у майбутніх
фахівців юридичної сфери.
На підставі теоретичних досліджень проблеми самоосвіти (Л. Броннікова,
М. Гупалов, І. Жукевич, В. Монастирський, Р. Перкатий, Т. Яковець) з’ясовано,
що необхідними психолого-педагогічними та організаційними умовами
формування компетентності самоосвіти у майбутніх фахівців є:
педагогічне

стимулювання

самоосвіти

суб’єктів

навчання

та

відображення в змісті освіти соціального досвіду здійснення самоосвіти;
спрямованість освітніх процесів на формування загальнонавчальних умінь
студентів;
поетапна зміна ролі викладача в навчально-виховному процесі (керівник,
організатор,

консультант)

та

характеру

участі

в

ньому

студентів

(об’єкт, суб’єкт);
забезпечення

управлінської

взаємодії

педагогів

і

студентів

при

формуванні готовності до самоосвіти;
формування в студентів досвіду самоуправління своєю освітньою
діяльністю за допомогою активних й інтерактивних методів навчання;
розширення можливостей інноваційного розвитку вищих навчальних
закладів;
розробка й використання системи спеціально підібраних завдань, що
спонукають студентів до самоосвітньої діяльності;
підвищення ефективності організації самостійної роботи суб’єктів
навчання;
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інтеграція аудиторної й позааудиторної самостійної роботи студентів;
актуалізація самовиховання у навчально-виховному процесі;
розвиток компетентності педагогів з питань формування самоосвітньої
компетентності [3], [8–11].
Аналіз наукової літератури свідчить, що вчені насамперед вказують на
велике значення внутрішніх стимулів особистості до самоосвіти. Як зазначає
І. Грабовець, самоосвітня діяльність особистості стає необхідною сферою її
буття лише тоді, коли потреба у цій діяльності є внутрішньою силою,
мотиватором, який спонукатиме її до активності. Це можливо, підкреслює
дослідниця, лише за умов чіткого усвідомлення людиною цієї потреби [1].
У

працях

Л. Виготського,

В. Давидова,

О. Леонтьєва,

Г. Костюка

зазначається, що мотиваційна сфера відграє провідну роль у розвитку
пізнавальних сил та формуванні мотивів самоосвітньої діяльності особистості.
Загалом очевидно, що сформована позитивна мотивація студентів до
самоосвіти сприяє не тільки прискоренню розвитку їх самоосвітньої
компетентності, але й їх становленню як майбутніх фахівців, формуванню
загальних та професійних знань.
З урахуванням цього вважаємо, що розвиток мотивації до самоосвітньої
діяльності є важливою педагогічною умовою формування самоосвітньої
компетентності у майбутніх фахівців юридичної сфери.
Науковий огляд літератури з проблеми дослідження дозволяє трактувати
мотивацію як сукупність процесів, методів, засобів, потреб та мотивів, які
визначають прагнення студентів до пізнавальної діяльності, активного
засвоєння змісту освіти.
Загалом вчені основними детермінантами розвитку мотивації самоосвіти
називають освітнє середовище та сформованість у суб’єктів навчання
пізнавальних мотивів. Для формування мотивації навчання та самоосвіти вчені
(І. Грабовець, І. Жукевич, О. Копил, О. Матюшкін, Л. Подоляк, О. Савченко,
Г. Щукіна, В. Юрченко, В. Якунін) пропонують:
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розвивати у суб’єктів навчання пізнавальні інтереси і потреби, які є
основою пізнавальної мотивації – одного з найважливіших психологічних
джерел професійного розвитку суб’єктів навчання;
навчати прийомам самостійного опрацювання навчальної літератури;
створювати позитивну атмосферу на заняттях та сприятливі умови для
саморозвитку; використовувати різні способи педагогічної підтримки та
позитивної
підтримувати

оцінки

студентів,

допитливість

й

стимулювати

інтелектуальні

«пізнавальний»

психологічний

почуття;
клімат

в

навчальній групі;
виховувати відповідальне ставлення до навчання, вольові зусилля;
розвивати і підтримувати прагнення студентів виявити й ствердити себе
через навчальну діяльність;
збагачувати

зміст

навчання

особистісно

орієнтовним

матеріалом;

формувати свідоме ставлення до ролі навчання у подальшому житті; звертати
увагу на цінності професійного визнання, престижу, влади, поліпшення
матеріального становища, професійного самовдосконалення та професійної
кар’єри, а також перспективних життєвих цілей молодих фахівців;
створювати уявлення про майбутнє життя в соціумі, про ближню
(безпосередню) й кінцеву (перспективну) мету навчання; розвивати ціннісні
орієнтації, що пов’язані з майбутнім життям в суспільстві;
забезпечувати професійну спрямованість навчання; ознайомлювати з
майбутньою професійною діяльністю та її суспільною значущістю, з вимогами,
які вона висуває до знань, умінь і якостей фахівця; підкреслювати на кожному
занятті важливість вивчення певної теми для подальшої діяльності, а також
вводити в навчальний процес ситуації, які б моделювати майбутню професійну
діяльність;
забезпечувати особистісне залучення студентів у процес навчання,
створювати умови для того, щоб вони могли виявляти свою пізнавальну
активність, інтелектуальну ініціативу і самостійність [1], [3], [5], [6], [12–15].
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Вчені (В. Давидов, З. Курлянд, І. Лернер, О. Матюшкін, М. Махмутов,
В. Сухомлинський,

А. Семенова,

Р.

Хмелюк

та

ін.)

неодноразово

підкреслювали значення самостійності та самостійної діяльності у навчанні
людини,

її

професійному

та

соціальному

становленні.

У

психолого-

педагогічних дослідженнях (З. Курлянд, І. Лернер, М. Махмутов, М. Скаткін,
Т. Туркот, І. Хворостенко, Р. Хмелюк, А. Хуторський, Є. Шиянов, І. Яковець,
В. Якунін) доводиться думка про те, що самостійність особистості слід
розвивати насамперед у діяльності, через вирішення проблемних завдань,
застосування активних методів навчання, використання дослідницької та
проектної технологій навчання, організацію групової роботи та групового
обговорення певних завдань.
З урахуванням цього наступною педагогічною умовою для формування у
майбутніх юристів самоосвітньої компетентності ми вважаємо використання
можливостей різних методів навчання, насамперед проблемних, інтерактивних
та дослідницьких.
Усі зазначені методи передбачають систему самостійних дій студентів
щодо визначення напрямків саморозвитку та співвіднесення їх з метою
самоосвіти, варіативність прояву пізнавальної активності в самостійній роботі,
стійке позитивне смислотворення. Вони також допомагають формувати у
студентів індивідуально-оцінну й самооцінну систему; рефлексію процесу
навчання, результатів і перспектив самоосвітньої діяльності; сприяють
розвитку інтелектуальної ініціативи та саморозвитку особистості; створюють
умови для набуття досвіду спілкування; забезпечують умови для самостійного
оволодіння студентами знаннями й уміннями в процесі активної пізнавальної й
самоосвітньої діяльності; дозволяють формувати в студентів уміння самостійно
досягати певних нових результатів; сприяють формуванню особистості із
значно більшими творчими можливостями; оскільки відбувається зміщення
акцентів навчання на самостійні види робіт, зростає автономність студентів;
дозволяють перетворити навчальні заняття в дискусійні, дослідницькі й творчі,
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на яких вирішують справді цікаві, практично значимі й доступні студентам
проблеми.
Використання зазначених методів сприяє формуванню самоосвітньої
компетентності на основі набуття досвіду самостійних спроб і досягнень у
самоосвітній діяльності, вироблення студентами власної індивідуальної
системи навчання, поступового переходу від копіювання зразків самоосвіти до
створення своїх моделей, включення самоосвіти в спосіб життя.
Висновки. Важливим напрямом дослідження проблеми самоосвіти та
самоосвітньої компетентності на сьогодні є її вивчення у системі професійної
підготовки. Необхідність самоосвітньої діяльності у наш час обумовлена
специфікою професійної діяльності, пов’язана з вимогами та тенденціями
безперервної освіти. Найбільш перспективним для дослідження самоосвіти є
компетентнісний підхід, який дозволяє чітко виокремити цілі та засоби цієї
роботи.
Аналіз педагогічних досліджень та специфіки професійної діяльності
правників дозволяє стверджувати, що загалом самоосвітню компетентність
сучасного фахівця юридичної сфери можна розглядати як інтегративну
професійно важливу властивість, яка охоплює емоційно-ціннісне ставлення до
самоосвіти та самоосвітньої діяльності, систему знань про її планування,
способи та засоби організації, суб’єктно-особистісний досвід продуктивного
вирішення проблем особистісного та професійного розвитку, готовність до
безперервного саморозвитку та самовдосконалення у сфері майбутньої
професії. Самоосвітня компетентність юриста виявляється у здатності до
самостійно організованої пізнавальної діяльності, спрямованої на продовження
власної освіти у професійному та загальнокультурному аспектах. Самоосвітня
компетентність правника є невід’ємною частиною професійної компетентності
та одночасно показником успішності його професійно-особистісного розвитку.
Як цілісне багатокомпонентне явище самоосвітня компетентність виявляється у
готовності і здатності до ефективної самоосвіти з метою неперервного
самовдосконалення та ефективного виконання професійних, соціальних та
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особистісних

функцій.

компетентності

Структурними

правників

є

елементами

самоосвітньої

мотиваційно-особистісний,

когнітивно-

інформаційний, операційно-діяльнісний та рефлексивно-вольовий компоненти.
На основі теоретичних положень педагогічної літератури вважаємо, що
важливими педагогічними умовами формування самоосвітньої компетентності
у майбутніх фахівців юридичної сфери є: забезпечення їх мотивації до
самоосвітньої

діяльності

та

формування

самоосвітньої

компетентності;

використання для формування самоосвітньої компетентності можливостей
різних

методів

навчання,

насамперед

проблемних,

інтерактивних

та

дослідницьких.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Проведене
дослідження не повною мірою вичерпує всі аспекти формування самоосвітньої
компетентності майбутніх юристів у процесі фахової підготовки і передбачає
майбутні розвідки у напрямах: забезпечення особистісно-орієнтованого підходу
до фахової підготовки майбутніх юристів, удосконалення методичного
забезпечення

формування

самоосвітньої

спеціалізації;

здійснення

порівняльного

компетентності
аналізу

відповідно

зарубіжного

до

досвіду

формування самоосвітньої компетентності майбутніх юристів у процесі фахової
підготовки та на різних етапах їхнього професійного становлення.
Узагальнюючи

наукові

підходи

до

формування

самоосвітньої

компетентності правників, доведено, що потребує подальшого вирішення
важливе наукове завдання щодо розвитку самоосвітніх умінь і навичок
майбутнього

юриста

шляхом:

удосконалення

змісту

дисциплін

циклу

професійної та практичної підготовки; обґрунтування педагогічних умов та
моделі, які сприятимуть формуванню самоосвітньої компетентності майбутніх
правознавців під час навчання у вищих навчальних закладах.
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Статья
посвящена
теоретическому
обоснованию
вопросам
формирования самообразовательной компетентности у будущих юристов во
время профессиональной подготовки в университете. Анализируется сущность
понятия «самообразовательная компетентность юриста», раскрывается
содержание ее структурных компонентов, определяются критерии и
показатели ее сформированности. Самообразовательная компетентность
проявляется в сформированности мотивационно-личностного, когнитивноинформационного, операционно-деятельностного и рефлексивно-волевого
компонентов.
В статье анализируются подходы и принципы, которые составляют
теоретико-методологическую основу формирования самообразовательной
компетентности
у
будущих
специалистов
юридической
сферы.
Обосновывается роль мотивации к самообразовательной деятельности как
важного педагогического условия формирования самообразовательной
компетентности у будущих специалистов юридической сферы. Предлагаются
пути развития мотивации самообразования. Рассматриваются возможности
проблемных, исследовательских и интерактивных методов по формированию у
будущих юристов самообразовательной компетентности.
Ключевые слова: самообразование, самообразовательная деятельность,
самообразовательная
компетентность,
критерии
и
показатели
сформированности самообразовательной компетентности, педагогические
условия формирования самообразовательной компетентности.
Rembach O., Perkatyi R. Theoretical Basis for the Formation of Future
Lawyers’ Self-Educational Competence
The article is devoted to the theoretical substantiation of the questions of selfeducational competence formation of future lawyers during their professional
training at the university. The essence of the concept of "self-educational competence
of a lawyer" is analyzed, the content of its structural components is revealed, criteria
and indicators of its formation are determined.
As a result of theoretical analysis of the problem under study, the lawyers’ selfeducational competence is regarded as an integral part of professional competence
and, at the same time, an indicator of their professional and personal development
success, an integrative, professionally important quality that encompasses emotional
and value attitude towards self-education and self-educational activity, a system of
knowledge about its planning, methods and means of organization, subject-personal
experience of productive solution of personal and professional development
problems, readiness for continuous self-development and self-improvement in the
sphere of professional activity.
Self-education competence is manifested in the formation of motivational and
personal, cognitive and informational, operational and active and reflexive and
volitional components. The main criteria of self-educational competence development
are motivational, cognitive, operational and reflexive.
The motivational criterion corresponds to the understanding of the necessity
and importance of raising the level of self-educational competence; interest in
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various aspects of self-education; the development of important personal qualities;
cognitive criterion is manifested in knowledge of the peculiarities of self-education,
principles and methods of self-education, ways of self-receiving and fixing
information; operational criterion corresponds to independence in the definition and
implementation of educational and general education tasks, ability to navigate in
information flows; reflexive criterion is manifested in the ability to analize the
experience of self-education, adequate assessment of the results of personal cognitive
and self-educational activities, readiness for active self-development and professional
self-improvement, high level of self-organization and self-regulation.
The article analyses approaches and principles that make up the theoretical
and methodological basis for the formation of self-educational competence of future
specialists in the legal sphere.
The following principles of self-educational competence formation should be
adhered to: the principle of actualization, the principle of self-development, the
principle of cognitive activity, continuity, individualization, self-organization and
reflection.
The role of motivation to self-educational activity as is proved to be an
important pedagogical condition of self-educational competence formation of future
law specialists. Ways to develop self-educational motivation are offered. The article
considers various possibilities of problem, research and interactive methods as for
lawyers’ self-educational competence development.
Key words: self-education, self-educational activity, self-educational
competence, criteria and indicators of self-education competence formation,
pedagogical conditions for the formation of self-educational competence.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНИХ
ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ
У ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ ВЧЕНИХ
У статті представлено досвід формування професійно-ціннісних
орієнтацій майбутніх офіцерів в Україні та закордоном у ХХІ столітті.
З’ясовано, що цінності є ключовим чинником професійної реалізації
особистості офіцера і одним з центральних компонентів мотиваційноціннісної структури. Результати узагальнення висновків наукових праць
учених, які розглядали проблему формування ціннісних орієнтацій
військовослужбовців та курсантів у військових закладах вищої освіти
дозволяють зробити висновок, що вчені виокремлюють військовокорпоративні, військово-професійні, пізнавально-розвиваючі, спеціальномеркантильні та матеріально-побутові ціннісні орієнтації.
Результати аналізу узагальнення зарубіжного досвіду формування
ціннісно-мотиваційної сфери особистості військовослужбовця дозволяють
серед найбільш характерних особливостей цього процесу виокремити
виражену соціальну, практичну і профілактичну спрямованість; комфортний
духовний і професійний розвиток особистості військовослужбовця;
опосередкований характер виховних впливів з опорою на шанобливе ставлення
до військовослужбовців як до особистостей; домінування індивідуальної форми
роботи з кожним військовослужбовцем.
Ключові слова: професійні ціннісні орієнтації, корпоративна культура,
фахівці військового управління, майбутні офіцери, мотиваційно-ціннісна сфера
особистості, Збройні сили України.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Вирішення проблеми
покращення якості формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх
офіцерів в процесі професійної підготовки передбачає узагальнення сучасного
педагогічного вітчизняного та зарубіжного досвіду.
Результати наукового пошуку дозволили встановити, що у ХХІ столітті
проблема формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців
була предметом уваги на вітчизняному і зарубіжному науково-педагогічному
просторі. Особливої актуальності в умовах поглиблення процесів глобалізації,
© Роман І. М.
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модернізації та інформатизації українського суспільства, нових викликів і
загроз національній безпеці набувають питання формування ціннісних
орієнтацій курсантів військових закладів вищої освіти. Відповідно до вимог, що
висуваються до їхньої професійної підготовки, важливим є не тільки
забезпечення високого рівня професійної компетентності, але й загальної
гуманістичної особистісної спрямованості, формування чітких життєвих і
професійних настанов. Це можливо тоді, коли майбутній офіцер усвідомлює
своє місце і роль у суспільстві, відчуває гідне ставлення інших людей, має
розвинене відчуття самовпевненості й прагнення до самовдосконалення. Саме
тому важливим є питання формування професійних ціннісних орієнтацій
курсантів в умовах військового закладу вищої освіти. При цьому особливе
значення мають корпоративні або професійні ціннісні орієнтації, оскільки
діяльність у єдиному ціннісно-орієнтаційному корпоративному професійному
середовищі збагачує як організацію (відомство, установу, підрозділ, військову
частину тощо), так і її членів за рахунок синергетичного ефекту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Результати
наукового пошуку дозволили встановити, що у ХХІ столітті проблема
формування

професійно-ціннісних

орієнтацій

майбутніх

фахівців

була

предметом уваги на вітчизняному науково-педагогічному просторі. Значна
кількість наукових праць стосуються формування професійно-ціннісних
орієнтацій студентів мистецьких і педагогічних спеціальностей. Це публікації
О. Плохотнюка, М. Клепара та Є. Мамчура, у яких науковці оприлюднюють
педагогічні умови формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів,
розглядають особливості перебігу процесу формування ціннісних орієнтацій
під час професійного зростання, визначають психолого-педагогічні основи
формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців. Вчений
І. Марценюк досліджує навчальний процес в університеті як чинник
формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів, Г. Ільтьо – вплив
ціннісних орієнтацій на формування професійної компетентності фахівця,
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О. Камінська представляє досвід формування професійно ціннісних орієнтацій
студентів технічного університету. Педагогічні умови розвитку духовних
цінностей студентів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу є
предметом уваги О. Плавуцької.
Разом з тим, тему формування професійно-ціннісних орієнтацій
майбутніх фахівців військового управління на тепер не висвітлено достатнім
чином ні в теоретичній, ні у практичній площинах.
Метою статті є виокремлення актуальних аспектів проблеми формування
професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців військового управління в
Україні та закордоном у ХХІ столітті.
Виклад основного матеріалу дослідження. У контексті мети статті
представляють інтерес наукові праці, у яких робиться спроба вирішити
проблему формування ціннісних орієнтацій у представників силових структур,
зокрема військовослужбовців. Так, Ю. Горбенко дослідив основні чинники, що
впливають на становлення ціннісних орієнтацій військовослужбовців у процесі
професійної підготовки. Ю. Горбенко стверджує, що основною проблемою
цілеспрямованого

формування

професійно

важливих

якостей

військовослужбовців на сучасному етапі розвитку суспільства є подолання
негативного впливу військового середовища, зокрема, воно генерує зразки
поведінки, які прискорюють формування споживацьких ціннісних орієнтацій,
спрямованих на задоволення власних потреб [1].
Про вплив чинників зовнішнього та внутрішнього середовища на
формування ціннісних орієнтацій у курсантів – майбутніх прикордонників у
сучасних умовах наголошує й В. Матвійчук. Автор робить важливий висновок
про те, що ефективність формування ціннісних орієнтацій у курсантів залежить
від мотивації вступу до закладу вищої освіти та готовності майбутніх офіцерівприкордонників до освітнього процесу й служби; своєчасної адаптованості
першокурсників до навчально-виховної та службової діяльності в умовах ЗВО
ДПСУ тощо [2].
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Професор О. Діденко пропонує побудувати модель особистості офіцера
Держприкордонслужби, у якій на основі експертної оцінки із залученням
керівників органів охорони кордону, науково-педагогічного складу, а також
досвідчених вихователів і науковців слід передбачити чіткий перелік
інструментальних і термінальних цінностей, професійно важливих якостей
випускника. Крім того періодичний моніторинг вихованості випускників за
чіткими індикаторами, які також потрібно визначити і обґрунтувати, дозволить
оперативно, а головне, обґрунтовано вносити корективи в організацію та зміст
виховання курсантів [3].
Важливе значення мають також функції, які виконують ціннісні
орієнтації. Так, наприклад, Т. Новікова називає нормативно-регулятивну,
комунікативну, функцію соціалізації, орієнтаційну та мотиваційну функцію [4].
Не залишилася поза увагою проблема формування ціннісних орієнтацій
військовослужбовців і серед дослідників близького зарубіжжя. Так, наприклад,
С. Соловьйов наголошує на трансформації цінностей військової служби, серед
він

автор

виокремлює

військово-корпоративні,

військово-професійні,

пізнавально-розвиваючі, спеціально-меркантильні та матеріально-побутові [5].
На думку вченого, має місце проблема щодо низької військово-професійної
орієнтованості військовослужбовців за контрактом. Зокрема їхні уявлення про
цінності військової служби в недостатній мірі відповідають особливій
значущості військової професії. Дані досліджень вказують на те, що ця група
військовослужбовців визнає армійську дисципліну та матеріальні цінності. Але
базові цінності, пов'язані з військової честю і гідністю, необхідністю
професійного вдосконалення, як умови успішного несення служби, у багатьох з
них чітко не сформувалися [5].
На формування професійно-ціннісних орієнтацій курсантів впливають
певні чинники. П. Кукса, з яким ми частково погоджуємося, вважає, що
пріоритетність і закономірності розвитку ціннісних орієнтацій і установок на
різних етапах навчання курсантів ЗВО, від першого до випускного курсу
залежать від зовнішніх та внутрішніх чинників.
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До зовнішніх чинників автор відносить державну політику стосовно
збройних сил та інших силових структур, оснащення її озброєнням,
матеріальними та фінансовими засобами, достойне фінансове забезпечення
офіцерів, рівень соціального захисту військовослужбовців.
До

групи

внутрішніх

чинників

П. Кукса

відносить

соціально-

психологічний клімат курсантського підрозділу, рівень психологічного такту і
професіоналізму педагогів і офіцерів-вихователів, традиції (збройних сил, роду
військ, ЗВО, індивідуальні властивості і особливості особистості курсанта);
діяльність керівників ЗВО, викладачів і офіцерів вихователів; соціальнопсихологічні особливості, умови та закономірності формування ціннісних
орієнтацій і установок у курсантів в освітній системі ЗВО [6, с. 155–156]
Отже, результати узагальнення висновків наукових праць учених, які
розглядали проблему формування ціннісних орієнтацій військовослужбовців та
курсантів ЗВО дозволяють зробити

певні висновки. По-перше, вони

виокремлюють військово-корпоративні, військово-професійні, пізнавальнорозвиваючі,

спеціально-меркантильні

та

матеріально-побутові

ціннісні

орієнтації. По-друге, учені вказують на трансформацію цінностей військової
служби, обумовлених зміною соціально-економічних та воєнно-політичних
умов, що мають місце в країні у певний часовий період. По-третє, має місце
невідповідність

ціннісних

орієнтацій

військовослужбовців

особливій

значущості професії офіцера. Результати дослідження вказують на те, що у
значної частини військовослужбовців базові цінності, пов'язані з військової
честю і гідністю, необхідністю професійного вдосконалення не сформувалися.
Для розв’язання проблеми дослідження особливий інтерес представляє
досвід формування ціннісних орієнтацій в арміях країн з розвиненою
економікою. Як свідчать дані деяких фахових публікацій, системи виховання в
зарубіжних арміях мають багато спільного, оскільки вони ґрунтуються на
американській або англосаксонській моделі. З огляду на це розглянемо
особливості формування ціннісних орієнтацій у ЗС США та проаналізуємо
деякі особливості цього процесу в арміях ФРН, Великобританії і Франції.
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Так, наприклад, одним з важливих завдань морально-психологічної
підготовки особового складу в збройних силах США є формування в особового
складу ціннісного ставлення до національних та державних символів,
національної самосвідомості, гордості за приналежність до збройних сил США,
лояльності до уряду та Президента [7]. Передбачено, що до формування цих та
інших професійно-ціннісних орієнтацій залучаються різні суб’єкти державних і
громадських структур США, зокрема органи законодавчої та виконавчої влади
країни; інформаційні агентства; центри кіномистецтва та дозвілля тощо.
Безпосереднім суб’єктом процесу формування професійно-ціннісних орієнтацій
військовослужбовців є військове командування всіх рівнів, яке спирається у
своїй роботі з особовим складом на спеціальний апарат міністерства оборони
США [7, с. 262]. У Настанові АR360-81 наголошується, що у своїй
повсякденній діяльності командир зобов’язаний організовувати і проводити
роботу з виховання у підлеглих громадянської відповідальності, особистої
відданості і рішучості боротися за американські цінності й ідеали, вірності
військовому обов’язку, прихильності принципів американської демократії і
свободи, військової політики держави, ролі і призначення ЗС, а також свободи і
демократії в країнах вільного світу [8].
Серед основних напрямів формування ціннісних орієнтацій особового
складу збройних сил США заслуговують на увагу: формування та розвиток
професійно-важливих

якостей;

виховання

патріотизму

та

відданості

національно-державних ідеалам; формування та розвиток позитивної мотивації
до військової служби; морально-етичне виховання; виховання стійкості до
психотравмуючих факторів бойової обстановки та екстремальних ситуацій
(стійкості до полону); прихильність здоровому способу життя; ціннісне
ставлення до спорту [9].
Крім цього важливе значення має виховання в офіцерського корпусу
почуття гордості за свою країну та її ЗС; формування у військовослужбовців
прихильності

ідеалам

і

цінностям

американського

способу

життя,

переконаності у справедливості і винятковості соціально-економічних засад у
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США; виховання особового складу на історії і традиціях ЗС; формування у
солдатів і офіцерів корпоративного духу; широке рекламування військової
служби [10].
Результати аналізу наукових публікацій з проблеми дослідження [11; 12]
дозволяють зробити висновок про те, що серед найбільш поширених методів
впливу на ціннісно-мотиваційну сферу військовослужбовців збройних сил
США варто назвати переконання, навіювання, особистий приклад, моральне та
матеріальне стимулювання, примушення. Засобами впливу є засоби масової
інформації (утому числі й військова преса), музеї, клуби, бібліотеки, художня,
воєнно-історична

література,

мемуари;

театральні

вистави,

кінофільми,

образотворче мистецтво, методичні розробки, довідники тощо. Близько
1900 періодичних видань висвітлюють діяльність збройних сил США, тираж
яких перевищує 11–12 млн екземплярів.
Загалом, результати аналізу узагальнення американського досвіду
формування ціннісно-мотиваційної сфери особистості військовослужбовця
дозволяють виокремити найбільш характерні особливості цього процесу:
виражена соціальна, практична і профілактична спрямованість; забезпечення
комфортного

духовного

і

професійного

розвитку

особистості

військовослужбовця; опосередкований характер виховних впливів з опорою на
шанобливе ставлення до військовослужбовців як до особистостей; домінування
індивідуальної форми роботи з кожним військовослужбовцем; використання
традицій і звичаїв американського способу життя, матеріальної зацікавленості
як

методів

впливу

військовослужбовців;

на
широке

ціннісно-мотиваційну
залучення

сферу

цивільних

особистості

фахівців

різних

спеціальностей до роботи з персоналом (психологів, соціологів, юристів);
використання засобів масової інформації, залучення до участі у вихованні
військовослужбовців державних органів, громадських організацій, спеціальних
науково-дослідних центрів, навчальних закладів, церкви.
Необхідно зазначити, що США та інші країни НАТО у формуванні
цінностей свої офіцерів орієнтуються на спільні для Альянсу наріжні ідеали:
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демократія, індивідуальна свобода, верховенство права та мирне розв'язання
суперечок, підтримка цих цінностей в усьому євроатлантичному регіоні.
Засадничим

принципом

НАТО

є

спільність

поглядів

між

північноамериканськими та європейськими членами Альянсу, що поділяють
однакові цінності та інтереси і віддані справі збереження демократичних
принципів, що робить нероздільною безпеку Європи і Північної Америки [13].
Німеччина також є членом НАТО, виховання офіцерів в армії цієї країни
реалізується на основі концепції «внутрішнього керівництва», що передбачає
формування у військовослужбовців достатньо міцної мотивації для якісного
виконання ними професійних завдань. На думку дослідників системи навчання
і виховання військовослужбовців ФРН вона характеризується гнучкістю та
збалансованістю. Метою освіти в освітніх закладах бундесверу є не лише
набуття необхідних моральних якостей, глибоких теоретичних знань і
практичних навичок, а й формування ціннісних орієнтацій. По це свідчить одна
з основних тенденцій розвитку військової освіти ФРН – ціннісно-орієнтоване
навчання

офіцерів.

Іншими

тенденціями

є

міжвузівська

інтеграція,

міжнародний характер навчання; гуманітарна спрямованість підготовки
офіцерів;

збільшення

частки

цивільних

викладачів;

модульний

і

соціокультурний характер навчання і виховання. Упорядники навчального
посібника «Військова педагогіка у професійній діяльності офіцера і сержанта»
вважають, що для виховного процесу в бундесвері характерними є: формування
німецького військовослужбовця як носія гуманістичних ідей нової Німеччини,
вільної від проявів тоталітаризму, країни розвиненої демократії і гаранта
мирного співжиття багатьох національностей у рамках єдиної німецької
держави; цілеспрямована робота з особовим складом щодо недопущення
реваншизму й інших антилюдських проявів; розвиток ідей німецької
пунктуальності, обов’язковості, надійності і високої культури праці [10].
На думку британських військових психологів, професійно-ціннісна сфера
військовослужбовців формується під впливом низки чинників, основними з
яких є загальнокультурний рівень, етнопсихологічні особливості, рівень освіти,
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наявність бойового досвіду і рівень професійної підготовки, психологічні
особливості особистості, фізичний стан, переконаність у своїй правоті,
особливості воєнної ситуації (наступ чи оборона, інтенсивність і тривалість
бойових дій, якість тилового забезпечення, кількість втрат), а також довіра до
командування, товаришів по службі, озброєння і військової техніки.
Представляє інтерес висновок британських психологів, які дійшли
висновку, що чим вищим є моральний дух офіцерів, тим менше серед них
стресових втрат, і навпаки. Хороша бойова підготовка, впевнене командування
і злагодженість дій сприяють поліпшенню психологічного стану особового
складу. Основу морального духу складають ціннісні орієнтації, зокрема ідейні
переконання, соціальні цінності (соціальна захищеність), корпоративні цінності
(професіоналізм, згуртованість військових колективів, діяльність керівного
складу).

Формування

професійно-ціннісних

орієнтацій

ґрунтується

на

традиціях британської армії. У сучасних умовах для цього процесу характерним
є зусилля командування щодо перешкоджання розповсюдженню серед
особового складу настроїв пацифізму у зв’язку із

тенденціями, що

спостерігаються в світі; посилення акценту на винятковості та світовій ролі
британських ЗС, їх особливій місії в Західній Європі; формування стійкого
переконання

військовослужбовців

у

необхідності

сильного

ядерного

потенціалу; формування в офіцерського складу гордості за приналежність до
ЗС

Великобританії

як

світової

морської

держави

і

центру

Великої

співдружності націй, що зберігає багатовікові традиції; виховання офіцерського
складу на ідеях монархізму, відданості королеві; посилення пропаганди
традицій військ колишньої колоніальної імперії; застосування традиційних
методів і форм виховання, які перевірені часом, а також упровадження
інноваційних підходів до роботи з персоналом, апробованим в інших країнах
НАТО [10].
Дещо подібні підходи до формування професійно-ціннісних орієнтацій
спостерігаються і в ЗС Франції. Особливостями цього процесу є те, що в основу
виховання військовослужбовців покладено ідею «Великої Франції» – голлізма
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(від імені лідера французької нації Шарля де Голля), а також формування в
офіцерів відчуття особливої місії воїна-француза щодо вирішення проблем
дружніх країн [10, с. 327]. Крім цього важливим у формуванні ціннісномотиваційної сфери є врахування загрозливих змін стратегічного середовища в
Європі, зокрема джихадизму та його проявів – кривавих терактів в Парижі та
Ніцці. Боротьба з ІДІЛ (на відміну від російської загрози) – довгостроковий
зовнішньополітичний імператив країни, пов’язаний та посилений внутрішніми
проблемами у державі. Модернізовані збройні сили Республіки мають
забезпечити, в першу чергу, безпеку громадян Франції вдома – новітній виклик
для армії, яка завжди була спрямована на попередження зовнішніх загроз [14].
Висновки.

Представлені

матеріали

доводять,

що

формування

професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців в Україні та закордоном у
ХХІ столітті має певні особливості. На вітчизняному науково-педагогічному
просторі накопичено досить значний досвід вирішення цієї проблеми, але він
стосується переважно студентів ЗВО та майбутніх фахівців різних сфер, але не
військово-управлінської. Представники психології, педагогіки, соціології та
філософії зосереджують свою увагу на пошуку засобів формування ціннісних
орієнтації, дослідженні психологічних особливостей впливу засобів масової
інформації на структуру ціннісних орієнтацій, динаміки ціннісних орієнтацій
різних вікових груп, впливу освітнього і професійного середовища на
формування і розвиток ціннісних орієнтацій тощо. У поодиноких публікаціях
представлено чинники, що впливають на становлення ціннісних орієнтацій
військовослужбовців у процесі професійної підготовки. Дослідників із
близького зарубіжжя цікавить проблема трансформації цінностей військової
служби, а також чинники, що впливають на формування професійно-ціннісних
орієнтацій курсантів. Щодо досвіду вирішення проблеми дослідження у країнах
з розвиненою економікою, то узагальнення наявних публікацій дозволяє
стверджувати, що у ЗС таких країн як США, ФРН, Великобританія, Франція
основні зусилля

спрямовані на формування ціннісного ставлення до

національно-державних традицій та ідеалів, ціннісного ставлення до здорового
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способу життя, переконаності у справедливості і винятковості соціальноекономічних засад цих країн, їх виняткової ролі у світовому політичному
процесі, толерантного ставлення до багатонаціонального середовища, а також
виховання відданості, патріотизму, мужності та високого професіоналізму.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. З огляду на
важливість теми потребують визначення найбільш типові ціннісні орієнтації
військовослужбовців Збройних сил України, уточнення сутності та змісту
понять «професійні ціннісні орієнтації фахівців військового управління»,
«корпоративні ціннісні орієнтації фахівців військового управління Збройних
сил України».
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Роман И. М. Особенности формирования профессиональноценностных ориентаций будущих специалистов военного управления в
трудах отечественных и зарубежных ученых
В статье представлен опыт формирования профессиональноценностных ориентаций будущих офицеров в Украине и за рубежом в ХХ веке.
Выяснено, что ценности являются ключевым фактором профессиональной
реализации личности офицера и одним из центральных компонентов
мотивационно-ценностной структуры. Результаты обобщения выводов
научных трудов ученых, которые рассматривали проблему формирования
ценностных ориентаций военнослужащих и курсантов в военных учреждениях
высшего образования, позволяют сделать вывод, что ученые выделяют военнокорпоративные,
военно-профессиональные,
познавательно-развивающие,
специально-меркантильные и материально-бытовые ценностные ориентации.
Результаты анализа обобщения зарубежного опыта формирования
ценностно-мотивационной сферы личности военнослужащего позволяют
среди наиболее характерных особенностей этого процесса выделить
выраженную социальную, практическую и профилактическую направленность;
комфортное
духовное
и
профессиональное
развитие
личности
военнослужащего; опосредованный характер воспитательных воздействий с
опорой на уважительное отношение к военнослужащим как к личностям;
доминирование индивидуальной формы работы с каждым военнослужащим.
Ключевые слова: профессиональные ценностные ориентации,
корпоративная культура, специалисты военного управления, будущие офицеры,
мотивационно-ценностная сфера личности, Вооруженные силы Украины.
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Roman I. Peculiarities of Professional and Value Orientations Formation of
Military Management Future Specialists in the Works of National and
International Scientists
The article acquaints us with the experience of development of professional
and value-based orientations of future officers in Ukraine and abroad in the 21st
century. It is concluded, that values are the key factor of professional realization of
personality of an officer and one of central components of a motivating and valuebased structure. Results of conclusions of research papers of scientists, which
examined the problem of formation of the value-based orientations of servicemen and
cadets in military establishments of higher education, allow to come a conclusion,
that scientists distinguish the following orientations: military-corporate, militaryprofessional, cognitive developing, specific mercantile and financial-domestic valuebased orientations. Scientists specify on transformation of values of military service,
caused by the change of socio-economic and military-political circumstances which
take place in a country in a certain period of time. It is also found out, that we can
observe inconsistency of the value-based orientations of servicemen with the special
meaningfulness of the profession of an officer. Research results specify that a
considerable part of servicemen did not form the base values, such as military honor
and dignity, the necessity of professional development.
Results of analysis of generalization of foreign experience of formation of
value-based motivational sphere of personality of a serviceman allow to distinguish
the following specific features of this process: the expressed social, practical and
preventive orientation; supportive internal and professional development of
personality of a serviceman; mediate way of educational influences based on
dignified attitude toward servicemen as to personalities; prevailing of individual
form of cooperation with every serviceman; use of traditions and customs of their
lifestyle, personal financial interest, as a method of influence on value-based
motivating sphere of personality of servicemen; the wide involving of civilian
specialists of different qualifications to work with the personnel (psychologists,
sociologists, lawyers); the use of mass media, participation of state authorities, nongovermental organizations, special scientific-research centers, educational
establishments, churches.in the process of military training.
Key words: professional value orientations, corporate culture, specialists of
military management, future officers, motivating and value-based sphere of
personality, Armed Forces of Ukraine.
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ТУРИСТИЧНА ОСВІТА УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО РІВНЯ В
НІМЕЦЬКОМОВНИХ КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ: ІСТОРИЧНА
РЕТРОСПЕКТИВА ТА СУЧАСНИЙ СТАН
У статті охарактеризовано сучасний стан туристичної освіти
університетського рівня в Австрії та Швейцарії та розглянуто історичні
передумови процесу її становлення. Визначено основні характеристики
туристичної освіти в німецькомовних країнах, зокрема: університетська
автономія, академічна свобода та диверсифікація освітніх програм та
спеціальностей. З'ясовано, що негативною особливістю сучасної туристичної
освіти в Австрії та Швейцарії є збільшення кількості випускників закладів
вищої туристичної освіти, що призвело до перенасичення туристичного ринку
праці управлінськими кадрами.
Ключові слова: туристична освіта; туризм; туристична галузь;
майбутні фахівці; німецькомовні країни; заклади туристичної освіти.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Стрімко розвиваючий
туризм відіграє неабияку роль у розвитку економіки, забезпеченні її зростання
та створенні нових робочих місць всередині країни. Туристична галузь
потребує висококваліфікованої та освіченої робочої сили для результативності
виконання професійних завдань та досягнення поставлених цілей. Оскільки
успішна взаємодія між туристами та працівниками туристичної сфери
діяльності вважається невід'ємним чинником якісного розвитку туристичної
галузі, тому підготовка фахових кадрів для туристичної сфери діяльності була
та залишається нагальною проблемою педагогіки туризму.
Туристична освіта стає транскордонним та транснаціональним фактором
ефективності

суспільного

висококваліфікованих,

розвитку,

провідною

конкурентоспроможних

сферою

робочих

формування

кадрів,

здатних

оперативно реагувати на швидкозмінні умови праці, зростаючі обсяги науково-
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технічних знань, глобалізацію та інформатизацію усіх сфер суспільного життя,
а також залишається головним національним та світовим пріоритетом.
Враховуючи те, що колискою розвитку туристичної освіти у світі
вважається Західна Європа, вважаємо за доцільне дослідити процес розвитку
туристичної освіти університетського рівня в провідних європейських країнах,
зокрема Австрії та Швейцарії, які відносяться до лінгвокраїнознавчої категорії
«німецькомовні країни».

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Варто зазначити, що
проблема становлення, модернізації, реформування туристичної освіти в
німецькомовних країнах не була об'єктом наукового дослідження вітчизняних
науковців. Деякі українські вчені досліджували особливості туристичної освіти
німецькомовних країн в межах окремих територій, зокрема Н. Закордонець
(Швейцарія), Л. Кнодель (Німеччина, Австрія, Швейцарія), В. Федорченко
(окремі європейські країни). Зарубіжна наукова спільнота, в свою чергу,
присвятила чимало праць дослідженню системи туристичної освіти та
проблемам підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі в освітніх
закладах

німецькомовних

Х. Вертнер,
Е. Ветштайн,

Р. Іґер,

країн

К. Маурер,

А. Інверсіні,

Західної
М. Хіц

Ф. Ґонон,

Європи,
(Австрія);

Л. Кантоні,

зокрема:

К. Веймар,

Б. Бернет,
П. Келлер,

Т. Біґер,
Р. Маджі,

Х. Мюллер, Л. Падуреан, П. Паоліні, Р. Шеґ, Т. Штайнер (Швейцарія).
Не дивлячись на вітчизняні та зарубіжні наукові розвідки в межах
окресленої проблеми, вважаємо за необхідне дослідити сучасний стан та
особливості становлення вищої туристичної освіти не в окремих європейських
країнах, а в цілісній лінгвокраїнознавчій площині – «німецькомовні країни» –
для визначення спільних факторів впливу на ті чи інші процеси.
Отже, метою дослідження є дослідити особливості процесу становлення
університетської туристичної освіти в німецькомовних країнах Західної
Європи, виокремити фактори, що сприяють її позитивному чи негативному
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розвитку, а також проаналізувати сучасний стан справ у закладах вищої
туристичної освіти Австрії та Швейцарії.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Становлення

університетської туристичної освіти не відбувається спонтанно, а залежить від
певних факторів, які так чи інакше впливають на формування передумов для її
ефективного розвитку чи стагнації.
Досвід Австрії та Швейцарії доводить, що їхня система туристичної
освіти є однією з найбільш продуктивних і високоякісних серед країн Західної
Європи. Університетська туристична освіта в німецькомовних країнах
сформувалася відносно недавно і увібрала в себе прадавні академічні традиції
та сучасні підходи до професійної підготовки управлінських кадрів туристичної
галузі як відповідь на виклики глобалізаційного сьогодення. Отож, новітню
вищу туристичну освіту в німецькомовних країнах можна охарактеризувати як
європейську, демократичну, інноваційну систему освіти.
Досліджуючи історичні передумови становлення туристичної освіти в
німецькомовних країнах Західної Європи, було з'ясовано, що інтенсивність
розвитку університетської туристичної освіти припадає на період розвитку
«масового» туризму.

На думку Д. Айрі [1], інтенсивний розвиток закладів вищої туристичної
освіти відбувся у післявоєнний період (1960-ті роки) та зумовлений впливом
трьох факторів, а саме: зростання туристичних потоків в Європу та визнання
туризму як важливої складової розвитку світової економіки; зростання
значущості отримання вищої освіти як передумови успішної реалізації
професійних цілей в умовах інтенсивного економічного розвитку; потреба у
переформатуванні класичного типу отримання вищої професійної освіти та
необхідності створення програм підготовки майбутніх фахівців туристичної
галузі, орієнтованих більшою мірою на практичну складову професійного
навчання.
Популяризація туризму у світі в післявоєнні часи сприяла появі нових
спеціальностей

туристичного

спрямування

та
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університетів, які пропонували абітурієнтам програми підготовки за напрямом
«Туризм» та «Готельно-ресторанна справа». Проаналізувавши заклади вищої

освіти німецькомовних країн Західної Європи за роками початку підготовки за
туристичними спеціальностями, можна стверджувати, що значний відсоток
освітніх закладів Австрії та Швейцарії розпочали підготовку майбутніх
фахівців туристичної галузі у 90-х (38 %) і 2000-х (42 %) роках, що підтверджує
новітність туристичної освіти та актуальність її дослідження.
Важливих змін зазнала туристична освіта наприкінці 90-х рр., що
супроводжувались глибокими структурними нововведеннями, спричиненими
лібералізацією авіації, глобалізацією туризму з використанням всесвітньої
мережі Інтернет, введенням Болонської системи навчання та створенням
європейського простору вищої освіти, що сприяло кардинальним змінам у
філософії та структурі вищої туристичної освіти, а також її інтернаціоналізації.
Незважаючи на те, що на сьогоднішній день Австрія не може
похизуватись значною кількістю закладів вищої освіти (далі ЗВО), які
здійснюють підготовку майбутніх управлінських кадрів туристичної галузі
(всього 9 ЗВО) у порівнянні з Швейцарією (всього 23 ЗВО), висока якість
освітньої підготовки заслуговує уваги для ретельного аналізу розвитку
туристичної освіти в німецькомовних країнах Західної Європи.
Спеціалізованими закладами вищої туристичної освіти Австрії є
політехнічні вищі школи та приватні вищі школи (університети). Розвиток
політехнічних вищих шкіл, яким характерна дуальна система підготовки
майбутніх фахівців туристичної галузі, розпочався у 1993 р. (в той час як у
Швейцарії в 1995 р.) з імплементацією основних положень Федерального
закону щодо напрямів підготовки у політехнічних вищих школах [2].
У 1994 р. вперше політехнічні вищі школи розпочали спеціалізовану
підготовку майбутніх фахівців туристичної галузі (Політехнічна вища школа в
м. Відень і м. Кремс), що послугувало стартапом для створення приватного
сектору вищої туристичної освіти.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 3

Педагогіка

У 1994/95 рр. Австрія запровадила повний робочий день для навчання
студентів за різними навчальними програмами: навчальна програма в
політехнічних вищих школах, якій характерний короткий термін навчання та
можливість навчатись майбутній професії в межах тренінгових центрів
(спеціально облаштованих лабораторій) або на навчальних підприємствах. Така
програма є доповненням або ж замінником традиційної університетської освіти.
З 1996 р. Австрійські політехнічні вищі школи пропонують програми
підготовки

за

туристичними

спеціальностями

для

працюючих

верств

населення, що передбачає мінімалізацію аудиторних занять і збільшення годин
для самостійної роботи.
Окрім

Федерального

уряду

Австрії

(Австрія

і

Швейцарія

є

федеративними республіками, в яких повноваження розподілені між місцевими
та федеральними органами влади), регіональні органи, громадські організація,
професійні спілки, такі як торгова палата та/або приватні фірми приймають
активну участь у плануванні та здійсненні навчального процесу.
На сьогоднішній день всі політехнічні університети, що здійснюють
підготовку майбутніх фахівців туристичної галузі отримали автономію на
федеральному рівні та мають право формувати програми підготовки бакалаврів
та магістрів. Це дало змогу прирівняти вищі заклади освіти даного типу до
університетського рівня.
Загалом, проаналізувавши статистичні дані щодо кількості студентів, що
здобувають середню чи вищу туристичну освіту за останнє десятиліття
(див. табл. 1), стає зрозумілим, що щороку збільшується відсоток студентів, які
бажають отримати університетський рівень туристичної освіти. В свою чергу,
професійні заклади туристичної освіти вторинного рівня з роками втрачають
контингент студентів. Така тенденція може пояснити нестачу в Австрії
кваліфікованих кадрів вищого рівня та достатньою кількістю фахової робочої
сили, а також сформованість потреби в управлінських кадрах на європейському
та світовому ринках праці.
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Таблиця 1
Студентський контингент в межах професійних навчальних закладів
туристичної освіти Австрії
Рік
завершення
програми
підготовки
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Загальна кількість
студентів

Професійні середні
школи
(кількість студентів)

11.589
12.145
13.031
13.515
13.233
12.974
13.330
14.818
14.495
13.546
12.552
11.840
11.304
10.351
9.646
9.075
8.788

Заклади вищої
освіти
(кількість студентів)

2.549
2.642
2.804
2.802
2.659
2.446
2.396
2.846
2.767
2.731
2.609
2.474
2.340
2.180
1.989
1.831
1.750

5.247
5.921
6.623
7.002
7.313
7.373
7.137
7.903
8.134
8.062
8.169
8.234
7.991
7.941
7.676
7.536
7.185

Примітка: джерело [3]; систематизовано автором

Водночас проаналізувавши статистичні дані щодо зайнятості громадян
держави у туристичній галузі у період з 1997 по 2017 рр. кількість працівників
сфери туризму у Австрії зросла на 59 %) [3]. Отож, можна стверджувати, що
туризм є однією з найбільш трудомістких галузей Австрії.
У порівнянні з Австрією у Швейцарії останнім часом кадрова ситуація на
ринку праці туристичної галузі характеризується як нестабільна. Недостатня
популяризація туристичної сфери діяльності та жорсткі умови праці призвели
до уповільнення процесу залучення нової робочої сили та зменшення
учнівського контингенту у професійних закладах освіти вторинного рівня, які
забезпечують туристичну галузь кваліфікованою робочою силою (див. табл. 2).
З

одного

боку,

важко

знайти

кваліфікованих

працівників

для

різнопланової роботи на підприємствах туристичної сфери діяльності, з іншого
– недостатня кількість робочих місць для випускників вищих закладів

туристичної освіти.
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Таблиця 2
Кількість випускників за окремими кваліфікаціями фахівців сфери
туризму в Швейцарії на різних освітніх рівнях (2005-2015 рр)
Освітній
рівень/кваліфікація

Тип освітнього
документу

2005

2009

2010

2013

2014

2015

Базова професійно-технічна освіта і підготовка (Учнівство)
Фахівець у веденні
готельного
господарства
Фахівець у веденні
ресторанного
господарства
Кухар

Федеральний
206
33
34
74
81
професійний
сертифікат
Федеральний
708
660
30
30
професійний
сертифікат
Федеральний
1431
1669
1809
1677
1567
професійний
сертифікат
Фахівець у сфері
Федеральний
221
35
39
62
68
громадського
професійний
харчування
сертифікат
Турагент
Федеральний
25
174
206
47
34
професійний
сертифікат
Туристичний гід
Федеральний
22
46
професійний
сертифікат
Вища професійна освіта і підготовка (неуніверситетський сектор)
Менеджер
Федеральний
24
13
17
підприємницької
професійний
діяльності у сфері
диплом
громадського харчування
Менеджер закладу
Федеральний
23
14
7
громадського харчування
професійний
диплом
Менеджер закладу
Федеральний
25
10
15
73
3
готельного господарства
професійний
диплом
Менеджер ресторанного
Федеральний
66
6
1
2
закладу
професійний
диплом
Менеджер у сфері
Федеральний
11
299
170
2
10
туризму та дозвілля
професійний
диплом
Вища освіта (університетський сектор)
Фахівець готельноДиплом вищої
238/
140
259
436
462
ресторанної справи
професійної
152
освіти
Фахівець туристичної
Диплом вищої
360
299
170
220
206
діяльності
проф.. освіти
Бакалавр готельної
Ступінь бакалавра 450
504
справи
Магістр у галузі
Ступінь магістра 300
164
туризму

66

27

1537

77

44

5

12

1

-

-

1

417

173
544
191

Примітка: джерело [4; 5; 6]; систематизовано автором
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Як результат, формується суспільна думка щодо непривабливості умов
праці та занизька середня заробітна плата в порівнянні з іншими галузями
економіки Швейцарії [7].
Аналіз кількості випускників за окремими кваліфікаціями фахівців сфери
туризму в Швейцарії на різних освітніх рівнях також засвідчує стрімке
розширення переліку професійних кваліфікацій туристичного спрямування в
Швейцарських закладах вищої освіти. У готельному господарстві та
громадському

харчуванні

у

2012 році

кількість

випускників

закладів

туристичної освіти зросла до 3772 в порівнянні з 2 570 в 2007 році. З 2009 року
спостерігається тенденція до збільшення кількості випускників закладів вищої
туристичної освіти в середньому на 5,7 % [4–6]. Необхідно також зазначити, що
суттєве збільшення кількості випускників університетських програм підготовки
туристичного спрямування спостерігається переважно в міжнародних закладах
туристичної освіти, що здійснюють підготовку майбутніх фахівців на території
Швейцарії без федеральної акредитації освітньої діяльності. 95 % студентів
таких закладів вищої туристичної освіти Швейцарії складають іноземці, які
здобувають професію для подальшого просування на світовому туристичному
ринку праці, адже випускники освітніх закладів готельно-ресторанного
управління та туризму Швейцарії користуються неабияким авторитетом у
провідних туристичних компаніях світу.
Все ж, незважаючи на популярність туристичних спеціальностей у
закладах вищої освіти Швейцарії та Австрії, все частіше туристична галузь
сприймається як можливість професійного становлення для подальшого
просування в більш прогресивні економічні галузі держав. Отримавши достатні
професійні навички роботи у соціальному секторі, працівники залишають
туристичну галузь, що призводить до високої міжгалузевої мобільності [8]. Як
наслідок, залучення кваліфікованої робочої сили у туристичну галузь є
недостатньо ефективним, що негативно впливає на якість професійних кадрів.
На думку швейцарського дослідника туристичної освіти Д. Стемпфлі [9],
починаючи з 2002 р. в німецькомовних країнах спостерігається зниження
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притоку висококваліфікованих працівників високих і середніх кадрових
позицій, як результат гнучкості процесу працевлаштування у периферійних
місцевостях. Крім того, замість створення нових підприємств туристичної
галузі в Австрії та Швейцарії, їх кількість щороку зменшується [3–6], що, в
свою чергу, призводить до зменшення робочих місць та можливостей реалізації
випускниками закладів вищої туристичної освіти у реальному професійному
середовищі.
Аналізуючи зміст туристичної освіти у закладах університетського рівня
Австрії та Швейцарії варто зауважити, що збільшення бакалаврських і
магістерських

програм

підготовки

за

туристичними

спеціальностями

супроводжується розширенням можливостей отримати професійні кваліфікації
в межах неперервної туристичної освіти. Програми підготовки за освітнім
ступенем

«Магістр»

(анг. MAS),

«Магістр

ділового

адміністрування»

(анг. EMBA) зі спеціалізацією туристичного спрямування є прикладом
багатогранності поняття «Менеджмент», що активно застосовується для
характеристики туристичної освіти як міждисциплінарного феномена.
Висновки. Отже, нові виклики, спричинені глобалізаційними процесами
у світовій економіці, інформатизація суспільства та тривала міграційна криза в
країнах Західної Європи, здійснили неабиякий вплив на розвиток та
реформування новітньої туристичної освіти університетського рівня.
Характерними

рисами

новітньої

вищої

туристичної

освіти

в

німецькомовних країнах є університетська автономія, академічна свобода та
диверсифікація освітніх програм та спеціальностей. Університетська автономія
передбачає децентралізацію й демократизацію управління університетом,
демократизацію навчального процесу, підвищення відповідальності за якість
надання освітніх послуг. Академічна свобода розуміється як забезпечення
самостійності

студентів

в

дозволених

межах,

тобто

максимальна

демократизація процедури навчання, надання права обирати навчальні курси
поза певним обсягом обовʼязкових, а також самостійність вищого закладу
туристичної освіти в організації навчального процесу тощо. Диверсифікація
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освітніх програм та спеціальностей у закладах вищої туристичної освіти
свідчить про відсутність узгодженої позиції щодо кваліфікаційного переліку та
отримання додаткової можливості підвищувати конкурентність закладів
туристичної освіти в межах країни.
Негативною особливістю сучасної туристичної освіти в Австрії та
Швейцарії вважаємо збільшення кількості випускників закладів вищої
туристичної освіти, що призвело до перенасичення туристичного ринку праці
управлінськими кадрами та недостатня кількість працівників нижньої та
середньої менеджерської ланки.
Перспективи подальших розвідок вбачаємо у детальному аналізі змісту
туристичної освіти університетського рівня Австрії та Швейцарії та можливості
екстраполяції досвіду підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі
німецькомовних країн у ЗВО України.
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Рецензент – доктор педагогічних наук, професор Гомонюк О. М.
Самохвал О. А. Туристское образование университетского уровня в
немецкоязычных странах Западной Европы: историческая ретроспектива
и современное состояние
В статье охарактеризовано современное состояние туристского
образования университетского уровня в Австрии и Швейцарии, а также
рассмотрены исторические предпосылки процесса ее становления. Определены
основные характеристики туристского образования в немецкоязычных
странах, в частности: университетская автономия, академическая свобода и
диверсификация образовательных программ и специальностей. Выяснено, что
отрицательной особенностью современного туристского образования в
Австрии и Швейцарии является увеличение количества выпускников высших
образовательных учреждений, что привело к перенасыщению туристского
рынка труда управленческими кадрами.
Ключевые слова: туристское образование; туризм; туристская
отрасль; будущие специалисты; немецкоязычные страны; учреждения
туристского образования.
Samokhval O. Tourism Education at the Tertiary Level in German-Speaking
Countries of Western Europe: Historical Retrospective and Current State
The article deals with the characteristic of the current state of tourism
education at the tertiary level in Austria and Switzerland and examines the historical
background of its formation process. The main peculiarities of tourism education in
German-speaking countries are determined, in particular: university autonomy,
academic freedom and diversification of educational programs and specialties.
It has been defined that the higher tourism education in German-speaking
countries becomes a transboundary and transnational factor of the effectiveness of
social development, a leading sphere in training highly skilled, competitive labour
force capable to respond promptly to fast-changing working conditions, increasing
levels of scientific and technical knowledge, globalization and informatization of all
spheres of social life, and being a major national and world priority. It has been
estimated that the intensity of the development of tourism education at the tertiary
level in Austria and Switzerland fell on the period of «mass» tourism in Europe.
It was emphasized that the popularization of tourism during the postwar period
in the world contributed to the developing of new tourism specializations and the
increasing the number of universities offering training programs in Tourism and
Hotel and Restaurant Business. Having analyzed higher education institutions of
German-speaking countries in Western Europe according to the beginning of the
training year in tourism specializations, it can be estimated that a significant number
of higher education institutions in Austria and Switzerland have started the training
of future skilled workers to the tourism industry in the 90-s (38 %) and 2000-s years
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 3

Педагогіка

(42 %). This fact confirms the recency of tourism education and the relevance of its
research.
It was also determined that tourism education in the late 1990-s was changed
deeply by the influence of such structural factors as liberalization of aviation,
globalization of tourism activity by the use of the World Wide Web, the introduction
of the Bologna system of education in European countries, and the creation of a
European area of higher education. Those factors contributed to the cardinal
changes in the philosophy and structure of higher tourism education, as well as its
internationalization.
It is defined that the negative feature of the current tourism education in
Austria and Switzerland is the increase in the number of graduates from higher
education institutions that leads to the overfilling of the tourism market by
managerial staff.
Key words: tourism education; tourism; tourism industry; future skilled
workers; German-speaking countries; institutions of higher education in tourism.
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Тетяна СТАМБУЛЬСЬКА,
аспірант кафедри теорії та методики
дошкільної і спеціальної освіти педагогічного факультету,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
м. Івано-Франківськ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ
РОБОТИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОФЕСІЙНІЙ
ПІДГОТОВЦІ
У дослідно-експериментальній роботі щодо формування культури
мовлення майбутніх учителів початкової школи в професійній підготовці,
застосовуючи ті або інші інтерактивні або інтенсивні технології, ми дійшли
висновку, що до майбутнього вчителя початкової школи в професійній
підготовці висуваються нові вимоги та змінюється його звична роль. Для
успішного застосування інтенсивних інтерактивних технологій у своїй
педагогічній діяльності майбутньому вчителеві початкової школи необхідно
самому брати участь у тренінгах особистісного зростання, лідерства,
спілкування і т. д. В статті розкрито особливості проведення дослідноекспериментальної роботи щодо формування культури мовлення майбутніх
учителів початкової школи в професійній підготовці.
Ключові слова: формування, культура мовлення, майбутні учителі,
початкова школа, професійна підготовка дослідно-експериментальна, робота.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Нині на занятті вчитель
початкової школи виступає то в ролі організатора-лідера, то комунікатора, то в
ролі психолога, що управляє конфліктом. Тому вчителеві початкової школи
необхідно мати досвід участі в груповій взаємодії, досвід ведення діалогічного і
мультилогічного («мульти» від лат. multum – багато) діалогу, який є необхідним
для побудови «суб’єкт-суб’єктних» стосунків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Над проблемою
розвитку культури мовлення молодших школярів працювали такі науковці, як:
М. Гавриловська,

С. Голик,

О. Добротвор,

О. Жирун,

О. Захарчук-Дуке,

Т. Калюжна, С. Клименко, Л. Струганець, О. Максимова , І. Хижняк.
© Стамбульська Т. І.
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Мета статті. В статті розкрито особливості проведення дослідноекспериментальної роботи щодо формування культури мовлення майбутніх
учителів початкової школи в професійній підготовці.
Виклад основного матеріалу. У дослідно-експериментальній роботі
щодо формування культури мовлення майбутніх учителів початкової школи в
професійній підготовці, застосовуючи ті або інші інтерактивні або інтенсивні
технології, ми дійшли висновку, що до майбутнього вчителя початкової школи
в професійній підготовці висуваються нові вимоги та змінюється його звична
роль.
На заняттях із гуманітарних дисциплін із використанням інтерактивних
технологій завдяки активній ролі студента, його ініціативі та творчості,
встановленню зворотного зв’язку в майбутніх учителів початкової школи в
професійній

підготовці

формуються

комунікативні,

організаторські,

рефлексійні вміння і навички, які входять у структуру культури мовлення.
Тому нами були відібрані і використані такі технології і методи
формування культури мовлення майбутніх учителів початкової школи в
професійній підготовці: технології навчання в співпраці, ігрові технології,
інформаційні, мультимедійні технології, технологія проектного навчання,
активні навчальні лекції, рольові та ділові ігри, діалоги, навчальні дискусії,
метод проектів, case-stady, творчі завдання, рішення педагогічних ситуацій і
завдань методом мозкового штурму, методи самооцінки своїх особистісних
якостей і сформованості компетентностей на основі тестів, анкет, авторських
методик.
Вибір ресурсу дисциплін спецкурсу «Культура мовлення майбутніх
учителів початкової школи» (основи філософії, психологія спілкування, історія,
іноземна мова), по-перше, зумовлений нормативним характером інваріантної
частини сучасного стандарту, по-друге, відповідає методологічним принципами
інтеграції, модульності, варіативності, модулів спецкурсу, що мають на увазі
використання, як окремих самостійних одиниць, які можуть бути включені
викладачами організацій середньої професійної освіти в програму будь-яких із
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перерахованих

гуманітарних

дисциплін.

Модулі

спецкурсу

в

якості

гуманітарної складової можуть бути також включені в професійні модулі з
метою формування культури мовлення майбутніх учителів початкової школи в
професійній підготовці.
Інтегративний

спецкурс

«Культура

мовлення

майбутніх

учителів

початкової школи» покликаний допомогти студентам зорієнтуватися на модель
професійно компетентного педагога, здатного до самостійного розв’язання
педагогічних завдань, який усвідомлює відповідальну і гуманістичну місію
вчителя, гідно представляє свою професію в загальній системі громадських
стосунків, уміє захищати і відстоювати професійні інтереси і свої права.
Особливо підкреслимо, що інтерактивні методи, як спеціальна форма
організації

пізнавальної

і

комунікативної

діяльності,

відповідають

багатогранним вимогам – домагатися реакції у відповідь кожного студента,
його включеності в осмислення проблем, дозволяють оцінювати якість
самостійної роботи [2; 4] , рівень знань і розвиток здібностей.
Основна мета спецкурсу «Культура мовлення майбутніх учителів
початкової школи» – формування культури мовлення майбутніх учителів
початкової школи в професійній підготовці.
Цей спецкурс спрямований на розв’язання таких завдань:
1) вивчення змісту професійної діяльності педагога, майбутнього учителя
початкової школи, її особливостей, основних напрямів у роботі, вживаних
методів, основних підходів, що склалися в педагогічній практиці, через призму
філософської спадщини;
2) створення у майбутніх учителів початкової школи установки на
оволодіння глибокими теоретичними знаннями в сфері філософії, педагогіки і
професійними уміннями; формування мотивації самопізнання, особистісного
зростання і самовдосконалення;
3) сприяти стимулюванню навчально-пізнавальної мотивації на основі
організації мотиваційного середовища, гуманних стосунків між викладачами і
студентами, самими студентами, за допомогою філософського аналізу
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педагогічного досвіду видатних педагогів і філософів та подальше застосування
одержаних знань із практики.
Вивчаючи цей курс, студенти мають навчитися адаптуватися в різних
соціально-педагогічних
спілкування

в

ситуаціях,

професійній

застосовувати

діяльності;

критично

техніку

і

прийоми

оцінювати

історико-

педагогічну та філософську спадщину, витягати з неї ціннісно-смислові
орієнтири

власної

педагогічної

діяльності;

конструювати

ефективний

навчальний процес за допомогою створення своїх варіантів навчальної
інформації та наочних дидактичних посібників, підбору методів і прийомів
навчання; організовувати різні види урочної та позаурочної діяльності;
оцінювати процес і результати діяльності тих, хто навчається, і свої власні.
Аудиторні заняття курсу включають лекції і виконання практичних
завдань, на які відводиться 24 години і 2 години на підсумковий контроль, що
проводиться у формі заліку, самостійна робота включає 36 годин.
У першому модулі використані ресурси дисциплін: «Основи філософії»,
«Психологія спілкування». Він присвячений актуалізації знань і представлень
студентів про професію майбутнього вчителя початкової школи і його
культурній значущості в суспільстві. В модулі розглядаються основні
компоненти формування культури мовлення майбутніх учителів початкової
школи в професійній підготовці, педагогічного спілкування. Заняття цього
модуля спрямовані на мотивацію студентів до подальшої педагогічної
діяльності як вчителя початкової школи, котрий гідно представляє свою
професію в загальній системі громадських стосунків, виробленні навичок
самодіагностики рівня сформованості культури мовлення майбутніх учителів
початкової школи в професійній підготовці.
У другому модулі використані ресурси дисциплін: «Основи філософії»,
«Історія», «Психологія спілкування», «Іноземна мова». В ньому студенти
знайомляться з етапами становлення і розвитку педагогічної думки, специфікою
педагогічних шкіл; педагогічними ідеалами Сходу і Заходу різних історичних
періодів. Модуль спрямований на формування умінь перекладати філософсько© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018
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педагогічні ідеї на організацію сучасного навчального процесу, студенти –
майбутні вчителі початкової школи навчаються простежувати трансформацію
методів навчання і виховання починаючи із давнини до сучасних днів,
застосовувати

інноваційні

педагогічних

технології

у

своїй

майбутній

педагогічній діяльності. Знайомляться з професійно-педагогічними ситуаціями з
життя сучасних вчителів початкової школи, навчаються складати діалоги й
імітувати реальні ситуації спілкування.
У третьому модулі використані ресурси дисциплін: «Основи філософії»,
«Історія», «Психологія спілкування». Він допускає ознайомлення майбутніх
учителів

початкової

школи

з

основними

тенденціями

в

професійній

педагогічній освіті, компетентностями, гуманітаризації, інформаційних і
здоров’язберігаючих технологіях у професійній педагогічній освіті. Заняття
модуля

сприяє

формуванню

гуманістичного

світогляду

і

критичного

педагогічного мислення. Майбутні вчителі початкової школи навчаються
застосовувати

інноваційні

педагогічні

технології

у

своїй

майбутній

педагогічній діяльності, конструювати ефективний навчальний процес для
нової, непередбачуваної педагогічної ситуації, створювати свої варіанти
навчальної інформації, наочні дидактичні посібники, здійснювати педагогічний
контроль, оцінювати процес і результат діяльності учнів.
На заняттях гуманітарних дисциплін і авторського спецкурсу як
практичних завдань для формулювання індивідуальної думки пропонуються
навчальні дискусії, обговорення й ухвалення групового рішення з питання
можливі за допомогою застосування технології «груп, що дзижчать», і
«мозкового штурму». Теми для обговорення запропоновані такі: професійно
важливі якості майбутніх учителів початкової школи в професійній підготовці,
формування культури мовлення майбутніх учителів початкової школи,
гуманістична природа педагогічної професії, толерантність до інших культур як
складова педагогічної компетентності; гуманістичні ідеї виховання і навчання,
гуманітаризація; основні проблеми, пов’язані з переходом на компетентністний
підхід під час підготовки майбутніх учителів початкової школи; основні
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завдання й особливості дослідницької діяльності майбутнього вчителя
початкової школи; що таке індивідуальне здоров’я?; чи можна скласти
алгоритм здоров’язберігаючої діяльності майбутнього вчителя початкової
школи?; яка технологія уроку здоров’я, чим вона відрізняється від традиційного
уроку?
Рольові і ділові ігри: «Один день із життя вчителя початкової школи»,
«Пошук вигоди», гра профорієнтація «Пастки – капкани», розв’язання
розробляється за допомогою «технології груп, що дзижчать» та ін.,
Складання діалогів на тему сучасної професійно-педагогічної діяльності
вчителя початкової школи, розігрування різних ситуацій, сцен із життя вчителя
початкової школи.
Творчі завдання: «Педагогічний сінквейн», «Педагогічний диктант»,
вікторина на тему «Філософи-педагоги, педагогічні ідеали людини і виховання
старовини» та ін.
Метод

самооцінка

особистісних

якостей

і

сформованості

компетентностей на основі психологічного тесту і авторської методики:
психологічний тест (визначення самооцінки, типу темпераменту, спілкування,
спрямованість особистості, атмосфера в колективі та ін.), «методика
діагностики рівня сформованості культури мовлення майбутніх учителів
початкової школи в професійній підготовці» (розроблена автором), «журнал
успіхів» (розроблений автором).
Розв’язання педагогічних ситуацій і завдань методом мозкового штурму.
Перегляд і аналіз роликів з виступом талановитих ораторів, коучів, педагогів.
Огляд наукової педагогічної періодики, виявлення основних проблем і
тенденцій професійної педагогіки. Публічні виступи з презентацією в
PowerPoint.
Групи, що «дзижчать». Цей спосіб передбачає роботу в малих групах, що
забезпечує участь усіх учасників. Тому в аудиторії створюється робочий гомін,
який і дав назву цьому способу. Для того щоби цей гомін не був надмірним,
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виробіть до початку спільні правила роботи в групах. У процесі формування
груп можете скористатися порадами щодо групування учасників [1].
Для самостійної роботи студентів були розроблені такі завдання:
складання плану самоосвіти в межах курсу, що вивчався, майстер-клас
(студенти самостійно розробляють або підбирають ділову гру, розподіляють
ролі, організовують процес і оцінюють учасників).
Для творів, есе, тез було запропоновано такі теми: «Мій ідеал – учитель
початкової школи», «Модель сучасного вчителя початкової школи», «Чому я
обрав професію вчителя початкової школи», «Чим відрізняється «акторство»
від артистизму»?, «Три типи спілкування в педагогічній сфері», «Яку функцію
артистизму в педагогічному спілкуванні Ви уважаєте засадничою»?, «Стиль
життя і здоров’я», «Традиційні і нетрадиційні методи збереження здоров’я»,
«Що я роблю для збереження свого здоров’я і здоров’я навколишніх» та ін.
Отже,

в

реалізації

педагогічних

умов

відбувається

засвоєння

гуманітарних цінностей, формується культура мовлення майбутніх учителів
початкової школи в професійній підготовці, відбувається цілеспрямоване
поетапне формування всіх компонентів і елементів культури мовлення.
У результаті дисертаційного дослідження певний комплекс інтерактивних
технологій, методів, форм і засобів був оформлений у цілісну методику
формування культури мовлення майбутніх учителів початкової школи в
професійній підготовці, що складається з декількох етапів. Використаний
інструментарій і методики перевірялися на валідність у процесі експертного
обговорення в лабораторії; незалежним рецензуванням; експертною оцінкою
викладачів-практиків; в процесі пробного пілотажу.
На першому етапі формування культури мовлення застосовували
розроблену нами «Методику діагностики сформованості культури мовлення
майбутніх учителів початкової школи в професійній підготовці» з метою виміру
початкового рівня сформованості культури мовлення майбутніх учителів
початкової школи. Іншою функцією цієї методики є те, що студенти
навчаються самостійно оцінювати свої сильні та слабкі сторони в знаннях,
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уміннях, навичках, аналізувати позитивні зміни у формуванні культури
мовлення, відстежувати свої досягнення, завдяки чому підвищилася навчальна
мотивація.
Отже,

студентам

експериментальної

і

контрольної

груп

були

запропоновані методики, в яких було необхідно оцінити за п’ятибальною
системою наведені твердження за значущістю для студентів, а також заповнити
карти оцінки, оцінивши свої знання і володіння вміннями, навичками за
десятибальною шкалою.
Затверджені методики складені автором у результаті детального аналізу
нормативних документів, навчальних програм гуманітарного циклу, освітніх
програм,

вимог

сучасного

стандарту,

науково-педагогічної

літератури,

вітчизняного і зарубіжного досвіду формування культури мовлення майбутніх
учителів початкової школи в професійній підготовці, аналізу власного
педагогічного досвіду, а також на основі висновків із спостережень, зроблених
під час дослідно-експериментальної роботи.
Структура цієї методики відповідає структурі культури мовлення
майбутніх учителів початкової школи, її компонентам і елементам, яка була
розроблена і теоретично обґрунтована в першому розділі дисертаційного
дослідження. Отже, описувана нами методика складається з чотирьох блоків,
кожний із яких включає методику і карти оцінки сформованості того або
іншого компонента. Відповідно, перший мотиваційно-ціннісний блок включає:
методику діагностики спрямованості навчальної мотивації Т. Д. Дубовіцької [3]
(для визначення рівня внутрішньої і зовнішньої мотивації студентів), що
складається з 20 тверджень, 2 карт оцінки рівня сформованості мотиваційного і
самоосвітнього елементів культури мовлення майбутніх учителів початкової
школи в професійній підготовці за десятибальною шкалою.
Інший

когнітивно-діяльнісний

блок

методики

включає

авторську

методику визначення рівня сформованості когнітивно-діяльнісного блоку
культури мовлення майбутніх учителів початкової школи в професійній
підготовці, що складається з 33 тверджень, а також чотири карти оцінки
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відповідно до кожного елементу культури мовлення майбутніх учителів
початкової школи в професійній підготовці – карти оцінки рівня сформованості
організаційного, конструкторського, дослідницького, здоров’язберігаючого
елементів культури мовлення майбутніх учителів початкової школи.
Третій комунікативний блок містить авторську методику визначення
рівня сформованості комунікативного блоку культури мовлення майбутніх
учителів початкової школи в професійній підготовці, що складається з
21 твердження, карти оцінки комунікативного і культурного компонентів
культури мовлення майбутніх учителів початкової школи в професійній
підготовці.
В четвертому рефлексійно-оцінному блоці міститься: авторська методика
визначення рівня сформованості рефлексійно-оцінного компонента культури
мовлення майбутніх учителів початкової школи в професійній підготовці, що
складається з 21 твердження, 2 карт оцінки рефлексійно-оцінного елементу
культури мовлення майбутніх учителів початкової школи в професійній
підготовці. В методику також включений «Журнал успіху», інструмент, який
дозволяє здійснювати контроль і самоконтроль виконання ключових завдань,
що сприяють формуванню того або іншого компонента культури мовлення
майбутніх учителів початкової школи. Він допомагає відстежувати і фіксувати
досягнення кожного студента.
На другому етапі формувального експерименту щодо формування
культури мовлення майбутніх учителів початкової школи в професійній
підготовці в експериментальних групах на занятті спецкурсу ми використали
активну навчальну лекцію, технологію груп, що «дзижчать», мозковий штурм
або «брейнстормінг», технологію зворотного зв’язку, есе, публічний виступ з
PowerPoint презентацією, ігри, майстер-клас.
На третьому етапі формування культури мовлення майбутніх учителів
початкової школи в професійній підготовці, що має на увазі поточний
контроль, ми використали технологію аналізу ситуацій для перевірки рівня
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сформованості культури мовлення майбутніх учителів початкової школи та її
компонентів.
Висновки. Комплекс діагностичних засобів (авторські методики) оцінки
сформованості культури мовлення майбутніх учителів початкової школи в
професійній

підготовці,

розроблений

і

апробований

у

дослідно-

експериментальній роботі, дав змогу виявити початковий стан, завершальний
результат, відстежити динаміку формування культури мовлення майбутніх
учителів початкової школи в професійній підготовці.
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Особенности
проведения
опытноэкспериментальной работы по формированию культуры речи будущих
учителей начальной школы в профессиональной подготовке
В опытно-экспериментальной работе по формированию культуры речи
будущих учителей начальной школы в профессиональной подготовке, применяя
те или другие интерактивные или интенсивные технологии, мы пришли к
выводу, что к будущему учителя начальной школы в профессиональной
подготовке выдвигаются новые требования и меняется его привычная роль.
Для успешного применения интенсивных интерактивных технологий в своей
педагогической деятельности будущему учителю начальной школы необходимо
самому участвовать в тренингах личностного роста, лидерства, общения и т.
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Д. В статье раскрыты особенности проведения опытно-экспериментальной
работе по формированию культуры речи будущих учителей начальной школы в
профессиональной подготовке.
Ключевые слова: формирование, культура речи, будущие учителя,
начальная школа, профессиональная подготовка опытно-экспериментальная,
работа.
Stambulska T. Peculiarities of Conducting Experimental Work on
Formation of Conversational Culture of Future Primary School Teachers in Their
Professional Training
Nowadays, a primary school teacher acts either as an organizer and leader or
as communicator or psychologist who handles a conflict. Therefore, he or she must
have an experience in participating in group interaction, experience in holding a
dialogical and multilogical (“multi” from Latin multum – many) conversation, which
is essential for building up “subject-subject” relationship.
Conducting experimental work on formation of conversational culture of future
primary school teachers in professional training and applying some interactive or
intensive technologies, we have come to conclusion that primary school teacher faces
new demands in professional training and their traditional role changes.
Organization of interactive studying allows modeling of life situations, usage
of role plays, joint problem solving based on analysis of circumstances and
situations, penetration of information streams into primary school pupil’s
consciousness which call for his or her vigorous activity.
Moreover, effectiveness of intensive teaching is connected to corresponding
personality orientation of a primary school teacher, and thus for efficient application
of intensive interactive technologies in one’s pedagogical activity a future primary
school teacher has to participate personally in trainings of personal development,
leadership, communication etc. It is the usage of interactive model of teaching by a
primary school teacher at his or her lessons that proves their innovation activity.
In professional training while studying humanitarian subjects with application
of interactive intensive technologies and owing to active role of a student, his or her
initiative, creativity and by providing feedback, future primary school teachers form
communicative, organizational and reflexive abilities and skills which constitute
conversational culture.
Therefore, the following technologies and methods of formation of
conversational culture of future primary school teachers in professional training
have been selected and used: technologies of collaborative learning, games,
information and multimedia technologies, project learning, active lectures, role plays
and professional simulations, dialogues, class discussions, a project method, casestudy, creative tasks, solving of pedagogical situations and tasks by brainstorming
method, methods of self-estimation of one’s personal qualities and competence
formedness on the basis of tests, questionnaires and proprietary methodologies.
Choice of subject resources for the special course «Conversational culture of
future primary school teachers» (Fundamentals of Philosophy, Psychology of
Communication, History, Foreign Language) is, for one thing, determined by
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regulatory character of invariant part of the modern standard, and for the second
thing, it corresponds to methodological principles of integration, modularity,
electivity, special course modules that can be used as separate independent units
which may be included by the teachers of secondary professional education
establishments into the syllabus of any of the mentioned humanitarian subjects.
Modules of the special course as a humanitarian constituent can be also included
into professional modules with the purpose of formation of conversational culture of
future primary school teachers in professional training.
The article highlights peculiarities of carrying out experimental work on
formation of conversational culture of future primary school teachers in professional
training.
Key words: formation, conversational culture, future teachers, primary school,
professional training, experimental work.
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РОЛЬ СТАЖУВАННЯ У ФОРМУВАННІ ЛІДЕРСЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
У статті проаналізовано зміст та критерії лідерської компетентності
офіцерів-прикордонників. Визначено роль стажування у формуванні лідерської
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. У процесі дослідження
автором узагальнено зміст стажування та окреслено основні перспективи
щодо вдосконалення стажування курсантів Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Розкрито мету та
завдання стажування. Запропоновано методичні аспекти вдосконалення
стажування курсантів з метою формування високого рівня лідерської
компетентності.
Ключові слова: лідерська компетентність, стажування, майбутні
офіцери-прикордонники.
Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах реформування
вищої військової освіти важливим аспектом оптимізації освітнього процесу є
посилення практичної спрямованості професійної підготовки майбутніх
офіцерів. Професійна діяльність офіцерів Державної прикордонної служби
України (далі – ДПСУ) надзвичайно різноманітна, що зумовлено складною
структурою, а також і тим, що з кожним роком розширюється спектр
прикордонних спеціальностей та ускладнюється сама служба щодо охорони та
захисту кордону, особливо під час останніх подій, що відбуваються у східних
областях України.
На основі аналізу професійної діяльності офіцера ДПСУ встановлено, що
він несе свою службу в умовах суттєвого інтелектуального, фізичного та
емоційно-вольового навантаження, адже усі професійні ситуації, які виникають
на кордоні неможливо заздалегідь передбачити. Часто у професійній діяльності
виникають непередбачувані обставини, що носять екстремальний характер та
мають ризик для життя офіцера-прикордонника.
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В умовах сьогодення загальноприйнятим стає положення про те, що для
ефективності управління прикордонними підрозділами важливе значення має
стажування, під час якого формується лідерська компетентність, що
забезпечить найбільш якісне функціонування прикордонної системи в цілому й
кожного її структурного елемента. Саме цим визначається широкий інтерес до
дослідження такого феномена, як лідерство.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Вагомість
практичної підготовки фахівців задекларована у роботі З. Слєпкань [7], яка
стверджує що практична підготовка збагачує професійну ерудицію та адаптує у
світі професії. У дослідженні І. Біжана [1], також акцентовано увагу на
вагомості практичної підготовки майбутніх офіцерів. Проведений теоретичний
аналіз нормативно-правових актів, а також наукових досліджень військових
фахівців дозволив нам визначити прикордонну службу як форму оперативнослужбової діяльності, яка полягає у погоджених оперативно-пошукових,
контрольних та режимних діях, що проводяться за єдиним задумом з метою
недопущення порушень законодавства про державний кордон. У Законі
України «Про Державну прикордонну службу України» акцентується увага на
тому, що головними функціями ДПСУ є: правоохоронна функція; функції
спеціального та оборонного характеру.
До прикладу, функція правоохоронного характеру передбачає: охорону
державного кордону України; забезпечення дотримання режиму державного
кордону та прикордонного режиму; здійснення прикордонного контролю і
пропуску через державний кордону країни осіб, транспортних засобів, вантажів
та іншого майна, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх
переміщення; охорона суверенних прав України в її виключній (морській)
економічній зоні; ведення оперативно-розшукової діяльності для забезпечення
захисту державного кордону України та ряд інших. У своїх дослідженнях
С. Філіппов [8] зазначає, що саме правоохоронна функція виступає у якості
найскладнішої та соціально значимої діяльності офіцера-прикордонника.
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Функція

спеціального

характеру

передбачає

участь

офіцерів-

прикордонників у боротьбі з організованою злочинністю та протидію
незаконній міграції на державному кордоні України в межах контрольованих
прикордонних районів. У свою чергу функція оборонного характеру включає
координацію діяльності військових формувань та відповідних правоохоронних
органів, що пов’язана із захистом державного кордону.
Отже, випускник Національної академії Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького (далі – НАДПСУ) повинен отримати не
лише теоретичну підготовку, для того щоб виконувати зазначені функції, а й
набути практичного досвіду під час стажування на кордоні. На основі Закону
України «Про вищу освіту» встановлено, що освітній процес у закладах вищої
освіти здійснюється у таких організаційних формах: навчальні заняття;
самостійна робота; практична підготовка (стажування); контрольні заходи.
Виходячи з цього, стажування курсантів академії виступає повноцінною та
вагомою складовою частиною освітнього процесу що являє собою комплекс
заходів, які проводяться з метою поглиблення і закріплення одержаних знань,
удосконалення практичних навичок виконання обов’язків посадових осіб
органів (підрозділів) охорони державного кордону. Саме ці факти послужили
відправною точкою у написанні статті.
Мета статті – проаналізувати роль стажування у процесі формування у
майбутніх офіцерів-прикордонників високого рівня лідерської компетентності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні інноваційні процеси,
що відбуваються в Україні як європейській державі, наполегливо вимагають
високого

рівня

сформованості

лідерської

компетентності

офіцерів-

прикордонників, до якого висуваються високі вимоги щодо професійних
якостей та загальної готовності до ефективного застосування професійних
знань, умінь та навичок під час виконання службових обов’язків з охорони
державного кордону. Кожний офіцер-прикордонник як центральна фігура у
структурі ДПСУ повинен добре знати теорію і практику прикордонної справи,
зброї та бойової техніки свого підрозділу та частини, бути психологічно
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готовим повести за собою підлеглих не тільки силою наказу, але і особистим
прикладом.
Українські вчені В. В. Ягупов і В. І. Свистун пропонують таке визначення
поняття «компетентність»: «Компетентність – це підготовленість (теоретична,
практична, особистісна, психологічна тощо) до здійснення певної професійної
діяльності та наявність професійно важливих якостей фахівця, які сприяють цій
діяльності» [9, с. 6]. Важливим для теоретичного аналізу та практичного
застосування є розуміння взаємозалежності між поняттями «компетентність» і
«компетенція», яка є такою: «Компетентність є результатом набуття
компетенцій» [2, с. 20]. На нашу думку, компетенції – це складові
компетентності, які, зокрема, визначаються так – це ключові властивості
особистості, які важливі для ефективного виконання функцій діяльності на
відповідній позиції та які можуть бути виміряні шляхом спостереження її
поведінки. У нашому випадку – прояву лідерської поведінки офіцера у різних
ситуаціях професійної діяльності. Тобто, лідерська компетенція обумовлює
(спонукає, проявляє) поведінку військового лідера. Отже, саме компетенція
може визначати поведінку фахівця, зокрема й прикордонного в певних
професійних (навчальних, службових, бойових) ситуаціях.
У нашому баченні феномен лідерської компетентності обумовлюється
дією загальних, особливих і одиничних закономірностей службової діяльності
офіцера-прикордонника.

У

цілому,

лідерська

компетентність

виступає

характеристикою професіоналізму та професійної компетентності офіцера.
Майбутній офіцер-прикордонник, якому притаманний високий рівень розвитку
лідерської компетентності повністю усвідомлює перспективу свого розвитку як
фахівця, знає зону свого найближчого професійного становлення, відкритий
для постійного професійного самовдосконалення та самоосвіти, збагачує досвід
професії за рахунок особистісного творчого підходу до виконання своїх
професійних обов’язків.
Наведемо кілька визначень деяких актуальних для прикордонного лідера
поведінкових компетенцій, наприклад: 1. Творчість – процес продукування
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нових образів. 2. Широта мислення – передбачає цілеспрямованість і пошук
оптимального варіанта. 3. Самостійність – передбачає самостійну постановку
проблеми та її рішення.
Зазначимо, що формування лідерської компетентності у майбутніх
офіцерів-прикордонників нами розглядається у тісному взаємозв’язку із
методикою організації освітнього процесу у НАДПСУ та передбачає
урахування специфіки професійної діяльності офіцера-прикордонника, яка
полягає у постійній готовності до виконання службових обов’язків, а також
закономірності розвитку та становлення особистості курсанта.
Отже, на основі аналізу наукових доробок військових педагогів, ми
вважаємо що у структурі лідерської компетентності майбутнього офіцераприкордонника повинно бути представлено два критерії: особистіснофункціональний та діяльнісно-практичний. У нашому розумінні, особистіснофункціональний критерій визначає ціннісні орієнтації та ідеали, творчий
потенціал, професійну спрямованість та конкретні особистісні лідерські риси
офіцера ДПСУ. Діяльнісно-практичний передбачає технологію прикордонної
праці та включає спеціальні (військово-професійні) знання, спеціальні уміння;
спеціальні навички, а також практичний досвід стажування на кордоні.
Здобутий курсантом практичний досвід стажування на кордоні

дасть

йому змогу у майбутньому, відповідно до змін в системі охорони державного
кордону та у міру необхідності, виявляти лідерські якості, ініціативу, гнучкість
та творчо вдосконалюватися. Виходячи з цього, вважаємо за доцільне вивчити
зміст та особливості реалізації практичної підготовки (стажування) під час
навчання курсантів у стінах НАДПСУ.
Слід констатувати факт суттєвого підвищення вимог до рівня практичної
професійної компетентності офіцера ДПСУ у цілому та рівня сформованості
його лідерської компетентності. Реалії професії офіцера-прикордонника
вимагають нових підходів до розуміння пріоритетності професіоналізму в
професійній діяльності, що безпосередньо включає високий рівень практичної
підготовки. На наш погляд, ці зміни передбачають:
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наближення

освітнього

процесу

до

реалій

оперативно-службової

діяльності органів охорони державного кордону з урахуванням розвитку ДПСУ,
форм та способів дій підрозділів в різних умовах обстановки, можливих
нестандартних (кризових, конфліктних, воєнних) ситуацій на державному
кордоні;
формування у курсантів упевненості, що основною запорукою успіху у
забезпеченні недоторканості державного кордону є високий професіоналізм,
лідерські якості та відданість кожного офіцера-прикордонника прикордонній
справі;
визначення нових підходів щодо забезпечення практичної підготовки не
тільки курсантів, але й керівного та науково-педагогічного складу;
впровадження у освітній процес вимог та положень Закону України «Про
Державну прикордонну службу України», реалізації положень Стратегії
розвитку Державної прикордонної служби України, Концепції інтегрованого
управління

кордонами,

а

також

нормативних

актів

та

розпоряджень

Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо організації
оперативно-службової діяльності органів та підрозділів охорони державного
кордону.
Зазначимо, що усі перераховані зміни стосуються посилення практичної
підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, що проходять підготовку за
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. З огляду на предмет нашого
дослідження вагомими є висновки М. Нещадима [3] щодо вимог стандартів
вищої освіти до практичної підготовки військового фахівця. У своєму
дослідженні автор виокремив п’ять рівнів:
користувальницький

(передбачає

теоретичне

навчання:

знати

призначення системи (об’єкта), його основних властивостей та практичне
навчання (уміння застосовувати систему для вирішення прикладних завдань);
операторський (теоретичне навчання: знати принципи побудови системи і
принципи дії системи (об’єкта) на структурно-функціональному рівні;

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 3

Педагогіка

практичне навчання: уміти готувати (будувати) і управляти системою
(об’єктом) для вирішення прикладних завдань);
експлуатаційний

(теоретичне

навчання:

знати

методи

аналізу

функціонування системи (об’єкта) й методи аналізу, пошуку та усунення
несправностей у системі (об’єкті); практичне навчання: уміти тестувати і
аналізувати роботу систем (об’єктів) з метою виявлення й усунення
несправностей у системі (об’єкті));
дослідницький (теоретичне навчання: знати методи дослідження систем і
методи оцінки ефективності їхнього застосування для вирішення конкретних
завдань; практичне навчання: уміти проводити наукові дослідження систем
(об’єктів) з метою перевірки їхньої відповідності заданим властивостям, а
також вибрати з безлічі систему, що дозволила б найбільш ефективно
вирішувати прикладні завдання);
технологічний (теоретичне навчання: знати методи синтезу й технологію
розробки систем (об’єктів) і способи моделювання; практичне навчання: уміти
здійснювати

розробку

систем

(об’єктів),

що

відповідають

заданим

характеристикам (властивостям)).
Усі перераховані рівні мають безпосереднє відношення і до змісту
стандартів вищої освіти професійної підготовки майбутнього офіцераприкордонника у стінах НАДПСУ. Насамперед констатуємо, що кожний із
рівнів складається із теоретичної (ґрунтовні знання) та практичної (стажування
на кордоні) частин, які є взаємозалежними та зумовлюють одна одну. Причому
на семінарських та практичних заняттях, що проводяться у навчальних
аудиторіях не завжди є реальні можливості практично відпрацювати необхідні
у професійній діяльності уміння та навички. Ґрунтовні практичні уміння та
навички можна здобути лише через практику стажування на кордоні. З огляду
на цей факт доцільно проаналізувати методичні аспекти практичної підготовки
(стажування) курсантів у НАДПСУ.
Таким чином, з метою забезпечення більш якісного взаємозв’язку між
теорією та практикою оперативно-службової діяльності органів охорони
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кордону, а також для підвищення практичних навичок і лідерських якостей
курсантів-прикордонників проводиться практична підготовка. У Положенні про
організацію

освітнього

процесу

в

Національній

академії

Державної

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького зазначено, що «ця
форма навчального процесу є необхідною складовою частиною підготовки
спеціалістів в академії та покликана забезпечити набуття курсантами
(слухачами) практичних професійних навичок і вмінь» [4, с. 44].
Під поняттям практична підготовка майбутнього офіцера-прикордонника,
яка зорієнтована на формування високого рівня лідерської компетентності ми
розуміємо систему конкретних практичних заходів, які спрямовані на
формування майбутнього фахівця як професійно та соціально відповідальної
особистості, що здатна застосовувати набуті знання й уміння в практичних
оперативно-службових ситуаціях щодо охорони та захисту кордону. Як вказано
у положенні з організації та проведення практичної підготовки в НАДПСУ
«метою практики є оволодіння курсантами сучасними методами, формами
організації діяльності відповідно до напрямів базової вищої освіти; формування
у них на основі одержаних в академії знань, професійних умінь і навичок для
прийняття самостійних рішень під час виконання відповідних обов’язків,
пов’язаних з вимогами до фахівця; формування потреби систематично
поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати у повсякденній діяльності»
[5, с. 27].
Встановлено, що практична підготовка курсантів НАДПСУ передбачає:
вдосконалення професійних знань, практичних навичок та умінь за
посадовим призначенням;
збір та узагальнення інформації щодо передового досвіду та сучасних
поглядів з питань охорони державного кордону;
забезпечення більш тісного взаємозв’язку між теорією і практикою
оперативно-службової діяльності органів охорони кордону, організації та
забезпечення освітнього процесу.
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Отже, метою практичної підготовки курсантів, з огляду на процес
формування

лідерської

компетентності,

являє

собою

вдосконалення

професійних умінь, розвиток особистісних і лідерських якостей та оволодіння
на цій основі найважливішими видами професійної діяльності на рівні, що
відповідає усім функціональним вимогам до офіцера ДПСУ. На основі
теоретичного аналізу документальних джерел [4–6], ми дійшли до висновку про
те, що у практичній підготовці курсантів можна виокремити певні постулати, а
саме вона:
виступає рівноцінною складовою процесу підготовки майбутніх офіцерівприкордонників у НАДПСУ;
передбачає безперервність та послідовність її проведення з метою
вдосконалення обсягу теоретичних знань та набуття практичних умінь
відповідно до першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та конкретної
спеціалізації, яку здобуває курсант;
включає перелік видів практик для кожної спеціальності та спеціалізації,
її форми, тривалість і терміни проведення їх визначаються в навчальних
планах.
Практична підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників у НАДПСУ
спрямована на виконання таких завдань: надання практичного характеру
питанням щодо якісної підготовки курсантів до практики; розуміння сучасної
моделі охорони Державного кордону України курсантами та втілення її в
практичну підготовку; набуття випускниками навичок по застосуванню
правозастосовчих функцій підрозділів органів охорони Державного кордону
України.
Основними видами практики майбутніх офіцерів-прикордонників, які
навчаються в академії є: ознайомча; навчальна практика; стажування. Таким
чином, серед усіх видів практики найбільш тривалою є прикордонне
стажування. Враховуючи той факт, що саме стажування передбачає підготовку
майбутніх офіцерів до самостійного виконання професійних функцій на певній
посаді чи у сфері професійної діяльності щодо охорони та захисту кордону,
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вважаємо що саме цей вид практики має найбільший вплив на процес
формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів ДПСУ. Під час
стажування курсанти мають змогу реально вдосконалити свої уміння та
навички

щодо

оборонного

виконання

характеру,

а

функцій
також

правоохоронного,
погоджених

спеціального

та

оперативно-пошукових,

контрольних та режимних дій.
У керівних документах, що чітко регламентують професійну діяльність
офіцерів ДПСУ зазначаються конкретні вимоги до їхнього навчання та здобуття
освіти у стінах НАДПСУ. Суттєве зростання інформаційного потоку вимагає
від викладацького складу формування ініціативної та творчої особистості
майбутнього офіцера-прикордонника, який не лише відзначається глибокими та
ґрунтовними теоретичними знаннями, а й здобув певний практичний досвід з
лідерських якостей ще під час навчання.
Практична підготовка курсантів є диференційованою, зокрема на
четвертому році навчання стажування майбутніх офіцерів-прикордонників
проводиться безпосередньо в органах охорони державного кордону. При
організації стажування, в обов’язковому порядку, до уваги береться напрям
підготовки курсантів та спеціальність, яку вони здобувають. Цей факт
вважаємо надзвичайно позитивним та таким що впливає на процес формування
лідерської компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників відповідно до
їхньої спеціалізації.
Встановлено той факт, що саме на основі стажування курсанти мають
реальну можливість самостійно розв’язувати професійні проблеми, шукати
реальні шляхи у вирішенні різнопланових оперативно-службових завдань з
метою недопущення порушень законодавства про державний кордон. Курсант,
що стажується на кордоні функціонує в особливому режимі, який передбачає
елементи ризику та необхідність застосування усіх теоретичних знань.
Виходячи із зазначених фактів, вважаємо що службове стажування на кордоні
має суттєвий вплив та сприяє підвищенню показників діяльнісно-практичного
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критерію лідерської компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників та
вдосконаленню їхнього професіоналізму.
У рамках підвищення рівня лідерської компетентності майбутніх
офіцерів-прикордонників у процес стажування доцільно внести певні методичні
вдосконалення, а саме:
впровадити скореговані навчальні програми підготовки бакалаврів усіх
напрямків підготовки, які дозволять випускнику виконувати обов’язки як в
пунктах пропуску, так і на «зеленому кордоні»;
для курсантів НАДПСУ за усіма напрямами підготовки запровадити
стажування у органах охорони Державного кордону, а також відповідно до
переліку посад розробити та вдосконалити щоденники практики з визначенням
конкретних лідерських завдань на період практики;
переглянути співвідношення навчального матеріалу (25 % – інтерактивні
лекції і групові теоретичні заняття; 35 % – групові заняття з елементами
практичного виконання обов’язків; 40 % – практичні заняття на основі
активних методів навчання (комплексні практичні заняття, ситуаційні, ділові
ігри) з практичним виконанням обов’язків;
збільшити

кількість

занять

у

польовому

навчальному

центрі

з

використанням ділянки навчального відділу прикордонної служби;
застосовувати

функціонально-компетентнісний

аналіз,

так

званий

профіль посади. Такий профіль використовується як інструмент під час відбору
кандидатів на посаду, орієнтир для оцінки наявних компетенцій та основа
розроблення програм професійного розвитку офіцерів, зокрема як військових
лідерів;
розробити комплексні ситуаційні задачі для проведення тренувань щодо
дій із застосуванням лідерських якостей в типових ситуаціях під час виконання
завдань з охорони та захисту державного кордону.
Висновки. З метою подальшого вдосконалення освітньої діяльності
НАДПСУ та забезпечення тісного взаємозв’язку між теорією та практикою
оперативно-службової діяльності органів охорони кордону проводиться
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практична підготовка. Під час стажування в органах охорони державного
кордону курсанти мають змогу вдосконалити уміння та навички щодо
виконання функцій правоохоронного, спеціального та оборонного характеру.
На основі стажування курсанти мають реальну можливість самостійно
розв’язувати професійні проблеми, шукати реальні шляхи у вирішенні
різнопланових оперативно-службових завдань. Курсант, що стажується на
кордоні функціонує в особливому режимі, який передбачає елементи ризику та
необхідність застосування усіх лідерських якостей. Для підвищення лідерської
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процес практичної
підготовки внесено методичні інноваційні вдосконалення, а також розроблено
методичні рекомендації, що надійшли та були узагальнені нами від Колегії
ДПСУ, органів охорони Державного кордону, офіцерів Адміністрації ДПСУ,
членів Державної екзаменаційної комісії щодо покращення практичної
підготовки курсантів.
Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі ми вбачаємо у
визначенні психолого-педагогічних умов ефективного застосування методики
формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у
освітньому процесі НАДПСУ.
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Торичный А. В. Роль стажировки в формировании лидерской
компетентности будущих офицеров-пограничников
В статье проанализировано содержание и критерии лидерской
компетентности офицеров-пограничников. Определена роль стажировки в
формировании лидерской компетентности будущих офицеров-пограничников.
В процессе исследования автором обобщены содержание стажировки и
обозначены основные перспективы по совершенствованию стажировки
курсантов Национальной академии Государственной пограничной службы
Украины имени Богдана Хмельницкого. Раскрыты цели и задачи стажировки.
Предложены методические аспекты совершенствования стажировки
курсантов с целью формирования высокого уровня лидерской компетентности
Ключевые слова: лидерская компетентность, стажировка, будущие
офицеры-пограничники.
Torichnyi O. The role of apprenticeship in formation of leadership
competence of future border guard officers
The article touches upon the analysis of content and criteria of leadership
competence of border guard officers. The apprenticeship role in formation of
leadership competence of future border guard officers is determined. In the process
of investigation the author generalized the apprenticeship content and outlined the
main prospects for improvement of apprenticeship of cadets of the National Academy
of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi. The
apprenticeship aim and objectives are revealed. The methodical aspects of cadets’
apprenticeship improvement for formation of high level leadership competence are
explained.
We consider that the phenomenon of leadership competence is substantiated by
a range of general, special and individual peculiarities of service activity of border
guard officers. In general leadership competence is a characteristic of officer’s
professionalism and professional competence. Future border guard officer with high
level leadership competence fully realizes prospects of own professional
development, knows the zone of his nearest professional formation; he is open for
permanent professional self-improvement and self-education and extends
professional experience due to personal creative approach to fulfillment of
professional duties.
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It means that leadership competence substantiates (encourages, displays) the
behavior of military leader. Thus, competence can determine professional behavior,
in particular border guard officer, in certain professional (learning, service, combat)
situations.
We can assert that formation of leadership competence of future border guard
officers is analyzed in close interdependence with technique of organization of
educational process at the National Academy of the State Border Guard Service of
Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi and, moreover, it means consideration of
specific character of professional activity of border guard officer.
On the basis of analysis of works of military pedagogues we think that the
structure of leadership competence of future border guard officer should concern two
criteria: personal-functional and activity-practical.
Service apprenticeship at the border has a significant influence and contributes
to increasing of indices of activity-practical criterion of leadership competence of
future border guard officers and improvement of their professionalism.
Key words: leadership competence, apprenticeship, future border guard
officers.
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ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ
ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ
НАУК У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРИКОРДОННОГО ВІДОМСТВА
У представленій статті автор розглядає проблеми гуманітарного та
соціально-економічного компоненту професійної підготовки майбутніх
фахівців прикордонного відомства. Здійснено узагальнений теоретичний аналіз
наукової літератури із проблемі інтенсифікації освітнього процесу.
Здійснюється аналіз поняття «інтенсифікація освітнього процесу». Виділено
особливості викладання гуманітарних та соціально-економічних навчальних
дисциплін у вищій школі, а також виокремлено відповідні особливості
викладання у навчальному закладі прикордонного відомства.
Ключові слова: майбутні фахівці, інтенсифікація, гуманітарні та
соціально-економічні дисципліни.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасні соціальноекономічні

тенденції

розвитку

суспільства

вимагають

формування

високопрофесійних фахівців будь-якого напряму. Трансформаційні процеси в
українському суспільстві торкнулись також і професійної підготовки майбутніх
фахівців правоохоронних органів, зокрема прикордонного відомства. Суспільна
практика потребує саме професійно компетентних офіцерів-прикордонників,
які

можуть

здійснювати

діагностичний,

консультативний,

організаційний, просвітницький, службовий та інші види роботи у професійній
діяльності [1; 10].
У зв’язку із зазначеним вище перед сучасною освітньою парадигмою
стоїть завдання сформувати високо компетентних фахівців прикордонного
© Тушко К. Ю., Дияк В. В.
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відомства. Сучасні проблеми вищої освіти є багатоаспектними. Серед таких
аспектів важливим є непостійність об’єктів суспільних наук у зв’язку із
динамічним суспільним життям. Більшість суспільних наук, соціологія,
політологія, економічна теорія, логіка, безпосередньо реагують на виклики
суспільного розвитку. На сьогодні більш актуальною стає проблема методики
викладання суспільних дисциплін у вищій школі, зокрема у вищій військовій
школі, де згадані дисципліни не є профільними [4; 7].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Узагальнення
результатів

аналізу

літератури

з

представленої

проблеми,

дозволило

встановити, що її вивчали такі науковці: Л. Боголюбов, В. Дияк, В. Ніколко,
В. Овсянніков, Л. Сумаркова, В. Тітов, О. Щербина та ін.. Питання щодо
підвищення ефективності навчально-виховного процесу, його оптимізації та
інтенсифікації були у центрі уваги таких науковців: А. Алексюка, В. Андрєєва,
Ю.

Бабанського

Л. Занкова,

А. Макаренка,

П. Підкасистого,

В. Лозова,

В. Шаповаленка та ін. [1].
Метою статті є виклад результатів дослідження щодо визначення
педагогічних особливостей інтенсифікації процесу викладання гуманітарних та
соціально-економічних наук у закладі вищої освіти прикордонного відомства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Невід’ємною частиною
педагогічного процесу є освітній процес, тому важливими завданнями є його
оптимізація та інтенсифікація [11].
Сучасний етап розвитку науки уможливив теоретичне обґрунтування
сутності інтенсифікації навчання на основі системного підходу [2].
Розвиток принципу системності пов’язаний із загальними принципами
побудови системних об’єктів та визначенням їх властивостей, а також – із
виділенням

декількох

аспектів

системного

підходу

та

спрямуванням

відповідного аналізу:
системно-елементним, що дає відповідь на запитання, з яких складових
(елементів і компонентів) складається система;
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системно-структурним, який розкриває внутрішню організацію системи,
способи взаємодії її елементів;
системно-функціональним, що виявляє функції, які реалізує система та її
компоненти;
системно-інтегративним, який розкриває джерела, фактори збереження,
удосконалення і розвитку системи;
системно-процесуальним, що вказує на процеси (операції, процедури), які
відбуваються у системі з метою збереження її цілісності, удосконалення і
розвитку;
системно-комунікаційним, який розкриває взаємозв’язок цієї системи з
іншими як за горизонталлю, так і за вертикаллю;
системно-історичним, який розглядає питання виникнення системи, етапи
її розвитку й історичну перспективу [6, с. 7].
Водночас, системний підхід передбачає дотримання таких умов:
встановлення всіх складових елементів досліджуваного педагогічного
процесу чи явища;
вивчення зв’язків, залежностей кожного елементу від усіх інших, і на цій
підставі

визначення

основних

елементів

із

провідними

зв’язками,

відношеннями;
побудова

моделі,

що

характеризується

трьома

параметрами:

організованістю, цілісністю та ієрархічністю;
розкриття залежності встановленої системи від зовнішніх умов, оскільки
тільки в такому разі система буде функціонувати;
опис конкретного елементу у нерозривному цілому з цією системою, з
описом його загальних і специфічних функцій усередині єдиного цілого;
властивості досліджуваного процесу, явища випливають не лише із суми
властивостей його елементів, а й з особливостей системи в цілому, самої
структури системи [15, с. 31–32].
На особливу увагу заслуговує думка В. Семиченка про те, що процедура
виділення системи, визначення її складу (компонентного і елементного),
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структурних особливостей (ієрархії, способів зв’язку окремих складових,
системоутворювального

фактора)

являє

собою

створення

свого

роду

«теоретичного гештальта», який дає змогу у визначених межах, з певної позиції
в обмежених параметрах відобразити властивості вихідного системного
об’єкта. Така процедура є обов’язковим моментом відокремлення явища від
фону, обмеження кола параметрів, що враховуються, розділення якостей
об’єкта і його зв’язків з оточуючим середовищем на основні і другорядні
формалізації, які становлять арсенал науки і реалізуються в явному або
прихованому вигляді у будь-якому науковому дослідженні [13].
Враховуючи вищеозначену термінологію та особливості системного
підходу, в подальшому викладі інтенсифікацією є система засобів, що
забезпечує: позитивні результати у навчанні (на рівні навчальних можливостей,
що не є нижчими за вимоги державних стандартів); запобігання неуспішності
суб’єктів навчального процесу; раціональні витрати часу представників
науково-педагогічного складу [12].
Узагальнення результатів аналізу літератури з представленої проблеми
дослідження дозволило встановити, що методика викладання гуманітарних та
соціально-економічних дисциплін у вищій військовій школі є багаторівневою.
В загальному, методика викладання − це наука, що має свою власну теоретичну
та практичну складові, а також методологію. Деякі вчені вважають, що
методика викладання певної дисципліни – це одночасно засоби, способи,
організаційні форми та нормативні вимоги до викладацької діяльності [4].
Основними особливостями викладання гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін, що є непрофільними у закладах вищої освіти та
закладах вищої військової освіти є:
забезпечення ідейної спрямованості дисципліни, що викладається
(філософія, логіка, соціологія, культурологія, релігієзнавство, політологія,
економічна теорія);
поєднання пізнавальної та виховної функцій;
високий науковий рівень інформативності матеріалу навчальних занять;
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 3

Педагогіка

доказовість та переконливість навчального матеріалу;
поєднання інформативності та проблемності викладеного матеріалу;
чіткість та логічність викладу навчальної інформації;
активізація уваги тих, кого навчають;
розвиток їх професійного мислення;
ясність та чіткість мови викладу матеріалу;
навчально-методичне забезпечення занять;
активізація творчої діяльності тих, кого навчають [5, 14].
Представлені особливості викладання гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін у вищій освіті, не є остаточними, оскільки сучасні
суспільні науки являють собою гігантську систему соціальних, філософських,
економічних, політологічних тощо знань, дослідницьких технологій, методик,
за допомогою яких вони охоплюють об’єктивну реальність, усі процеси та
явища життя, а також його сфери [8].
Основними

особливостями

інтенсифікації

процесу

викладання

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін у закладі вищої освіти
прикордонного відомства є:
врахування специфіки реалізації основного підходу у навчальновиховному

процесі

(компетентнісного,

контекстного,

діяльнісного,

інтегративного тощо);
врахування

специфіки

засобів

контролю,

активізації

пізнавальної

діяльності, закріплення отриманих знань тощо;
ступінь володіння прийомами педагогічної майстерності;
рівень володіння відповідною педагогічною технологією навчання;
чіткість формулювання мети та завдань навчальної діяльності залежно від
форми її організації;
доцільність обраних методів навчання;
підвищення ефективності зв’язку підготовки та професійної діяльності
(взаємозв’язок теорії і практики);
відповідний науковий рівень управління навчальним процесом;
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систематичний моніторинг навчальної діяльності з метою подальшого її
коригування [14].
Таким чином, зазначені вище особливості викладання гуманітарних та
соціально-економічних

дисциплін

дозволяють

інтенсифікувати

процес

навчання курсантів-прикордонників, дають можливість кожному курсанту
виявити себе, сприяють покращенню взаємодії суб‘єктів процесу навчання між
собою та з навколишнім світом, що, в свою чергу, сприяє формуванню
високого

рівня

професійної

компетентності

майбутніх

офіцерів-

прикордонників.
Висновки. Отже, результати проведеного теоретичного дослідження
свідчать про те, що теоретичний підхід щодо інтенсифікації процесу
викладання гуманітарних та соціально-економічних дисциплін у закладі вищої
освіти

прикордонного

відомства

поєднує

методологічні,

дидактичні,

психологічні, організаційні та методичні аспекти, що, в свою чергу, дає
можливість якісно підвищити рівень викладання згаданих суспільних наук.
Перспективи подальших досліджень. Виділені у статті особливості
інтенсифікації процесу викладання гуманітарних та соціально-економічних
дисциплін у закладі вищої освіти прикордонного відомства є мінімальним,
оскільки процес оптимізації може передбачати зміни будь-якій складовій
дидактичної системи: мета навчання, методи та засоби навчання, результат
діяльності,

діагностика

та

контроль

результатів

навчання,

організація

освітнього процесу. Зазначені питання можуть бути підґрунтям для подальших
наукових розвідок у представленій проблемі.
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Tushko К., Diyak V. Didactic Peculiarities of Intensification of the Process
of Humanitarian and Socio-Economic Scientific Teaching in the Higher
Education Between Border Society
Modern socio-economic trends in the development of society require the
formation of highly professional specialists of any kind. Transformation processes in
the Ukrainian society also affected the training of future specialists in law
enforcement agencies, in particular the border authorities. Public practice requires
professionally competent border guards who can carry out diagnostic, advisory,
organizational, educational, service and other professional activities.
In connection with the aforesaid before the modern educational paradigm, the
task is to form highly qualified specialists of the border department. Modern
problems of higher education are multifaceted. Among such aspects is the volatility of
objects of social sciences in connection with dynamic social life. Most social
sciences, sociology, political science, economic theory, logic, directly respond to the
challenges of social development. Today, the problem of teaching social disciplines
in higher education, particularly in higher military schools, where these disciplines
are not profiled, becomes more relevant.
In the presented article the author examines the problems of the humanitarian
and socio-economic component of the training of future specialists of the border
department. A generalized theoretical analysis of scientific literature on the problem
of intensifying the educational process is carried out. An analysis of the concept of
"intensification of the educational process" is underway. The peculiarities of
humanitarian and socio-economic educational disciplines in the high school are
singled out, as well as the corresponding features of the educational institution of the
border department are singled out.
The results of the theoretical research show that the theoretical approach to
the intensification of the teaching process of humanities and socio-economic
disciplines in the institution of higher education of the border authority combines
methodological, didactic, psychological, organizational and methodical aspects,
which in turn provides an opportunity to raise qualitatively the level teaching of the
mentioned social sciences.
Key words: future specialists, intensification, humanitarian and socioeconomic disciplines.
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САМОСТІЙНА РОБОТА МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ – КРОК ДО
САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглянуті напрямки планування і управління самостійною
роботою майбутніх офіцерів з метою розвитку їх пізнавальної діяльності.
Ключові слова: самостійна робота, пізнавальна діяльність, майбутні
офіцери.
Постановка питання у загальному вигляді. Процес навчання у вищому
військовому закладі все більше базується на активізації пізнавальної діяльності
та високій самостійності курсантів. Без цього в сучасних умовах важко успішно
засвоїти складний та різноманітний програмний матеріал, навчитись постійно
удосконалювати свої знання у процесі майбутньої службової діяльності.
Знання, що не стали об’єктом особистої діяльності, не можуть вважатись
справжнім досягненням людини.
Процес навчання у вищому військовому навчальному закладі передбачає
передачу знань, управління пізнавальною діяльністю майбутніх офіцерів,
формування та розвиток в них стійких пізнавальних інтересів, прищеплення
навичок самостійної роботи та самоосвіти. В основі навчання повинно бути
покладено не просте засвоєння знань, умінь та навичок, а оволодіння методами
їх придбання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Проблему
пізнавальної діяльності часто пов’язують з системою самостійної діяльності, її
організації, стимулювання та проведення. Розвитку цих питань присвячено
достатньо наукової та навчально-методичної літератури. В дослідницьких
роботах А. І. Кочетова, Ф. А. Нероди, Н. З. Богозова, М. В. Башкірова,
Г. І. Гусева та ін. розкриваються методи спонукання до самоосвіти та методики
самостійної діяльності, а також спроба розробити систему організації і

© Федик О. О.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 3

Педагогіка

керівництва самостійною діяльністю. Але їх дослідження, обґрунтування,
рекомендації носять загальний характер та стосується більше студентів.
В свою чергу процес підготовки військового фахівця має певні
особливості. Для майбутніх офіцерів, а саме курсантів вищих військових
навчальних закладів самостійна робота є водночас навчальною і самовиховною
діяльністю.
Існує думка, що самостійна робота хоч і в різному ступеню виявляється у
всіх видах навчальної діяльності курсантів, пронизує всю систему навчання у
вищому військовому навчальному закладі.
Мета статті – висвітлити основні напрямки оптимального планування і
управління самостійною роботою майбутніх офіцерів з метою розвитку їх
пізнавальної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Самостійна робота курсанта
– це його цілеспрямована діяльність по творчій переробці інформації по
формуванню навичок пізнання та вироблення самостійного мислення. Тільки
при самостійній роботі сприйнята інформація переробляється в знання, а
знання – в уміння та навички. В ході самостійної роботи курсант вчиться
глибоко проникати в суть предмету навчання, аналізувати різні складові тої чи
іншої області знань та приходити до своїх обґрунтованих висновків. Крім того,
в процесі самостійної роботи у курсантів розвиваються такі якості, як
самостійність

мислення,

організованість

і

цілеспрямованість

в

діях,

наполегливість в подоланні труднощів, вміння трудитись зосереджено та
уважно, контролювати себе, оволодівати способами розумових дій, розвивати
пам’ять [1].
Самостійна робота майбутніх офіцерів продовжується на протязі всього
навчального часу на заняттях любого виду та в часи самостійної підготовки.
Як метод глибокого та всебічного вивчення та засвоєння навчального
матеріалу самостійна робота курсантів по своїй суті є видом їх індивідуальної
навчальної праці та важливішою складовою частиною навчально-виховного
процесу. Самостійна робота майбутніх офіцерів повинна бути направлена на
досягнення військово-освітньої та виховної мети. Вона повинна плануватись,
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організовуватись, проводитись та контролюватись в загальній системі
навчально-виховного процесу.
У посібнику «Педагогічна психологія» І. А. Зимняя стверджує, що
«самостійна

робота»

–

це

цілеспрямована

внутрішньо

вмонтована

структурована самим суб’єктом у сукупності виконуваних дій і коригована за
процесом і результатом діяльність [2].
Визначаючи сутність самостійної роботи А. П. Мінаков відмічає:
«самостійна робота – це перш за все самостійна думка. Потрібно вчити
самостійно мислити на лекціях і під час розв’язуванні задач. Творчо працювати
може тільки той, хто мислить …. потрібно піклуватись про активність слухачів
на лекціях, при виконанні вправ, розвивати самостійне мислення, яке
автоматично викличе бажання самостійно працювати» [3]. З такої точки зору
самостійна робота – це перш за все мислення, яке передбачає ступінь
самостійної розумової діяльності. А самостійна розумова діяльність – це
внутрішньо вмотивований і контрольований самим суб’єктом навчання
активний вид діяльності. При такій діяльності у курсанта будуть задіяні всі
види пам’яті (миттєва, тимчасова, оперативна, довгострокова) та відбувається
опрацювання інформації. У процесі розумової діяльності оперативна пам’ять
відіграє значну роль, оскільки за її допомогою відбувається порівняння
інформації, що надходить із тимчасової пам’яті, з упорядкованою інформацією,
що розміщена в довгостроковій пам’яті та переведення обробленої інформації в
довгострокову пам’ять. При цьому ступінь самостійної розумової діяльності
визначається інтенсивністю обліку інформації між тимчасовою, оперативною
та довгостроковою пам’яттю.
Переведення інформації із миттєвої в довгострокову можна розглядати
сам навчальний процес. Цей процес визначається активністю розумової
діяльності, яка характеризується інтенсивністю обміну інформації між
тимчасовою і довгостроковою пам’яттю. Інформація, яка потрапила у
довгострокову пам’ять, і є основою знань, навичок та умінь.
Матеріал, який потрапив у тимчасову пам’ять, потребує осмислення і
структуризації та проведення обробленої інформації в довгострокову пам’ять,
що здійснюється за допомогою оперативної пам’яті при активній самостійній
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розумовій

діяльності

суб’єкта

навчання.

Р.

С.

Немов

у підручнику

«Психологія» пише, що «переведення інформації із тимчасової в довгострокову
пам’ять часто викликає труднощі і, щоб найкраще це зробити, необхідно
спочатку осмислити і певним чином структурувати матеріал, пов’язати з тим,
що людина уже добре знає» [4].
Отже, самостійна робота вчить самостійному мисленню, сприяє
утворенню власних поглядів та думок. І фахівець, який не навчився працювати
самостійно, ніколи не втілить виникаючі у нього ідеї в практику. Тому
проблему розвитку самостійної пізнавальної діяльності необхідно вирішувати
на лекційних, групових, практичних заняттях).
Самостійність курсанта у навчанні пов’язана зі змістом самостійної
пізнавальної діяльності та організаційними формами самостійної роботи. Тому
діяльність викладача повинні бути спрямована на:
формування у майбутніх офіцерів потреби в систематичній творчій праці;
ставити конкретні завдання, які визначають особливості даного виду
самостійного завдання;
вказувати об’єм та термін виконання;
навчатись діяти згідно плану, творчо та методично грамотно;
спонукати до самоконтролю та взаємодопомоги в процесі самостійної
роботи;
турбуватись про забезпеченість необхідними навчальними та навчальнометодичними матеріалами;
контролювати роботу курсантів та консультувати їх у разі потреби.
Така структура управління самостійною роботою майбутніх офіцерів
придає їй систематичний характер та забезпечує її цілеспрямованість.
Це дозволяє

ефективно

і

якісно

вирішувати

питання

її

планування,

забезпечення та контролю, розвитку у курсантів творчих здібностей та
самостійності і цілеспрямовано та послідовно здійснювати їх підготовку до
виконання військово-професійних задач.
Практика науково-педагогічної діяльності дозволила поділити оволодіння
знаннями в рамках додаткового професійного спрямування: «організація
матеріального забезпечення оперативно-службової діяльності» на чотири етапи:
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ознайомлення з метою і завданнями курсу, усвідомлення значимості
даної дисципліни поряд з іншими, що складають основу теоретичної і
практичної підготовки майбутніх фахівців тилу;
вивчення основ теорії і методів розв’язання типових способів діяльності;
вивчення досвіду та специфіки професійної діяльності майбутніх
спеціалістів тилу в рамках певних умов і задач;
оволодіння професійною майстерністю на репродуктивному та творчому
рівнях.
Суть процесу навчально-пізнавальної діяльності майбутніх офіцерів на
цих етапах різна. На першому етапі курсант опановує матеріал на рівні
простого запам’ятовування.
На другому етапі курсанти усвідомлюють логіку та методологію тієї
діяльності, яка складає основу їх майбутньої службової діяльності. Цей етап
характерний осмисленням теоретичних основ до раціонального застосування їх
при розв’язанні типових задач. При цьому у курсанта формується своя
індивідуальна “система” своїх правил, прийомів, методів, за допомогою яких
він утримує у своїй свідомості, певні підходи до розв’язання задач з даної
дисципліни.
Третій етап характеризується перевіркою дієздатності курсантом своєї
“системи” при вирішуванні завдань. На цьому етапі курсантом вносяться
відповідні корективи в свою «систему» правил та прийомів діяльності для
більш

кваліфікованого

розв’язання

завдань

додаткового

професійного

спрямування: «організація матеріального забезпечення оперативно-службової
діяльності».
Четвертий етап характеризується самонавчанням та самовдосконаленням
в процесі навчальної і професійної діяльності. Стан курсанта на цьому етапі
залежить від якості навчання на трьох попередніх етапах. Саме на цьому етапі
проявляються активність та творчість майбутнього офіцера тилу.
Якість процесу навчання у військовому навчальному закладі залежить від
того наскільки організована та забезпечена самостійна навчально-пізнавальна
діяльність курсантів. Тому найбільш важливим завданням викладацького
складу є забезпечення і засвоєння кожним курсантом знань та формування своєї
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«системи» правил та прийомів діяльності. Оскільки знання курсант отримує
тільки в процесі самостійного вивчення теоретичних основ і на цій підставі
оволодіває методами типових способів діяльності, як майбутній офіцер тилу.
Для кожного курсанта цей процес проходить на базі раніше засвоєних прийомів
розумової праці в характерному для нього ритмі. У цій роботі кожний курсант
використовує навчальну літературу, методичні розробки, пояснення до
основних текстів навчальної літератури з урахуванням мети та завдань, які
стоять перед додатковим професійним спрямуванням.
Методом опитування викладацького складу було виявлено, що в
навчально-пізнавальної діяльності майбутніх офіцерів рамках додаткового
професійного

спрямування:

«організація

матеріального

забезпечення

оперативно-службової діяльності» можна виділити такі напрями діяльності:
вивчення
професійного

та

оволодіння

спрямування:

теоретичними

«організація

основами

матеріального

додаткового
забезпечення

оперативно-службової діяльності», а саме слухання, конспектування, читання,
осмислення навчальної інформації з точки зору досягнення навчальної мети;
вивчення методики розв’язання та практичного застосування основних
теоретичних положень;
формування

своєї

«системи»

правил

і

прийомів

та

вміння,

використовувати отримання знання.
Ця діяльність і процес оволодіння знаннями в рамках додаткового
професійного

спрямування:

«організація

матеріального

забезпечення

оперативно-службової діяльності» будуть ефективними коли:
курсанти проявляють інтерес до вивчення даного предмету через
розкриття конкретного навчального матеріалу для формування майбутньої
професійної кваліфікації;
курсанти в певному обсязі засвоюють навчальний матеріал, а викладач
здійснює керівництво й управління їхньою самостійною роботою.
Результативність процесу навчання оцінюється по кінцевим показникам,
які досягаються майбутніми офіцерами у навчальному процесі. Тому кожен
курсант знає форми звітності, методи оцінювання знань та ступінь
відповідальності за слабкі результати пізнавальної діяльності. Це є серйозним
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важелем для підвищення відповідальності кожного курсанта у навчальному
процесі. Практика свідчить, що працюючи над яким-небудь предметом,
розуміючи його необхідність і керуючись почуттям відповідальності, курсант
здобуває нові знання. Почуття відповідальності сприяє також успішній
боротьбі з труднощами, пов’язаними із специфікою навчання у військовому
закладі.
Самостійна робота у вищому військовому навчальному закладі виступає в
якості специфічних засобів організації і управління самостійною діяльністю
курсанта в навчальному процесі, яка повинна включати і предмет і метод
навчального та наукового пізнання. Предметом пізнавальної діяльності в різних
видах навчальної праці часто виявляється не джерело знань, та не дидактичне
призначення самостійної роботи, а пізнавальна задача, яка включена в той або
інший конкретний вид самостійної роботи. Вирішенням цієї задачі виступає
пізнавальна діяльність, яка управляється.
Отже, основним у розв’язуванні завдання підвищення ефективності та
якості

навчального

самокерівництва

та

процесу

є

самоконтролю

проблема
і

активізації

керівництва.

самостійності,

Тому

діяльність

викладацького складу повинна спрямовуватись на те, щоб навчити майбутніх
офіцерів працювати з книгою, тобто самостійно й активно здобувати нові
знання, контролюючи свої дії, виявляючи максимум ініціативи, сумлінності.
Саме робота з літературою, наказами, журналами, статтями формує навик
осмислювати та систематизовувати інформацію. Ця робота передбачає
визначення основних ідей, складання плану, тез, прочитаного конспекту,
виписка найбільш важливих моментів , положень, цитат та ін. В результаті
систематизації самостійної роботи у майбутніх офіцерів формуються необхідні
для хорошого спеціаліста

якості особистості, такі як воля, характер,

самостійний та творчий підхід до вирішення різноманітних завдань,
організованість і цілеспрямованість, які так необхідні майбутньому офіцеру.
Висновки. Для того, щоб вищий військовий навчальний заклад випускав
фахівців, які прагнуть систематично підвищувати свій професійний рівень,
необхідно, щоб кожний курсант, перебуваючи ще в стінах академії, виробив в
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себе потребу до самоосвіти постійно, відчуваючи благотворний вплив всього
викладацького складу в цілому та кожного викладача окремо.
Таким чином, методом самостійної роботи в вищих військово-навчальних
закладах в навчальному процесі у майбутніх офіцерів формуються навички
самостійної пізнавальної діяльності. Робота курсантів направлена перш за все
на закріплення, розширення та поглиблення знань, навичок та вмінь, а також
засвоєння нового матеріалу. При цьому у майбутніх офіцерів виховується
висока культура розумової праці, розвивається організованість, активність та
ініціатива в досягненні поставлених завдань.
Предметом подальшого дослідження можуть бути основні принципи
самостійного навчання майбутніх офіцерів під час самостійної підготовки.
Список використаної літератури
1. Военная психология и педагогика : учебное пособие / под. пед.
П. А. Корчемного, Л. Г. Лаптева, В. Г. Михайловского. М. : изд-во «Совершенство»,
1998. 384 с.
2. Зимняя І. А. Педагогическая психология. Ростов-на-Дону : Феникс, 1997.
476 с.
3. Минаков А. П. О творческом методе преподавания. Вестник высшей школы.
1945. № 5. с. 19–22.
4. Немов Р. С. Психология. Т. 1. М. : Владос, 1998. 668 с.

Рецензент – кандидат педагогічних наук, доцент Полюк В. С.
Федик А. Л. Самостоятельная работа будущих офицеров – шаг к
самостоятельной познавательной деятельности
В статье рассмотрены направления планирования и управления
самостоятельной работой будущих офицеров с целью развития
познавательной деятельности.
Ключевые
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самостоятельная
работа,
познавательная
деятельность, будущие офицеры.
Fedyk A. The Self-Independent Studying of Future Officers – a Step to SelfCognitive Activity
The process of studying at a higher military educational institution involves
knowledge's transfer, management of the future officer’s cognitive activity, formation
and development of constant cognitive interest’s skills and the implantation of selfstudy skills and self-education as well.
Self-independent studying of future officers continues during the training time
at classes of any kind and in time of self- independent preparation. As a method of
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deep and comprehensive studying and absorbing of educational material, the selfindependent studying of cadets is a kind of their individual work and an important
part of the educational process. Self-independent studying of future officers should be
aimed at achieving military-educational and educational goals. It must be planned,
organized, conducted and monitored in the general system of the educational
process.
The cadetʼs independence during education process is related to the contents
of self-independent cognitive activity and organizational forms of independent work.
Therefore, the instructor's activities should be aimed to:
needs forming for systematic creative work among future officers;
to set specific objectives that determine the peculiarities of this very type of
self-independent task;
specify volume and deadline;
to study how to act according to the schedule, creatively and methodically
competent;
to encourage to self-control and mutual assistance in the process of selfindependent studying;
to care about the availability of the necessary educational and studying stuff;
to supervise the cadet's work and advise them if necessary.
Such a framework of self-independent studying management of future officers
gives it a systematic character and ensures its purposefulness. It helps to solve the
planning issues more effectively and qualitatively, provision and control, the cadets
creative abilities and self-independence growth and also purposefully and
consistently carry out their preparation for the fulfillment of military-professional
tasks.
Since the cadet is getting knowledge's only in the process of self-independent
studying of theoretical bases and on its ground, mastering the skills of typical activity
methods, as a future officers of logistics. For each cadet, this process takes place on
the basis of previously learned mental work techniques in a characteristic rhythm for
him. In this article, each cadet use educational literature, methodological
instructions, explanations to the main texts of educational literature, taking into
consideration the purposes and tasks which are facing to military specialization.
In order to graduate specialists from higher military educational institution,
who will seek systematically to high up their professional level, it is necessary that
every cadet, while studying at the academy, should build its own constant selfeducation need. Also cadet should feel the beneficial influence from instructors stuff
as a whole and each tutor separately.
So, the method of self-independent studying at a higher military educational
institutions during the educational process of future officers helps to form skills of
independent cognitive activity. The cadet's studying is primarily aimed at
consolidating, expanding and deepening of knowledge, skills and abilities, as well as
new material assimilation. At the same time, future officers get a high level of mental
activity culture, also organization, activity and initiative in the achievement of the
tasks are being skilled up.
Keywords: self-independent studying cognitive activity, future officers.
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВПРИКОРДОННИКІВ У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Здійснено аналіз результатів експериментального дослідження
ефективності педагогічних умов розвитку професійної комунікативної
компетентності офіцерів-прикордонників у процесі підвищення кваліфікації.
У результаті експериментальної перевірки педагогічних умов розвитку
професійної
комунікативної
компетентності
офіцерів-прикордонників
встановлено, що учасники педагогічного експерименту: мають чітко
виражений інтерес до професійного спілкування; успішно оволоділи системою
знань, необхідних для спілкування відповідно до цілей й умов професійної й
міжособистісної комунікації; вміють моделювати різні форми спілкування та
знаходити ефективні комунікативні засоби. Отримані результати
підтверджують дієвість розробленої моделі та результативність
педагогічних умов розвитку професійної комунікативної компетентності
офіцерів-прикордонників в процесі підвищення кваліфікації.
Ключові
слова:
професійна
комунікативна
компетентність,
педагогічний
експеримент,
педагогічні
умови, розвиток, офіцериприкордонники.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Важливим завданням
удосконалення підготовки офіцерів-прикордонників у процесі підвищення
їхньої

кваліфікації

є

розвиток

у

них

професійної

комунікативної

компетентності. Комунікативна компетентність постає в сучасних умовах
інтегральною особистісною властивістю, яка забезпечує готовність офіцераприкордонника до успішного виконання широкого спектру професійноорієнтованих

завдань.

Однак,

розвиток

професійної

комунікативної

компетентності офіцерів-прикордонників – це складний педагогічний процес,
який знаходиться в прямій залежності від впливу певних педагогічних умов.
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Тому

актуалізується

проблема

їх

виявлення,

обґрунтування

та

експериментальної перевірки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Проблема
розвитку комунікативної компетентності особистості професіонала знайшла
відображення

в

багатьох

соціологічних,

психологічних,

лінгвістичних

дослідженнях з різних точок зору. Зокрема, розробці теоретичних основ та
організаційно-методичних аспектів розвитку й удосконалення комунікативних
якостей і здібностей присвячені роботи С. Александрової, К. Балабанової,
О. Загородної, О. Павленко, О. Сидоренко [1; 6–8] та ін.
Роботи

перерахованих

авторів

мають

важливе

значення

для

удосконалення професійної комунікативної компетентності, проте вони не
забезпечують цілісного розв’язання проблеми. Окрім того, педагогічні умови,
що впливають на розвиток досліджуваної особистісної якості в офіцерівприкордонників у процесі підвищення кваліфікації поки ще не були предметом
комплексного педагогічного дослідження.
Метою статті є аналіз результатів експериментального дослідження
педагогічних умов розвитку професійної комунікативної компетентності
офіцерів-прикордонників у процесі підвищення кваліфікації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Педагогічними умовами
позначають сукупність об’єктивних можливостей, обставин і заходів, які
структуровані, спрямовані на досягнення мети та супроводжують освітній
процес. Результати аналізу наукових праць [1; 2; 4–7] та експертної оцінки
дозволили сформулювати робочу гіпотезу про те, що розвиток професійної
комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі підвищення
кваліфікації буде результативним за таких педагогічних умов:
відбір необхідного за змістом навчального матеріалу, адекватного
поставленим цілям розвитку усіх складових професійної комунікативної
компетентності офіцерів-прикордонників;
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побудова процесу підвищення кваліфікації на засадах компетентнісного
підходу з використанням службово-ділових ситуацій і тренінгів управлінського
спілкування;
застосування інтерактивних технологій навчання, зокрема проблемноорієнтованих дискусій та рольових ігор;
забезпечення
комунікативної

регулярної

компетентності

діагностики
через

розвиненості

використання

професійної

відповідних

форм

контролю та врахування впливу оцінювання на розвиток особистості офіцераприкордонника.
Для проведення експериментальної роботи щодо підвищення рівня
розвиненості
прикордонників,

професійної
перевірки

комунікативної
дієвості

компетентності

розробленої

моделі

офіцерівзазначеного

педагогічного процесу, а також результативності педагогічних умов розвитку
комунікативної компетентності, нами було організовано та проведено
формувальний етап педагогічного експерименту.
При організації формувального етапу педагогічного експерименту було
враховано теоретичні положення щодо методології, організації й проведення
експериментального дослідження, розроблені П. Підкасистим, В. Полонським,
М. Скаткіним, І. Хорєвим та ін.
Формувальний етап експерименту тривав з вересня 2016 року до липня
2017 року. У формувальному етапі педагогічного експерименту взяли участь
74 офіцери органів охорони державного кордону під час підвищення ними
кваліфікації в Національній академії Державної прикордонної служби України з
іноземної мови. Кількісний склад експериментальної групи склав 38 чоловік,
контрольної групи – 36 чоловік. Для оціночної діяльності було сформовано
групу експертів з 12 осіб, до якої увійшов науково-педагогічний склад кафедр
англійської мови, перекладу, управління, оперативного мистецтва.
Перед початком формувального етапу педагогічного експерименту було
проведено роботу із науково-педагогічним складом щодо ознайомлення його зі
специфікою розвитку комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників
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у процесі підвищення їхньої кваліфікації, особливостей використання
ситуативних завдань, інтерактивних та тренінгових методів навчання при
викладанні навчальної тематики з іноземної мови, оперативно-службової
діяльності органу охорони державного кордону та управління нею.
Під

час

проведення

формувального

етапу

експерименту

в

експериментальній групі реалізовувалась розроблена нами програма розвитку
професійної комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників, а в
контрольній групі навчання відбувалося за традиційною методикою. Усього
було проведено два контрольні зрізи: до початку експерименту та в кінці.
Результати зрізу на початку експерименту подано в табл. 1.
Таблиця 1
Результати розподілу офіцерів контрольної та експериментальної груп за
рівнями професійної комунікативної компетентності на початку
формувального етапу педагогічного експерименту
Критерії
комунікативної
компетентності
Особистісний
Змістовий
Операційний
Середнє
значення

Групи
КГ

ЕГ

Високий Достатній Середній Низький Високий Достатній Середній Низький
6
(16,66 %)
4
(11,11 %)
2
(5,55 %)
4
(11,11 %)

6
(16,66 %)
6
(16,66 %)
4
(11,11 %)
5,33
(14,80 %)

13
(36,11 %)
11
(30,55 %)
12
(33,33 %)
12
(33,33 %)

11
4
(30,55 %) (10,52 %)
15
2
(41,66 %) (5,26 %)
18
2
(50,0 %) (5,26 %)
14,66
2,66
(40,72 %) (7,0 %)

7
(18,42 %)
5
(13,15 %)
4
(10,52 %)
5,33
(14,02 %)

10
(26,31 %)
15
(39,47 %)
11
(28,94 %)
12
(31,57 %)

17
(44,73 %)
16
(42,10 %)
21
(55,26 %)
18
(47,36 %)

Результати першого зрізу педагогічного експерименту засвідчили, що
переважна більшість офіцерів має низький рівень розвитку професійної
комунікативної компетентності (від 40,72 % до 47,36 % осіб), середній
(від 31,57 % до 33,33 % осіб), достатній (від 14,02 % до 14,80 % осіб). Лише від
7,0 % до 11,11 % офіцерів мають високий рівень розвитку професійної
комунікативної компетентності. Переважна більшість офіцерів розуміють
значення комунікативної компетентності у своїй професійній діяльності, але
недостатньо обізнані з особливостями різних видів професійної комунікації, не
володіють необхідними навичками розгортання монологічних та діалогічних
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повідомлень.
Після закінчення формувального етапу педагогічного експерименту було
проведено підсумковий зріз рівнів розвитку професійної комунікативної
компетентності

офіцерів-прикордонників.

Порівняння

результатів

діагностування на початку та в кінці формувального етапу експерименту дало
можливість відстежити динаміку змін щодо рівня розвиненості в офіцерів
експериментальної та контрольної груп комунікативної компетентності за
особистісним, змістовим і операційним критеріями.
Узагальнені

результати

розвиненості

професійної

комунікативної

компетентності за особистісним критерієм в офіцерів контрольної та
експериментальної груп на початковому та кінцевому етапах формувального
експерименту подано в таблиці 2.
Таблиця 2
Узагальнені результати рівнів комунікативної компетентності офіцерів
контрольної та експериментальної груп за особистісним критерієм на
початковому та кінцевому етапах формувального експерименту
Рівень розвитку
Група

КГ
ЕГ

Початковий етап

Кінцевий етап

Високий

Достатній

Середній

Низький

Високий

Достатній

Середній

Низький

6
(16,66 %)
4
(10,52 %)

6
(16,66 %)
7
(18,42 %)

13
11
8
(36,11 %) (30,55 %) (22,22 %)
10
17
7
(26,31 %) (44,73 %) (18,42 %)

8
(22,22 %)
12
(31,57 %)

11
9
(30,55 %) (25,0 %)
7
12
(18,42 %) (31,57 %)

Отримані результати дозволили з’ясувати, що відбулися істотні зміни в
мотиваційній сфері офіцерів: майже у два рази (з 63,15 % до 97,36 %)
збільшилося в експериментальній групі число офіцерів, які мали позитивне
налаштування на вивчення зазначених навчальних предметів та розвитку
професійної комунікативної компетентності; у контрольній групі ця зміна
склала лише 10 %. Про позитивне ставлення до майбутньої професії сказали
92,10 % офіцерів експериментальної групи, у той час, як у контрольній групі
таких було 80,55 %, Проведене після формувального етапу анкетування
дозволило визначити, що 97,36 % офіцерів експериментальної групи оцінюють
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спецкурс «Професійне спілкування офіцерів-прикордонників» як такий, що
відповідає особистим інтересам та професійним потребам; всі офіцери
експериментальної групи задоволені його змістом.
Використання ситуативних завдань, тренінгів, інтерактивних форм і
методів навчання сприяло розвитку активності офіцерів. Спостереження за
їхньою роботою на заняттях показали, що в експериментальних групах
відсоток активних офіцерів значно вищий, ніж в контрольній (73,68 % і 58,33 %
відповідно). Натомість число пасивних офіцерів у контрольній групі значно
перевищує число таких офіцерів у експериментальній групі (33,33 % і 18,42 %
відповідно). Проведений підсумковий залік наприкінці вивчення спецкурсу
«Професійне спілкування офіцерів-прикордонників» засвідчив, що 94,73 %
офіцерів експериментальної групи мають якості, необхідні для успішного
професійного спілкування, адекватну мовну поведінку в різних комунікативних
ситуаціях. У контрольній групі цей результат склав 86,11 %.
Для з’ясування розвитку комунікативної компетентності за змістовим
критерієм

передбачалося

порівняння

результатів

тестування

офіцерів

експериментальної і контрольної груп та експертної оцінки. Результати аналізу
отриманих даних на початковому та кінцевому етапах формувального
експерименту дозволили виявити динаміку змін щодо засвоєння офіцерами
експериментальної та контрольної груп знань про особливості професійного
спілкування.

З’ясовано,

що

після

формувального

експерименту

в

експериментальній групі з 5,26 % до 13,15 % зросла кількість офіцерів, що
мають високий рівень засвоєння знань, у той час як у контрольній – з 11,11 %
до 13,88 %. Крім того, в контрольній групі низький рівень розвитку
комунікативної компетентності за змістовим критерієм показало 38,88 %
офіцерів, що на 9,94 % більше, ніж серед офіцерів експериментальної групи
(28,94 %).
У

таблиці

3

подано

узагальнені

результати

рівнів

професійної

комунікативної компетентності в офіцерів контрольної та експериментальної
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груп

за

змістовим

критерієм

на

початковому

та

кінцевому

етапах

формувального експерименту.
Таблиця 3
Узагальнені результати розвитку професійної комунікативної
компетентності в офіцерів контрольної та експериментальної груп за
змістовим критерієм на початковому та кінцевому етапах
формувального експерименту
Рівень розвитку
Група

КГ
ЕГ

Початковий етап

Кінцевий етап

Високий

Достатній

Середній

Низький

Високий

Достатній

Середній

Низький

4
(11,11 %)
2
(5,26 %)

6
(16,66 %)
5
(13,15 %)

11
15
3
(30,55 %) (41,66 %) (13,88 %)
15
16
5
(39,47 %) (42,10 %) (13,15 %)

8
(22,22 %)
10
(26,31 %)

9
14
(38,88 %) (38,88 %)
12
11
(31,57 %) (28,94 %)

Дані таблиці 3, свідчать, що в результаті впровадження педагогічних
умов, кількість офіцерів, що мають високий рівень професійної комунікативної
компетентності за змістовим критерієм, в експериментальній групі зросла з
5,26 % до 13,15 %, в контрольній – з 11,11 % до 13,88 %. В експериментальній
групі достатнього рівня досягли 26,31 %, середнього – 31,57 % офіцерів.
Кількість офіцерів, що мали низький рівень професійної комунікативної
компетентності за цим критерієм, зменшилась з 42,10 % до 28,94 %.
У контрольній групі достатнього рівня досягли лише 22,22 % офіцерів,
середнього – 38,88 %. При цьому кількість офіцерів, що мали низький рівень
професійної комунікативної компетентності за цим критерієм, зменшилась
тільки з 41,66 % до 38,88 %.
Рівень
операційним

розвитку

професійної

критерієм,

як

і

на

комунікативної
початковому

компетентності

етапі

за

формувального

експерименту, ми визначали за результатами написання офіцерами письмової
роботи та окремих видів службових документів, насамперед протоколів та
рапортів за конкретними практичними ситуаціями.
Узагальнені
компетентності

результати
офіцерів

розвитку

контрольної

та

професійної

комунікативної

експериментальної
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операційним критерієм на початковому та кінцевому етапах формувального
експерименту подано в таблиці 4.
Таблиця 4
Узагальнені результати розвитку професійної комунікативної
компетентності офіцерів контрольної та експериментальної груп за
операційним критерієм на початковому та кінцевому етапах
формувального експерименту
Рівень розвитку
Група

КГ
ЕГ

Початковий етап

Кінцевий етап

Високий Достатній

Середній

Низький

Високий

Достатній

Середній

2
(5,55 %)
2
(5,26 %)

12
18
(33,33 %) (50,0 %)
11
21
(28,94 %) (55,26 %)

3
(8,33 %)
6
(15,78 %)

5
(13,88 %)
9
(23,68 %)

12
16
(33,33 %) (30,55 %)
13
10
(34,21 %) (28,94 %)

4
(11,11 %)
4
(10,52 %)

Низький

Як свідчать дані таблиці 4, на кінцевому етапі формувального
експерименту помітна динаміка зростання в офіцерів контрольної та
експериментальної груп високого рівня комунікативної компетентності за
операційним критерієм. Однак хоча на початкову етапі у всіх групах була
майже однакова кількість таких офіцерів (в контрольній групі – 5,55 %, в
експериментальній

–

5,26 %),

на

кінцевому

етапі

високого

рівня

в

експериментальній групі досягли на 7,45 % більше офіцерів (15,78 %), ніж в
контрольній (8,33 %). Відповідно достатнього рівня розвитку професійної
комунікативної компетентності за операційним критерієм в експериментальній
групі досягли 23,68 % офіцерів (на початку експерименту таких було 10,52 %),
в контрольній – 13,88 % (відповідно на початку експерименту таких було
11,11 %). Слід вказати також на те, що середній рівень розвитку професійної
комунікативної компетентності за операційним критерієм продемонструвало
34,21 % офіцерів експериментальної групи та 33,33 % контрольної. Низький
рівень показала майже однакова кількість слухачів в обох навчальних групах:
30,55 % у контрольній та 28,94 % в експериментальній.
Отримані під час формувального етапу експерименту результати
свідчать, що кількість офіцерів з низьким і середнім рівнем розвитку
професійної комунікативної компетентності в експериментальній групі значно
менша, ніж у контрольній. При цьому відмічається збільшення кількості
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офіцерів, що мають високий рівень комунікативної компетентності за
показниками

усіх

критеріїв.

Порівняльні

результати

рівнів

розвитку

професійної комунікативної компетентності в контрольній й експериментальній
групах подано в таблиці 5.
Таблиця 5
Порівняльний аналіз рівнів розвитку професійної комунікативної
компетентності в офіцерів контрольної та експериментальної груп до та
після експерименту (у %)
Контрольна група
Рівні

Низький
Середній
Достатній
Високий
Низький
Середній
Достатній
Високий
Низький
Середній
Достатній
Високий
Низький
Середній
Достатній
Високий

Критерії

Особистісний

Змістовий

Операційний

Середнє
значення

Експериментальна група

На початку
експерименту

Наприкінці
експерименту

На початку
експерименту

Наприкінці
експерименту

11 (30,55 %)
13 (36,11 %)
6 (16,66 %)
6 (16,66 %)
15 (41,66 %)
11 (30,55 %)
6 (16,66 %)
4 (11,11 %)
18 (50,0 %)
12 (33,33 %)
4 (11,11 %)
2 (5,55 %)
14 (38,88 %)
12 (33,33 %)
6 (16,66 %)
4 (11,11 %)

9 (25,0 %)
11 (30,55 %)
8 (22,22 %)
8 (22,22 %)
14 (38,88 %)
9 (38,88 %)
8 (22,22 %)
5 (13,88 %)
16 (30,55 %)
12 (33,33 %)
5 (13,88 %)
3 (8,33 %)
12 (33,33 %)
11 (30,55 %)
7 (19,44 %)
6 (16,66 %)

17 (44,73 %)
10 (26,31 %)
7 (18,42 %)
4 (10,52 %)
16 (42,10 %)
15 (39,47 %)
5 (13,15 %)
2 (5,26 %)
21 (55,26 %)
11 (28,94 %)
4 (10,52 %)
2 (5,26 %)
18 (47,36 %)
12 (31,57 %)
5 (13,15 %)
3 (7,89 %)

12 (31,57 %)
7 (18,42 %)
12 (31,57 %)
7 (18,42 %)
11 (28,94 %)
12 (31,57 %)
10 (26,31 %)
5 (13,15 %)
10 (28,94 %)
13 (34,21 %)
9 (23,68 %)
6 (15,78 %)
11 (28,94 %)
11 (28,94 %)
10 (26,31 %)
6 (15,78 %)

Для того, щоб підтвердити відмінності у якісному складі контрольної та
експериментальної груп за усіма критеріями розвиненості професійної
комунікативної компетентності наприкінці формувального експерименту було
застосовано критерій Колмогорова-Смірнова, котрий слугує для співставлення
двох емпіричних розподілів. Цей критерій дозволив знайти точку, в якій сума
накопичених розходжень між двома розподілами є найбільшою, (d max) і оцінити
достовірність цього розходження [3]. Виконання всіх обмежень критерію 
дозволило використати його для співставлення розподілів офіцерів-учасників
формувального

етапу

експерименту.

Розрахунок
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особистісного

критерію

професійної

комунікативної

компетентності

представлено у таблиці 6.
Таблиця 6
Розрахунок значення dmax для особистісного критерію комунікативної
компетентності наприкінці формувального експерименту
Рівні
розвитку
комунікативної
компетентності
Низький

Емпірична
частість
ЕГ
f2

Накопичена
частість
КГ
(∑ f 1j)

Накопичена
частість
ЕГ
(∑ f 2j)

Різни-ця
накоп.
част. за
модулем
(dj)

Емпірична частота
КГ

Емпірична частота
ЕГ

Емпірична
частість
КГ
f1

9

12

0,25

0,32

0,25

0,32

0,07

Середній

11

7

0,31

0,18

0,56

0,2

0,36

Достатній

8

12

0,22

0,32

0,78

0,82

0,04

Високий

8

7

0.22

0,18

1

1

0

Сума

n1 = 36

n2 = 38

1

1

−

−

−

Отже, d max =0,36. Для розрахунку емпіричного значення критерію  було
використано формулу:
емп  d max 

n1  n2
n1  n2

,
де n1 та n2 – кількість офіцерів у КГ та ЕГ відповідно.
У нашому випадку
емп  0,36 

36  38
 1,55 ,
36  38

а кр  1,36 ( р  0,05) . На підставі правила прийняття рішення для критерію
Колмогорова-Смірнова можна стверджувати, що відмінності у розподілах
офіцерів КГ та ЕГ за рівнями розвитку професійної комунікативної
компетентності

офіцерів-прикордонників

за

особистісним

критерієм

є

статистично значущими, оскільки емп  кр (1,55  1,36) на рівні значущості
р  0,05 .

Аналогічно було розраховано емпіричні значення критерію  для
змістового та операційного критерію (табл. 7 та 8).
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Таблиця 7
Розрахунок значення dmax для змістового критерію професійної
комунікативної компетентності наприкінці формувального експерименту
Рівні
розвитку Емпіричкомунікана
тивної
частота
компетенКГ
тності
Низький
14

Емпірична
частота
ЕГ

Емпірична
частість
КГ
f1

Емпірична
частість
ЕГ
f2

Накопичена частість
КГ
(∑ f 1j)

Накопичена частість
ЕГ
(∑ f 2j)

Різниця
накоп.
част. за
модулем
(dj)

11

0,39

0,29

0,39

0,29

0,1

Середній

9

12

0,25

0,32

0,64

0,31

0,33

Достатній

8

10

0,22

0,26

0,86

0,87

0,01

Високий

5

5

0,14

0,13

1

1

0

Сума

n1 = 36

n2 = 38

1

1

−

−

−

Отже, d max =0,33. Для розрахунку емпіричного значення критерію  було
використано формулу:
емп  d max 

n1  n2
n1  n2

,
де n1 та n2 – кількість офіцерів у КГ та ЕГ відповідно.
Таблиця 8
Розрахунок значення dmax для операційного критерію комунікативної
компетентності наприкінці формувального експерименту
Рівні
розвитку Емпіричкомунікана
тивної
частота
компетенКГ
тності
Низький
16

Накопиче- Накопичена частість на частість
КГ
ЕГ
(∑ f 1j)
(∑ f 2j)

Різниця
накоп.
част. за
модулем
(dj)

Емпірична
частота
ЕГ

Емпірична частість
КГ
f1

Емпірична частість
ЕГ
f2

10

0,44

0,26

0,44

0,26

0,18

Середній

12

13

0,33

0,34

0,78

0,41

0,37

Достатній

5

9

0,14

0,24

0,92

0,84

0,08

Високий

3

6

0,08

0,16

1

1

0

Сума

n1 = 36

n2 = 38

1

1

−

−

−

У нашому випадку
емп  0,33 

36  38
 1,42 ,
36  38
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а кр  1,36 ( р  0,05) . На підставі правила прийняття рішення для критерію
Колмогорова-Смірнова можна стверджувати, що відмінності у розподілах
офіцерів КГ та ЕГ за рівнями розвитку професійної комунікативної
компетентності офіцерів-прикордонників за змістовим критерієм є статистично
значущими, оскільки емп  кр (1,42  1,36) на рівні значущості р  0,05 .
Отже, d max =0,37. Для розрахунку емпіричного значення критерію  було
використано формулу:
емп  d max 

n1  n2
n1  n2

,
де n1 та n2 – кількість офіцерів у КГ та ЕГ відповідно.
У нашому випадку
емп  0,37 

36  38
 1,59 ,
36  38

а кр  1,36 ( р  0,05) . На підставі правила прийняття рішення для критерію
Колмогорова-Смірнова можна стверджувати, що відмінності у розподілах
офіцерів КГ та ЕГ за рівнями розвитку професійної комунікативної
компетентності

офіцерів-прикордонників

за

операційним

критерієм

є

статистично значущими, оскільки емп  кр (1,59  1,36) на рівні значущості
р  0,05 .

Аналіз

отриманих

результатів

зміни

професійної

комунікативної

компетентності за всіма критеріями у контрольній та експериментальній групах
свідчать про більш високий рівень в офіцерів експериментальної групи, для
яких було впроваджено модель та педагогічні умови розвитку комунікативної
компетентності. Зважаючи на те, що розходження в рівнях розвитку
комунікативної компетентності є істотними, цей факт можна пояснити впливом
цілеспрямованої роботи з впровадження моделі та педагогічних умов розвитку
професійної комунікативної компетентності.
Відповідна математична обробка отриманих даних за допомогою
критерію Колмогорова-Смірнова підтвердила статистичну значущість на рівні
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р  0,05 виявлених змін у рівнях розвиненості професійної комунікативної

компетентності офіцерів експериментальної групи. Дослідження засвідчило, що
офіцери експериментальних груп показали уміння розуміти й продукувати
мовлення відповідно до ситуації (контексту) спілкування, тобто користуватися
мовними засобами з урахуванням теми, ролей учасників спілкування,
навчилися більш ефективно брати участь у спілкуванні, вибираючи правильну
стратегію й тактики спілкування. Також можна говорити про розвиток у них
умінь

будувати

висловлювання

відповідно

до

комунікативних

цілей,

комунікативних намірів й ситуативних умов спілкування; домагатися задумів і
цілей,

заради

яких

виправлення,

відбувається

вираження

свого

комунікативний
ставлення,

акт

(повідомлення,

вираження

модальності

висловлювання, емоцій, переконуючий управлінський вплив).
Висновки. У результаті експериментальної перевірки педагогічних умов
розвитку професійної комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників
встановлено,

що

домінуючою

характеристикою

більшості

учасників

експериментальної групи став виражений інтерес до професійного спілкування,
чітко сформована мотивація на професійні комунікативні рішення. Офіцери
успішно оволоділи системою знань, що дозволяють будувати ефективне
спілкування відповідно до цілей й умов професійної й міжособистісної
комунікації, моделювати різні форми спілкування, знаходити ефективні
комунікативні засоби при вирішенні завдань професійної діяльності.
Таким

чином,

результати

дослідно-експериментальної

роботи

підтверджують дієвість розробленої моделі та результативність педагогічних
умов

розвитку

професійної

комунікативної

компетентності

офіцерів-

прикордонників в процесі підвищення кваліфікації.
Перспективами

подальших

розвідок

у

даному

напрямку

є

удосконалення змісту спеціальних навчальних дисциплін у контексті розвитку
професійної комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників, а також
розробка методики розвитку комунікативної компетентності слухачів вищого
військового навчального закладу.
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Чернова С. В. Анализ результатов экспериментального исследования
педагогических условий развития профессиональной коммуникативной
компетентности офицеров-пограничников в процессе повышения
квалификации
Проведено анализ результатов экспериментального исследования
эффективности педагогических условий развития профессиональной
коммуникативной компетентности офицеров-пограничников в процессе
повышения квалификации.
В результате экспериментальной проверки педагогических условий
развития профессиональной коммуникативной компетентности офицеровпограничников установлено, что участники педагогического эксперимента:
имеют четко выраженный интерес к профессиональному общению; успешно
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овладели системой знаний, необходимых для общения в соответствии с целями
и условиями профессиональной и межличностной коммуникации; умеют
моделировать различные формы общения и находить эффективные
коммуникативные средства. Полученные результаты подтверждают
действенность разработанной модели и результативность педагогических
условий развития профессиональной коммуникативной компетентности
офицеров-пограничников в процессе повышения квалификации.
Ключевые слова: профессиональная коммуникативная компетентность,
педагогический эксперимент, педагогические условия, развитие, офицерыпограничники.
Chernova S. The Results Analysis of the Experimental Verification of the
Pedagogical Conditions for the Frontier Guards’ Communicative Competence
Development in the Process of the Advanced Training
An important task of the frontier guards’ training improvement in the process
of their skills’ upgrading is the development of the officers’ professional
communicative competence. Its development supposes a complex pedagogical
process, which is directly influenced by certain pedagogical conditions.
The issue of the communicative competence development of the specialist’s
personality has been investigated from different points of view in various
sociological, psychological, and linguistic studies, but they do not provide a holistic
solution to the problem. In addition, the pedagogical conditions which influence the
development of the investigated personal qualities of the frontier guards during the
process of the advanced training have not yet been the subject of a comprehensive
pedagogical study.
The purpose of the article is to analyze the results of the experimental
verification of the pedagogical conditions for the frontier guards’ professional
communicative competence development in the process of the advanced training.
The forming stage of the pedagogical experiment was conducted in order to
perform the experimental work which concerns the rise of the frontier guards’
professional communicative competence development, to check the effectiveness of
the developed model of the mentioned pedagogical process, as well as the
effectiveness of pedagogical conditions for the communicative competence
development.
As a result of the experimental verification of the pedagogical conditions for
the frontier guards’ professional communicative competence development, it has
been established that the predominant characteristic of the participants’ majority in
the experimental group was a strong interest in the professional communication, a
well-formed motivation regarding the professional communicative solutions. The
officers have successfully mastered the knowledge system, which allows building the
effective communicative relationships in accordance with the goals and conditions of
the professional and interpersonal communication, designing various forms of
communication, as well as finding the effective communicative tools in solving
professional tasks.
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The results of the experimental work confirm the effectiveness of the developed
model and the effectiveness of the pedagogical conditions for the frontier guards’
professional communicative competence development in the process of advanced
training.
The perspectives for further exploration in this area are the improvement of the
specialized educational subjects’ content in the context of the frontier guards’
professional communicative competence development, as well as the development of
a methodology for developing the communicative competence of the students of a
higher military educational institution.
Key words: professional communicative competence, pedagogical experiment,
pedagogical conditions, development, frontier guards.
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КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ПРИРОДНИЧИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ
У статті здійснено теоретичний аналіз концепції формування
індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів
природничих спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції з
урахуванням
необхідності
відтворення
параметрів
складності,
цілеспрямованості і динамічності її концептуальних положень, що
відображаються в системі фундаментальних знань. Підсумовано, що
концепція є складною, цілеспрямованою, динамічною системою теоретикометодологічних і методико-технологічних знань про теорію і практику
формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх
бакалаврів природничих спеціальностей на засадах міждисциплінарної
інтеграції, що базується на ідеях системного, функціонального, аксіологічного,
акмеологічного, особистісно-діяльнісного, праксеологічного, синергетичного,
інтегративного, полісуб’єктного, культурологічного підходів.
Ключові
слова:
інтеграція,
міждисциплінарна
інтеграція,
здоров’язбереження, індивідуальні стратегії здоров’язбереження, майбутні
бакалаври природничих спеціальностей, студенти.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Актуальність визначення
концептуальних

підходів

до

формування

індивідуальних

стратегій

здоров’язбереження (ІСЗЗ) майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей
(БПС) на засадах міждисциплінарної інтеграції (МІ) підкреслюється тим, що
науковці засадничими основами філософії освіти для ХХІ століття визначають
саме пошуки практико-орієнтованих освітніх концепцій. Дослідницька робота
щодо визначення концептуального підґрунтя цілісної здоров’язбережувальної
підготовки

студентів

порівняльного

аналізу

цієї

спеціальності

змістового

розпочиналася

наповнення

категорій

з

теоретико-

«концепт»

і

«концепція». Нині філософи зрозуміють концепт як ядро концепції, як «дещо
© Шукатка О. В.
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внутрішньо присутнє в думці, умова самої її можливості, жива категорія,
елемент трансцендентального досвіду», що навчає нас розумінню, а не
пізнанню, як «архіпелаг островів смислу» [1, с. 309].
Детальний теоретичний аналіз цих та інших визначень дав змогу
встановити, що термін «концепція» охоплює два основних аспекти –
внутрішній і зовнішній відносно досліджуваного явища, де перший є
спрямовуючою ідеєю педагогічного дослідження, а другий – формою
презентації його результатів. Умовою існування зовнішнього контексту
концепції є чітко виражена логічна структура предмета дослідження.
Базуючись на отриманих висновках під концепцією формування ІСЗЗ
майбутніх БПС на засадах МІ розуміємо комплекс ключових концептуальних
положень,

що

всебічно

розкривають

сутність,

зміст

і

особливості

досліджуваного явища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. З метою розробки
авторської концепції формування ІСЗЗ майбутніх БПС на засадах ІМ детально
проаналізовано концепти, що стосуються:
фундаментальних

теорій

загальної

педагогіки

(Ю. Бабанський,

В. Беспалько, І. Лернер, В. Сластьонін та ін.);
теорії

цілісного

В. Краєвський,

педагогічного

Б. Лихачов,

процесу

А. Макаренко,

(П. Блонський,

М. Рубінштейн,

В. Ільїн,

В. Новіков,

Г. Щедровицький та ін.);
теорії педагогічних систем (З. Калмикова, Я. Коменський та ін.);
теорії професійного та особистісного самовизначення (Є. Климов,
Т. Кудрявцев, К. Роджерс, Дж. Ролз, Н. Пряжніков, В. Шадріков та ін.);
основи

дидактики вищої

школи

(С. Архангельский, В. Беспалько,

А. Вербицький, В. Краєвський, Н. Тализіна, Д. Чернілевський та ін.);
психолого-педагогічних і

медико-біологічних

аспектів формування

здорового способу життя студентської молоді;
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Славська, А. Лібіна, Л. Мітіна, В. Моляко та ін.);
психофізіологічних характеристик трудової діяльності (Н. Агаджанян,
В. Аршавский, Ф. Березін, А. Навакатікян, В. Небиліцин та ін.);
філософії інтеграції наукового знання (М. Асімов, Б. Ахлібінінский,
Б. Кедров, А. Турсунов та ін.);
застосування ідей педагогічної когнітології (В. Гинецинський, Л. Зоріна,
Я. Пономарьов та ін.);
дидактичних теорій міжпредметних зв’язків (І. Звєрєв, П. Каптєрєв,
В. Кирилов, Д. Кірюшкін, Н. Лошкарьова, В. Максимова, М. Скаткін та ін.);
теорії педагогічної інтеграції (А. Бєляєва, М. Берулава, В. Семенов,
Ю. Тюнников, Л. Федотова та ін.);
дослідження проблеми змісту здоров’язбережувальної освіти;
основ кваліметрії професійної освіти;
філософських основ теорії пізнання, діяльності, формування та розвитку
особистості;
культурологічних, соціологічних та педагогічних ідей про роль і функції
вищої професійної освіти у формуванні здорового способу життя студентської
молоді;
теорій фундаменталізації природничої освіти.
Метою
індивідуальних

статті

є

стратегій

теоретичний

аналіз

концепції

здоров’язбереження

майбутніх

формування
бакалаврів

природничих спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розробляючи авторську
концепцію формування ІСЗЗ майбутніх БПС на засадах МІ, враховувалася
необхідність

відтворення

параметрів

складності,

цілеспрямованості

і

динамічності її концептуальних положень, що відображалися в системі
фундаментальних знань.
Так, дотримання параметру складності знань відбувалося з опорою на три
особливості.

По-перше,

основою

для

отримання

нового

наукового

фундаментального знання про організацію здоров’язберігаючої підготовки
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майбутніх БПС був діалектичний синтез різних наукових теорій, результатом
якого є виокремлення концептуальних положень формування ІСЗЗ студентів
природничих спеціальностей на засадах МІ.
По-друге,
різноманітними

враховувалася
знаннями

необхідність

(педагогічними,

встановлення

зв’язків

психологічними,

між

хімічними,

біологічними, географічними тощо) про збереження і зміцнення здоров’я
студентів для їх органічного поєднання в єдину систему фундаментальних
знань. Тому для побудови повноцінної педагогічної концепції формування ІСЗЗ
майбутніх БПС на засадах МІ, для знань, які вона віддзеркалює, властивий
теоретико-методологічний

і

методико-технологічний

характер.

Така

характеристика сукупності знань забезпечувала зв’язок теоретичних положень
концепції з практикою їх використання. Тому кожен розділ розробленої
педагогічної концепції має функціональне призначення, забезпечуючи її
цілісність і повноту. Наприклад, визначення теоретико-методологічних основ
дало змогу обрати необхідний методичний апарат дослідження; ядро концепції
проектує практичну діяльність майбутніх БПС і викладачів у напрямі
збереження і зміцнення здоров’я студентів. При цьому самостійність розділів є
відносною, тому що вони тісно взаємопов’язані і, виконуючи свою специфічну
функцію, забезпечують досягнення загальної мети: формування ІСЗЗ майбутніх
БПС на засадах МІ.
Третьою особливістю відтворення параметру складності знань було чітке
дотримання ієрархічної структури концепції як системи знань, що містить рівні
підпорядкованості, які визначають логіку розгортання її загального змісту: від
загальнотеоретичних положень (передумов розробки концепції формування
ІСЗЗ майбутніх БПС на засадах МІ, філософських засад формування здорового
способу життя студентів, методологічних підходів до проблеми формування
індивідуальних

стратегій

здоров’язбереження

студентів

на

засадах

міждисциплінарної інтеграції, нормативно-правової бази щодо сприяння
здоров’язбереження студентської молоді тощо) до методики використання в
освітньому процесі. Так, структурне уявлення концепції дозволяє виявити її
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теоретико-методологічні основи, а змістовно-смислове наповнення ґрунтується
на закономірностях і принципах концепції.
Відтворення параметру цілеспрямованості системи фундаментальних
знань, що відбивають зміст авторської концепції формування ІСЗЗ майбутніх
БПС на засадах ІМ передбачало визначення, досягнення і перевірку мети
дослідження. Погоджуємося з думкою І. Мельничук, що мета – це «ідеальне,
уявне

передбачення

результатів

діяльності

(наукової,

дослідницької,

професійної тощо)» [2, с. 6]. Обираючи мету наукового пошуку, ми опиралися
на низку вимог, наявність яких, за словами сучасних науковців, детермінує її
досягнення. До таких вимог віднесено:
конкретність – опис результатів, які передбачається досягти;
вимірюваність – добір відповідного апарату виміру (діагностичного
інструментарію: анкети, опитувальні листки, паспорти здоров’я тощо);
реальність – забезпеченість матеріально-технічними ресурсами;
контрольованість – наявність інформаційних зв’язків, що сприяють
своєчасній корекції.
Наукове цілепокладання, як зазначає А. Фурман [3, с. 124], це складний
процес, що передбачає створення цілей, їх перевірку, коригування, погодження
та прогнозування досяжності [3, с. 125]. Тому цілеспрямованість системи знань,
що становлять авторську педагогічну концепцію формування ІСЗЗ майбутніх
БПС на засадах ІМ, полягає в повному і всебічному описі становлення і
розгортання досліджуваного процесу, а також його результату як педагогічного
феномена. Це забезпечується обґрунтованим вибором логічних засобів
(аналогій, прикладів, суджень, висновків, узагальнень), методів (аналіз, синтез,
систематизація,

класифікація),

використанням

ілюстративного

матеріалу

(таблиці, малюнки).
Динамічність системи знань означає певну їх відносність стосовно
об’єкта дослідження. Представлене нами бачення проблеми формування ІСЗЗ
майбутніх БПС на засадах МІ відображає результати наукових досягнень в
цілому, проте не є абсолютно завершеним і незмінним. Водночас це не знижує
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вірогідність обґрунтованої системи фундаментальних знань про інтегративний
характер підготовки студентів до ведення здорового способу життя, оскільки в
подальшому вони будуть доповнюватися і корегуватися. В основі цієї ознаки
лежить встановлення міжпредметних зв’язків і розширення сфери застосування
основного змісту авторської концепції формування ІСЗЗ майбутніх БПС на
засадах МІ.
Отже, розроблена концепція є складною, цілеспрямованою, динамічною
системою теоретико-методологічних і методико-технологічних знань про
теорію

і

практику

формування

ІСЗЗ

майбутніх

БПС

на

засадах

міждисциплінарної інтеграції, що базується на врахуванні ідей системного,
функціонального, аксіологічного, акмеологічного, особистісно-діяльнісного,
праксеологічного,

синергетичного,

інтегративного,

полісуб’єктного,

культурологічного підходів.
Беручи до уваги той факт, що концептуальну основу формування ІСЗЗ
майбутніх БПС на засадах МІ складають основні завдання освітології як «сфери
національного людинотворення» [3, с. 135], відтак у процесі виокремлення
концептуальних положень інтегративної здоров’язбережувальної підготовки
студентів ураховано такі постулати:
1) освітологія як синтетична наукова дисципліна, що інтегрує на якісно
нових рівнях теоретизування щонайменше вісім сфер наукового знання –
філософію, соціологію, культурологію, антропологію, психологію, педагогіку,
фізіологію, методологію, містить методологічне підґрунтя для розробки
інтегративного навчально-методичного забезпечення для формування ІСЗЗ
майбутніх БПС;
2) розробка трьох дисциплінарних сегментів освітології залежно від її
змістовного спрямування – загального, традиційного, інноваційного, а також
створення чотирьох предметних гілок, зважаючи на критерії головного
функціонального навантаження ймовірного наукового знання – філософського,
теоретичного, прикладного і практичного аспектів освітології;
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3) спрямованість інтеграції нового міжпредметного наукового знання на
взаємодоповнення чотирьох її метасистемних складових:
а) теорії освітньої діяльності;
б) вітакультурної методології як виняткової практики професійного
методологування;
в) інноваційної моделі розвивальної освіти;
г)

фундаментального

експерименту

на

предмет

соціально-психологічного
створення

зон

та

локального

педагогічного
–

інтенсивно-

розвивального, соціокультурного освітнього простору, а в перспективі –
«заміни традиційної освітньої моделі на інноваційну, основне завдання якої –
добування, збагачення, поширення і творення кращого досвіду» [3, с. 137] з
метою формування педагога-майстра.
Динаміка розробки авторської концепції формування ІСЗЗ майбутніх
БПС на засадах МІ передбачала врахування низки передумов (теоретичних,
соціально-історичних, практичних) її створення, які віддзеркалюються в
суперечностях між:
стрімким падінням рівня здоров’я студентської молоді та відсутністю
єдиної системи здоров’язбереження у закладах вищої освіти (ЗВО) України;
необхідністю реалізації індивідуального особистісно зорієнтованого
підходу

до

проблеми

формування

індивідуальних

маршрутів

здоров’язбереження кожного студента та низьким рівнем готовності педагогів
до використання здоров’язберігаючої інформації (її збору, накопичення,
інтерпретації) в освітньому процесі;
прагненням молоді до фізичного самовдосконалення, саморозвитку та
відсутністю у них системних здоров’язбережувальних знань і вмінь, необхідних
для

обґрунтованого

самопрограмування

індивідуальних

стратегій

здоров’язбереження;
підвищенням вимог до якості валеологічної підготовки майбутніх
фахівців у ЗВО та відсутністю адекватного міждисциплінарного методичного
супроводу

в

напрямі

оптимізації

змісту

дисциплін,

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

що

містять
Випуск 3

Педагогіка

здоров’язбережувальну інформацію; належного контролю за рівнем стану
здоров’я та психофізичної підготовленості, якістю забезпечення педагогічних
кадрів, необхідним науково методичним та інформаційним забезпеченням,
поліпшенням матеріально-технічної бази та ін.
Погоджуючись із науковою позицією Є. Яковлєва [4], вважаємо, що
авторська педагогічна концепція формування ІСЗЗ майбутніх БПС на засадах
ІМ як система наукових знань і як результат наукового пошуку повинна
містити такі структурні складові:
загальні положення, до змісту яких входять поняття концепції, мета,
правове та методичне забезпечення, межі застосування, місце в теорії
педагогіки вищої школи;
понятійно-категоріальний апарат, який демонструє необхідні в рамках
даного дослідження визначення та зв’язки між ними, що забезпечують
однозначність, логічну чіткість, послідовність і доказовість представлених
висновків;
теоретико-методологічні основи, до яких відносяться методологічні
підходи для пояснення сутності досліджуваного феномену, що відображають
взаємозв’язок філософського та конкретно-наукового знання і забезпечують
необхідний рівень теоретизації й обґрунтованості висунутих концептуальних
положень;
ядро, що містить загальнодидактичні та спеціальні закономірності і
принципи а) функціонування вищої природничої освіти; б) застосування ідей
педагогіки здоров’я; в) конструювання міждисциплінарного інформаційного
контексту для цілеспрямованого формування ІСЗЗ майбутніх БПС;
змістовно-смислове наповнення концепції, що відбиває практичну сферу
діяльності викладачів ЗВО у напрямі формування ІСЗЗ майбутніх БПС крізь
призму застосування концептуальних положень міждисциплінарної інтеграції;
педагогічні умови формування ІСЗЗ майбутніх БПС на засадах МІ;
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верифікацію

концепції,

яка

відображатиме

основні

положення

і

специфіку організації педагогічного експерименту з перевірки й оцінки
ефективності реалізації концепції в цілому.
Побудова педагогічної концепції формування ІСЗЗ майбутніх БПС на
засадах ІМ у відповідності до запропонованої структури забезпечувала її
цілісність, завершеність й детермінувала комплексність авторських висновків.
Водночас ураховувалося, що відмова від будь-якого з означених складників
призведе до порушення логічної «стрункості» концепції та виникнення питання
про перспективність її подальшого використання в педагогічній теорії та
практиці.
Педагогічними межами застосування розробленої концепції виступають
особливості реалізації МІ у процесі формування ІСЗЗ майбутніх БПС.
Суб’єктами зазначеного процесу є викладачі ЗВО, які здійснюють реалізацію
концепції,

та

студенти

природничих

спеціальностей

за

освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавр. Відзначимо, що встановлені нами межі
застосування концепції формування ІСЗЗ майбутніх БПС на засадах ІМ можуть
розширюватися і змінюватися в процесі її реалізації й у результаті розвитку та
доповнення самої концепції та педагогічної теорії в цілому.
Вивчення й узагальнення наукового та практичного досвіду застосування
концепту міждисциплінарної інтеграції в контексті формування ІСЗЗ дало
змогу виокремити власну позицію щодо трактування системних основ її
реалізації: міждисциплінарна взаємодія наукових здоров’язбережувальних
знань, умінь навичок МБПС, міждисциплінарна взаємодія суб’єктів освітнього
процесу.
Висновки. Таким чином, структурне уявлення формування ІСЗЗ
майбутніх БПС на засадах ІМ відображає галузі використання авторської
концепції та забезпечує її цілісність, цілеспрямованість і динамічність.
Ефективність реалізації концепції формування ІСЗЗ майбутніх БПС на засадах
МІ залежить від точності відтворення її концептуальних положень в освітньому
процесі ЗВО. Усі визначені концептуальні положення проектуються з метою
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формування готовності студентів до самостійного створення та реалізації у
повсякденній (побутовій, професійній, соціальній) діяльності індивідуальних
стратегій здоров’язбереження. Розроблена концепція є системою поглядів на
проблему зміцнення та збереження здоров’я сучасної студентської молоді в
процесі навчання у ЗВО, що ураховує її реальний стан, передумови та
перспективи.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку полягають у
дослідженні

нормативно-правової

бази

України

щодо

сприяння

здоров’язбереження молоді.
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Шукатка О. В. Концепция формирования индивидуальных стратегий
здоровьясбережения будущих бакалавров естественных специальностей на
основе междисциплинарной интеграции
В статье осуществлен теоретический анализ концепции формирования
индивидуальных стратегий здоровьясбережения будущих бакалавров
естественных специальностей на основе междисциплинарной интеграции с
учетом
необходимости
воспроизведения
параметров
сложности,
целеустремленности и динамичности ее концептуальных положений,
отражающихся в системе фундаментальных знаний. Обобщено, что
концепция является сложной, целенаправленной, динамической системой
теоретико-методологических и методико-технологических знаний о теории и
практике формирования индивидуальных стратегий здоровьясбережения
будущих
бакалавров
естественных
специальностей
на
основе
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междисциплинарной интеграции, основанной на идеях системного,
функционального,
аксиологического,
акмеологического,
личностнодеятельностного, праксеологического, синергетического, интегративного,
полисубъектного, культурологического подходов.
Ключевые слова: интеграция, междисциплинарная интеграция,
здоровьясбережение, индивидуальные стратегии здоровьясбережения,
будущие бакалавры естественных специальностей, студенты.
Shukatka O. Conception of the Formation Individual Health Saving
Strategies of Future Bachelors of Natural Specialties on the Basis of
Interdisciplinary Integration
The article deals with the theoretical analysis of conception of the formation
individual health saving strategies (IHSS) of future bachelors of natural specialties
(BNS) on the basis of interdisciplinary integration (II). It was taking into account the
necessity of reproducing the parameters of complexity, purposefulness and dynamism
of conceptual conditions, which are reflected in the system of fundamental
knowledge.
So, keeping the parameter of knowledge complexity was based on three
peculiarities. Firstly, the basis for getting a new scientific fundamental knowledge
about organization of health saving training of future BNS was dialectical synthesis
of different scientific theories. Its result is separation of conceptual provisions of
formation individual health saving strategies for future bachelors of natural
specialties on the basis of interdisciplinary integration. Secondly, it was taking into
account necessity of establishing connections between different knowledge
(pedagogical, psychological, chemical, biological, and geographical) about saving
and strengthening of health of future BNS for their organic connection in the only
system of fundamental knowledge. That is why, inherent theoretical-methodological
and methodical-technological character for building a complete pedagogical
conception of formation individual health saving strategies of future bachelors of
natural specialties on the basis of interdisciplinary integration, for knowledge, which
it reflects. Third peculiarity is reproduction the parameter of knowledge difficultness
was a strict adherence to the hierarchical structure of the conception, which defines
the logic of the deployment of its general content: from general theoretical provisions
to methods of use in the educational process. So, the structural notion of conception
allows detecting its theoretical and methodological basics, and a content-semantic
filling is based on regularities and principles of conception.
The reproduction of purposefulness parameter of the system of fundamental
knowledge, which reflect the contents of the author’s conception of formation IHSS of
future BNS on the basis of interdisciplinary integration provided the definition,
achievement and checking the purpose of research.
Conception is complex, purposeful, dynamic system of theoreticalmethodological and methodical-technological knowledge about the theory and
practice of formation individual health saving strategies for future bachelors of
natural specialties on the basis of interdisciplinary integration, which is based on the
ideas consideration of systemic, functional, axiological, acmeological, personal© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018
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activity, praxeological, synergetic, integrative, polysubjective, culturological
approaches.
Key words: integration, interdisciplinary integration, health saving, individual
health saving strategies, future bachelors of natural specialties, students.
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