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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТА ОРІЄНТУВАННЯ
ТРЕНУВАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ НА МОДЕЛЬНІ ПОКАЗНИКИ
ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ У НАВЧАЛЬНОТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ КВАЛІФІКОВАНИХ
ВАЖКОАТЛЕТОК
У статті представлено необхідність побудови програми технічної
підготовки кваліфікованих важкоатлеток, яка б орієнтувалася на
індивідуально-групові модельні показники технічної підготовленості
висококваліфікованих важкоатлеток. Виявлено відмінності в компонентах
техніки виконання ривка важкоатлетами з різними типами тілобудови різних
груп вагових категорій, що підтверджує необхідність диференційного підходу
при плануванні та організації тренувального процесу. Визначено модельні
величини просторово-часових показників структури руху ривка у спортсменок
різних груп вагових категорій.
Ключові
слова:
важкоатлетки,
кінематичні
показники,
антропометричні показники, ривок.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблема навчання і
корекції техніці спортивних рухів є однією із центральних в теорії і практиці
спорту. Процес навчання і корекції відбувається більш ефективно, якщо він
побудований

на

основі

сучасних

уявлень

про

техніку

виконання

важкоатлетичних вправ [2; 5; 10]. Інтерв’ювання тренерів, та спостереження за
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їх практичною діяльністю, на навчально-тренувальних зборах, підтвердили
факти недостатньо чіткого розуміння останніх, як правильно складати
тренувальний план, який орієнтувався б на модельні показники технічної
підготовленості висококваліфікованих важкоатлеток, а також, враховував би
особливості антропометричних показників тіла, та їх вплив на технічну
підготовленість спортсменок.
Аналіз останніх досліджень і публікацій в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Аналіз науковометодичної літератури показав, що одним з можливих шляхів вдосконалення
структури та змісту підготовки спортсменів є орієнтація при плануванні та
організації тренувального процесу на індивідуальні особливості [1; 4]. Згідно
визначення Л. Матвєєва, індивідуалізація – це така побудова процесу фізичного
виховання та таке використання його засобів, методів та форм занять, при яких
здійснюється індивідуальний підхід до осіб, та створюються сприятливі умови
для розвитку їхніх здібностей до навчання [8]. Під індивідуальними
особливостями

спортсмена

необхідно

розуміти

наявність

специфічних

властивостей: морфологічних, фізіологічних, психологічних особливостей
розвитку та функціонування організму спортсмена у відповідності до його
соціальної приналежності [1]. Навантаження, яке запропоноване спортсмену,
повинно бути адекватне його індивідуальним особливостям, що дозволить
підвищити ефективність тренувального процесу [1].
Таким чином, метою нашого дослідження є визначення індивідуальних
особливостей технічної підготовленості висококваліфікованих важкоатлеток з
урахуванням антропометричних показників, що дозволить створити більш
точні моделі структури руху та покращить розуміння тренерів, які мають бути
орієнтири при складанні програм технічної підготовки, для формування
правильних і ефективних рухових навиків спортсменок у важкій атлетиці на
різних етапах багаторічної підготовки.
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Мета статті – визначити просторово-часові характеристики структури
руху

ривка

у

найсильніших

важкоатлеток

світу

з

урахуванням

антропометричних розмірів та маси тіла.
Виклад основного матеріалу дослідження. У дослідженнях брали
участь 116 найсильніших важкоатлеток світу. Всього проаналізовано 232
піднімань штанги. З метою порівняння спортивної майстерності важкоатлеток
було розділені на три групи вагових категорій: перша – 48, 53; 58; друга – 63,
69, і третя – 75; понад 75 кг. Розподіл руху штанги на фази здійснювався згідно
фазовій структурі руху штанги, викладеної в роботах А. Лукашева [6].
При

досліджені

просторово-часової

структури

ривка

нами

використовувалися вісім показників (таблиця).
Таблиця – Показники швидкості штанги у різні моменти виконання ривка
Показники
F1

Пояснення
швидкість у момент першого максимуму докладання спортсменками сили
до штанги

K

максимальна швидкість у фазі попереднього розгону
максимальна швидкість у момент першого максимуму розгинання ніг в
колінних суглобах

F2

швидкість у момент максимуму докладання сили спортсменкою до
штанги у фазі амортизації

V1

V2 -%

максимальна швидкість у фазі амортизації
величина зниження швидкості у фазі амортизації, порівняно з фазою
попереднього розгону

F3

швидкість у момент максимуму докладання сили до штанги у фазі
фінального розгону

V2

Vmax

максимальна швидкість у фазі фінального розгону

Зокрема, у фазі попереднього розгону, в момент відриву штанги від
помосту вертикальна швидкість руху в ривку майже не змінюється (р > 0,05)
(рисунок 1).
Аналіз просторово-часових характеристик ривка залежно від груп
вагових категорій важкоатлеток доліхоморфного типу будови тіла показує
зміну швидкості руху штанги майже у 70 % показників техніки.
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Швидкість, мс-1

1,9
1,4
0,9
0,4
-0,1

F1

v1

K

v2
v1–v2
F2
Момент у фазах руху

F3

vmax

Рисунок 1 – Вертикальна швидкість штанги у спортсменок доліхоморфної будови тіла
різних груп вагових категорій під час виконання ривка:
– перша група;
– друга група;
– третя група

У фазі попереднього розгону із підвищенням вагових категорій
вертикальна швидкість руху штанги в ривку зростає у другій групі вагових
категорій – на 20,5 % відносно першої (р < 0,05), а у третій – на 27,4 %
(р < 0,01) відповідно.
Вертикальна швидкість штанги у ривку в момент першого максимуму
розгинання ніг у колінних суглобах (K) також зростає із підвищенням груп
вагових категорій: у другій групі – на 12 % відносно першої (р < 0,05), а у
третій – на 15,7 % (р < 0,01) відповідно.
Швидкість руху штанги значно зростає у фазі амортизації (V2) та у
момент максимуму докладання сили спортсменками у другій групі вагових
категорій – на 19 % відносно першої (р < 0,05), а у третій – на 27,4 % (р < 0,01)
відповідно.
Показники швидкості руху штанги у ривку в момент максимуму
докладання сили спортсменками до штанги у фазі фінального розгону (F3)
також зростають у другій групі вагових категорій – на 3,8 % відносно першої, а
у третій – на 5,1 % (р < 0,05) відповідно.
Аналіз показує, що, на відміну від основної частини руху, максимальна
швидкість штанги (Vmax) у спортсменок доліхоморфної тілобудови майже
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однакова у всіх групах вагових категорій, і між ними достовірних відмінностей
не встановлено.
Аналіз просторово-часових характеристик ривка залежно від груп
вагових категорій у важкоатлеток мезоморфного типу будови тіла показує
зміни швидкості руху штанги майже у 87,5 % показників техніки (рисунок 2).
Вертикальна швидкість руху штанги у фазі попереднього розгону в
момент першого максимуму докладання сили до снаряду зростає у другій
групі вагових категорій – на 20 % відносно першої, а у третій – на 23,3 %
відповідно (р < 0,01).
Із підвищенням вагових категорій вертикальна швидкість руху штанги у
фазі попереднього розгону (V1) зростає: у другій групі – на 18 % відносно
першої, а у третій – на 19 % відповідно (р < 0,05).

Швидкість, мс-1

1,9
1,4
0,9
0,4
-0,1

F1

v1

v1– v2
v2
F2
K
Момент у фазах руху

F3

vmax

Рисунок 2 – Вертикальна швидкість штанги у спортсменок мезоморфної будови тіла
різних груп вагових категорій під час виконання ривка:
– перша група;
– друга група;
– третя група

Така ж тенденція спостерігається із вертикальна швидкість руху штанги у
ривку в момент першого максимуму розгинання ніг у колінних суглобах (K)
також зростає із підвищенням груп вагових категорій – вона зростає зокрема у
другій групі – на 13,7 % відносно першої, а у третій – на 15,6 % відповідно
(р < 0,01).
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Аналіз

просторово-часових

характеристик

у

момент

максимуму

докладання сили (F2) у фазі амортизації, показує збереження встановленої
тенденції. У другій групі вагових категорій швидкість руху штанги у
спортсменок зростає – на 18,1 % відносно першої, а у третій – на 24,2 %
відповідно (р < 0,01). Ті ж самі значення виявлено у фазі амортизації (V2) у
швидкості руху штанги, яка зростає у другій групі – на 18,7 % відносно першої,
а у третій – на 27,6 % відповідно (р < 0,01).
Не менш важливим є показник зниження швидкості у фазі амортизації
(V2 -%), який безпосередньо залежить від зміни сили у момент першого
максимуму розгинання ніг у колінних суглобах та у фазі амортизації. Тобто,
чим нижче знижується швидкість у фазі амортизації, тим більшим буде даний
показник. Так, у першій та другій вагових групах він майже однаковий, у третій
він нижчий відносно першого на 80 % (р > 0,05).
Показники швидкості руху штанги у ривку в момент максимуму
докладання сили спортсменками до штанги у фазі фінального розгону (F3)
мають невелике зростання залежно від вагових груп. Зокрема, у другій групі
вагових категорій вони зростають – на 3,3 % відносно першої, а у третій – на
6,0 % відповідно (р < 0,01).
Аналіз показує, що максимальна швидкість руху штанги (Vmax) у фазі
фінального розгону у важкоатлеток мезоморфного типу будови тіла майже
однакова у всіх групах вагових категорій.
Виходячи із результатів дослідження можна зробити висновок, що у
спортсменок мезоморфного типу будови тіла відмінності за швидкісними
характеристиками структури руху спостерігаються між важкоатлетками першої
і другої та першої і третьої групами вагових категорій. Просторово-часові
характеристики ривка спортсменок другої та третьої груп вагових категорій
мають невеликі відмінності за швидкісними характеристиками руху штанги і не
впливають на кінцевий змагальний результат.
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Аналіз просторово-часових характеристик важкоатлеток брахіморфного
типу будови тіла залежно від груп вагових категорій свідчить про зміни
швидкості руху штанги у ривку майже у 95 % показників (рисунок 3).
Так, вертикальна швидкість руху штанги у фазі попереднього розгону у
момент відриву штанги від помосту (F1) має стрибкоподібний характер: у
другій групі вона зменшується – на 20 % (р < 0,01) тоді, як у третій, навпаки,
збільшується – на 25,7 (р < 0,01).
Вертикальна швидкість руху штанги має зростаючу тенденцію у фазі
попереднього розгону (v1) із підвищенням груп вагових категорій у
спортсменок другої групи – на 12 % відносно першої (р < 0,05), а у третій – на
24 % відповідно (р < 0,05).
У ривку у момент першого максимуму розгинання ніг у колінних
суглобах (K) вертикальна швидкість руху штанги має зростаючу тенденцію у
другій групі вагових категорій – на 11 % відносно першої (р < 0,01), а у третій –
на 14,6 % відповідно (р < 0,01). Це також стосується вертикальної швидкості
штанги у фазі амортизації в момент максимуму докладання сили (F2): у другій
групі вагових категорій вона зростає на 9,2 % відносно першої (р < 0,001), а у
третій – на 21,3 % відповідно (р < 0,05).
1,9

Швидкість, мс-1

1,4

0,9

0,4

-0,1

F1

v1

K

v1–v2
v2
F2
Момент у фазах руху

F3

vmax

Рисунок 3 – Вертикальна швидкість штанги у спортсменок брахіморфної будови тіла
різних груп вагових категорій під час виконання ривка:
– перша група;
– друга група;
– третя група
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Швидкість руху штанги у фазі амортизації (V2) у спортсменок
брахіморфної будови тіла має зростаючу тенденцію у другій групі вагових
категорій – на 8,6 % відносно першої (р < 0,05), а у третій – на 20,2 %
відповідно (р < 0,001).
Нами

встановлено,

що

у

момент

максимуму

докладання

сили

спортсменками до штанги у фазі фінального розгону (F3) показники швидкості
руху штанги у ривку мають зростаючу тенденцію залежно від груп вагових
категорій: у другій групі вагових категорій – на 3,3 % відносно першої
(р < 0,05), а у третій – у тричі більше – на 9,3 % (р < 0,001).
Аналіз також показує зростання максимальної швидкості руху штанги
(vmax) із підвищенням груп вагових категорій у спортсменок брахіморфного
типу будови тіла, що не є характерним, для спортсменок доліхоморфного і
мезоморфного типів будови тіла. Зокрема, у другій групі вагових категорій
швидкість руху штанги зростає на 3,2 % відносно першої (р < 0,05), а у третій –
у двічі більше – на 7,6 % (р < 0,001).
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Аналіз науково-методичної літератури дозволяє стверджувати, що сьогодні в
підготовці спортсменів відбувається пошук нових напрямів підвищення
спортивної майстерності. Одним з найбільш ефективних шляхів вдосконалення
структури та змісту підготовки спортсменів є орієнтація при плануванні та
організації тренувального процесу на індивідуальні особливості. Таким чином
нами встановлено, що важкоатлетки брахіморфного типу будови тіла мають
достовірні відмінності між усіма групами вагових категорій тільки у фазі
попереднього розгону, а у фазах амортизації та фінального розгону
достовірність відмінностей спостерігається у спортсменок першої і третьої та
другої і третьої груп вагових категорій.
Перспективи досліджень полягають у вивченні особливостей технічної
підготовленості у поштовху важкоатлеток високої кваліфікації з різними
антропометричними розмірами та різною масою тіла.
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Антонюк А. В., Павлюк О. С., Чопик Т. В. Особенности построения и
ориентирования тренировочной программы на модельные показатели
технической подготовленности в учебно-тренировочном процессе
квалифицированных тяжелоатлеток
В статье представлены необходимость построения программы
технической подготовки квалифицированных тяжелоатлеток, которая
ориентировалась на индивидуально-групповые модельные показатели
технической подготовленности высококвалифицированных тяжелоатлеток.
Выявлены
различия
в
компонентах
техники
выполнения
рывка
тяжелоатлетами с различными типами телосложения различных групп
весовых категорий, подтверждает необходимость дифференциального
подхода при планировании и организации тренировочного процесса.
Определены модельные величины пространственно-временных показателей
структуры движения рывка у спортсменок различных групп весовых
категорий.
Ключевые слова: тяжелоатлетки, кинематические показатели,
антропометрические показатели, рывок.
Antoniuk O. V., Pavliuk O. S., Chopyk T. V. Key features of the training
program developing and orientation on model technical readiness indicators in the
training process of the qualified women-weightlifters
The necessity of construction a program for the qualified women-weightlifters’
technical training is proved in the article. It is emphasized that the program must be
focused on individual and group model performance of the highly qualified womenweightlifters technical preparedness.
The article aims at determining the spatial and temporal characteristics of the
strongest women-weightlifters’ spurt movement patterns considering anthropometric
dimensions and weight.
The scientific data on the spatial and temporal characteristics of womenweightlifters’ spurt technique are highlighted. In the result of study of the spatial and
temporal characteristics of the spurt technique, the most informative movement
indicators are found. The differences in the components of the spurt performance
technique of the women-weightlifters with different types of build and weight
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categories are grounded, confirming the need for differentiated approach in the
training process planning and organization. The model measurement values of the
spatial and temporal indicators for the women-weightlifters’ spurt movement patterns
of different weight categories are determined.
Therefore it has been proved that women-weightlifters of the brachymorphic
type of body structure have significant differences comparing with other weight
categories only in the starting stride phase, and the reliability of differences is
observed in athletes of the first and third, second and third groups of weight
categories during the phases of the absorption and final stride.
The prospects for future research comprise the study of the technical
preparedness characteristics of highly qualified women-weightlifters with different
anthropometric dimensions and weight.
Keywords: women-weightlifters, kinematic indicators, anthropometric
indicators, spurt.
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РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ ЯК ОДНА З ПЕДАГОГІЧНИХ
УМОВ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВПРИКОРДОННИКІВ
У статті розглядається питання щодо розвитку мотивації як однієї з
педагогічних умов при реалізації якої відбуватиметься успішне формування
науково-дослідницької компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників.
Ключові слова: науково-дослідницька компетентність, педагогічна
умова, майбутні офіцери-прикордонники, мотивація, науково-дослідницька
діяльність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Для визначення основних
педагогічних

умов

формування

науково-дослідницька

компетентність

(далі – НДК) майбутніх офіцерів-прикордонників важливе значення має
визначення особливостей цієї роботи, насамперед з’ясування її сутності,
передумов, а також підходів та принципів її організації.
При організації формування у майбутніх офіцерів-прикордонників НДК
було взято до уваги, що:
робота з формування НДК повинна мати концептуальний характер, тобто
опиратися на теоретичні підходи й принципи, які визначають основні ідеї
підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до науково-дослідницької
діяльності (далі – НДД);
ця робота повинна мати універсальний характер, тобто не залежати
від змісту інноваційних процесів у конкретних педагогічних умовах і давати
курсантам цілісне уявлення про структуру й послідовність НДД;
© Бец І. О.
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робота з формування НДК повинна відрізнятися технологічністю, тобто
враховувати можливості для цього в умовах освітнього закладу й передбачати
опис цього процесу, тобто методи, засоби, форми формування НДК майбутніх
офіцерів-прикордонників;
цю роботу потрібно будувати на взаємозв’язку психолого-педагогічного
та технологічного компонентів через включення науково-дослідницької
складової в професійне навчання, зокрема вивчення навчальних дисциплін
кафедри англійської мови, педагогіки та психології.
Окрім цього, було враховано значення поняття «формування». Новий
тлумачний словник української мови подає кілька значень цього поняття:
по-перше, «надавати чому-небудь певної форми, вигляду тощо»; по-друге,
«давати існування чому-небудь; створювати, надаючи якоїсь структури,
організації,

форми»;

по-третє,

«організовувати,

створювати

що-небудь,

добирати» [1, с. 666].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. У педагогіці
«формування» трактують, по-перше, як процес розвитку й становлення
особистості під впливом виховання, навчання, соціального середовища; як
цілеспрямований розвиток особистості або тих чи інших її сторін, якостей під
впливом виховання й навчання; як процес становлення людини як суб’єкта й
об’єкта суспільних відносин. По-друге, педагоги вважають, що формування –
це «процес становлення людини як соціальної істоти під впливом усіх
факторів – екологічних, соціальних, економічних, ідеологічних, психологічних
і т. д. Формування передбачає певну закінченість людської особистості,
досягнення рівня зрілості, стійкості» [2, с. 169]. По-третє, формування – це
«становлення, придбання сукупності стійких властивостей й якостей; при
цьому формувати

–

означає

надавати

форму чому-небудь,

стійкість,

закінченість, певний тип» [2, с. 119].
З огляду на це, формування НДК у майбутніх офіцерів-прикордонників
можна визначити як педагогічний процес, під час якого здійснюється
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цілеспрямована взаємодія педагогічного колективу навчального закладу із
курсантами з метою набуття ними науково-дослідницьких знань, умінь і
навичок, розвитку їхніх дослідницьких якостей, що необхідні для ефективного
вирішення завдань дослідницького характеру при виконанні службових
обов’язків з охорони державного кордону. Формування НДК є також процесом
переходу курсанта в позицію дослідника, що здійснюється через внутрішнє
джерело особистісного розвитку, вибір мети, способів і засобів її досягнення,
орієнтацію на дослідницьку діяльність.
Далі для обґрунтування педагогічних умов формування НДК майбутніх
офіцерів-прикордонників було враховано загальні особливості формування у
майбутніх

офіцерів-прикордонників

НДК.

Ці

особливості

стосуються

концептуального, загальнодидактичного та методичного рівнів.
У концептуальному плані процес формування у майбутніх офіцерівприкордонників НДД можна описати так: процес формування у майбутніх
офіцерів-прикордонників НДК має забезпечувати її формування як складової
готовності до майбутньої професійної діяльності. Основою формування НДК
при цьому має бути інтеграція навчальної, позанавчальної та інноваційнодослідницької діяльності курсантів.
Загальнодидактичний

рівень

формування

у

майбутніх

офіцерів-

прикордонників НДК визначає опис теоретичних підходів і принципів
формування у майбутніх офіцерів-прикордонників НДК. Підхід можна
трактувати як положення теорії, що визначає напрямок, основу моделювання
формування НДК. Серед основних теоретичних підходів до формування НДК
у

майбутніх

офіцерів-прикордонників

необхідно

назвати

системний,

інтегративний, наукознавчий та діяльнісний.
Системним підходом (і методом) можна назвати такий, при якому
досліджувані предмети і явища розглядають як частину або елементи певного
цілісного утворення. Ці елементи мають різноманітні зв’язки як усередині
об’єкта, так і з зовнішнім середовищем. У педагогіці найважливіші аспекти
системного підходу розробили І. Блаубер, І. Юдін та ін. [3]. Системний підхід
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вимагає дотримання цілісності й структурності об’єкта, урахування всієї
сукупності його внутрішніх і зовнішніх зв’язків та розгляду об’єкта
дослідження у взаємозв’язку кількісних і якісних змін. З позицій цього підходу
роботу з формування у майбутнього офіцера-прикордонника НДК необхідно
досліджувати як цілісний процес у єдності всіх складових і з урахуванням
впливу на нього всіх можливих факторів. Цей процес слід будувати з
урахуванням взаємозв’язку професійної, педагогічної, управлінської та НДД
офіцера-прикордонника.
Інтегративний підхід передбачає створення найбільш сприятливих умов
для навчання й розвитку курсантів через гнучкість змісту навчання,
пристосування дидактичної системи до потреб особистості на основі
індивідуалізації освітньої програми й інтеграції різних факторів впливу на
індивідуально-професійний

розвиток.

Основні

аспекти

цього

підходу

розробили та дослідили С. Батишев, П. Сікорський, П. Юцявичене та ін. [4].
Інтегративний підхід передбачає оптимізацію, структуризацію змісту навчання
й наукового дослідження, забезпечення можливості самостійного вибору
курсантами траєкторії навчання, логіку й взаємозв’язок різних етапів НДД
офіцерів-прикордонників.
Наукознавчий підхід передбачає глибокий теоретичний аналіз наукової
інформації,

ідей,

гіпотез

і

концепцій

в

інформаційному

суспільстві

(І. Герасимов, В. Журавльов та ін.), аналіз самого процесу виникнення нових
гіпотез, законів, теорій науки (Н. Кушнаренко, В. Шейко та ін.) [5].
Діяльнісний підхід (Г. Атанов, П. Гальперін та ін.) [6; 7] у свою чергу
передбачає, що кінцевою метою навчання є формування способу дій: спосіб дій
можна сформувати тільки в діяльності, яку, якщо її спеціально організовано,
називають навчальною; механізмом навчання є не передача знань, а управління
навчальною діяльністю. Положення цього підходу визначають необхідність
пошуку спеціальних методів навчання, створення таких навчальних ситуацій,
при розв’язанні яких курсанти опановували б знання й способи дій. Зокрема
Г. Атанов наполягає, що процес навчання необхідно розглядати як діяльність.
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Для викладача це означає, що в процесі навчання, при передачі досвіду
суспільно-історичної практики він повинен формувати в курсантів уміння
діяти [6, с. 8]. Загалом діяльнісний підхід визначає необхідність включення
курсантів у різні види діяльності, зокрема дослідження, проектування, а також
орієнтацію навчального процесу на розвиток самостійності й відповідальності
курсантів за результати своєї діяльності. За таких умов діяльність фахівця
матиме творчий, дослідницький характер. Ці позиції мають важливе значення
для побудови навчальної діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників.
Метою статті є визначення та реалізація розвитку мотивації як
педагогічної

умови

формування

науково-дослідницької

компетентності

майбутніх офіцерів-прикордонників.
Виклад основного матеріалу дослідження. Мають місце принципи
формування

у

майбутніх

офіцерів-прикордонників

НДК.

Вони

є

загальнопедагогічними і загальнодидактичними характеристиками процесу
формування НДК. Принципи – це керівні ідеї поведінки або діяльності. В
загальній

дидактиці

принципами

навчання

позначають

конкретні

рекомендації про шляхи досягнення цілей навчання на основі його пізнаних
закономірностей [8, с. 290].
Серед принципів формування у майбутніх офіцерів-прикордонників НДК
необхідно виділити принципи науковості, інноваційності, прогностичності,
випереджальної

професійної

підготовки

та

соціально-економічної

обумовленості змісту підготовки.
Окрім особливостей концептуального та загальнодидактичного рівнів,
при організації формування НДК офіцера-прикордонника велике значення має і
методичний рівень цієї роботи. Методичний рівень формування у майбутніх
офіцерів-прикордонників НДК передбачає поетапний опис цієї роботи, зокрема
визначення змісту, методів, засобів та форм.
Аналіз практики формування НДК курсантів військового ВНЗ дозволив
установити, що вона формується в процесі науково-дослідницької роботи
курсантів при створенні, по-перше, загальновузівських умов для НДД, а
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по-друге, педагогічних умов науково-дослідницької роботи курсантів. Серед
загальновузівських умов НДД можна, зокрема, виокремити реальне планування
й організацію НДД, забезпечення взаємозв’язку НДК й навчального процесу,
методико-інформаційний супровід НДД та ін.
Як правило, загальновузівські умови організації науково-дослідницької
загалом залежать від педагогічного колективу ВНЗ та від діяльності
керівництва

навчального

закладу.

Проте

необхідно

зазначити,

що

безпосередньо на формування НДК курсантів має вплив викладач. Він створює
умови для формування НДК другого рівня – педагогічні умови науководослідницької роботи курсантів.
Відповідно до визначення, поданого у Новому тлумачному словнику
української мови, «умова – це, по-перше, необхідна обставина, яка робить
можливим здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь; по
друге, це обставини, особливості реальної дійсності, при яких відбувається або
здійснюється що-небудь» [1, с. 617]. Така інтерпретація умов вказує насамперед
на причинно-наслідкові відношення об’єкта дослідження.
Сучасна дидактика трактує поняття «умова» як сукупність факторів,
компонентів навчального процесу, що забезпечують успішність навчання [9].
Педагогічні умови є істотним компонентом процесу навчання і виховання, вони
позначають певну сукупність заходів педагогічного процесу, спрямованих на
досягнення поставленої мети. На думку В. Риндак, умови є вирішальним
фактором результативності, оскільки вони складають те середовище, в якому
необхідні явища, процеси виникають та розвиваються. До педагогічних
дослідниця зараховує ті умови, що їх свідомо формують у навчальному процесі
та які забезпечують найбільш ефективне формування та перебіг необхідного
процесу [10, с. 120]. Йдеться про сукупність заходів, тобто зміст, форми,
методи, педагогічні прийоми й засоби, що передбачають взаємодію з
внутрішнім світом молодої людини – її потребами, інтересами, ціннісними
орієнтаціями та ін. Стосовно теми нашого дослідження педагогічні умови
можна трактувати як комплекс взаємозалежних і взаємообумовлених заходів,
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що забезпечують формування їхньої НДК та підготовку до вирішення науководослідницьких завдань в сфері захисту державного кордону.
Окрім визначення підходів, принципів формування НДК, що складають
теоретико-методологічну основу цієї роботи, було також проаналізовано
напрацювання вчених у цьому аспекті. До прикладу, Ю. Комарова вважає,
що для формування НДК фахівців засобами іноземної умови потрібно
розробити й застосувати оптимальну технологію навчання, яка інтегрувала як
традиційні

професійно-орієнтовані

професійно-орієнтовані

етюди,

методи,

так

й

крос-культурні

інноваційні

коментарі

методи:

професійно-

орієнтованих ситуацій, віртуальне вирішення професійно-орієнтованих завдань,
дискурсне спостереження, професійно-орієнтовані тренінги та ін. [11, с. 9].
На

думку

В. Тагірова,

педагогічні

умови

повинні

передбачати

орієнтування викладача на компонентний склад НДК, реалізацію викладачем
всіх напрямків формування НДК, зокрема включення НДД в поточний
навчальний процес; організацію й проведення науково-дослідницької роботи
в рамках наукових товариств; організацію й проведення наукової праці під час
практики та ін. [12, с. 175–176].
О. Добровольсков при формуванні дослідницьких умінь пропонує
врахувати

залежність

науково-дослідницької

роботи

від

мотивації,

особистісного сенсу для студентів; від особистісних якостей, педагогічної
майстерності, професіоналізму викладача. Основними формами і методами
інноваційного навчання автор називає: курсове проектування, підготовку й
участь у конкурсах та олімпіадах за спеціальністю, самостійну роботу студентів
над

інноваційними

проектами,

виконання

лабораторного

практикуму,

дидактичні ігри, роботу в складі науково-дослідницької групи, організацію
студентських наукових товариств та ін. [13, с. 12].
М. Головань

вважає,

що

ефективність

формування

дослідницької

компетентності забезпечується такими педагогічними умовами: гуманізація
педагогічного процесу, що полягає у визнанні самоцінності студента, наданні
йому

можливості

максимальної

реалізації

потенціалу
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дослідницькій діяльності; створення освітнього середовища, що стимулювало б
дослідницьку активність студентів, підтримувало позитивну мотивацію та
інтерес до дослідницької діяльності; використання активних методів навчання;
поетапного розвитку дослідницької компетентності студентів [14, с. 23].
З. Борисова вважає, що дослідницьку компетентність можна сформувати,
якщо, по-перше, освітній процес буде організовано з урахуванням державної,
національної та регіональної політики; по-друге, якщо особистісний та освітній
потенціал студента буде реалізуватися в індивідуальному режимі як результат
цілеспрямованого саморозвитку; по-третє, якщо розкриття особистісного та
науково-творчого

потенціалу

студента

буде

забезпечено

створенням

відповідного індивідуального освітнього простору; по-четверте, якщо процес
творчого науково-пізнавального саморозвитку буде мати характеристики
спеціально організованого технологічного процесу [15, с. 10–11].
М. Колдіна серед педагогічних умов підготовки до НДД майбутніх
педагогів називає орієнтацію педагога на формування науково-дослідницьких
умінь; навчання через НДД (розробка творчих завдань, дослідницьких ситуацій,
участь студентів у науково-практичних конференціях); включення студентів
у науково-дослідну, науково-виробничу, інноваційну діяльність; впровадження
педагогічних інновацій в освітній процес; впровадження навчального курсу
«Науково-дослідницька робота: методологія, теорія, практика організації й
проведення» [16, с. 79].
Окрім цього, було враховано думки таких вчених, як Н. Аксенова,
М. Байдан, В. Журавльов, М. Скаткін, В. Сластьонін та ін. про те, що
формування важливої якості сучасного фахівця – НДК – відбувається
насамперед під час НДД у навчальному закладі. Як зазначають учені, НДК
залежить від глибини й рівня науково-дослідницької роботи у ВНЗ загалом, від
складу й професіоналізму викладачів, якості навчальних планів і програм
навчання, забезпеченості курсантів навчальними виданнями, матеріальнотехнічного забезпечення та ін.
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Важливе значення для формування НДК мають усі види навчальних
занять, оскільки їхнім основним завданням є формування систематизованих
наукових знань (когнітивний компонент), розкриття стану й перспектив
розвитку відповідної галузі науки й техніки (операційний компоненти),
стимулювання курсантів до активної пізнавальної діяльності (мотиваційний
компонент НДК).
Урахування цих положень, а також компонентного складу НДК у
майбутніх офіцерів-прикордонників дозволило однією з педагогічних умов
формування визначити розвиток у них мотивації до НДД. На важливість цієї
умови вказувало багато дослідників. Зокрема К. Абульханова-Славська,
Г. Костюк,

С. Максименко,

С. Рубінштейн,

А. Маркова,

Д. Узнадзе

[17]

зазначають, що для підвищення ефективності навчально-професійної діяльності
майбутніх фахівців важливо постійно вдосконалювати їхню потребнісномотиваційну сферу. Д. Узнадзе щодо цього підкреслював, що потреба – це
джерело активності. Там, де немає ніякої потреби, не може бути і мови про
активність. На думку Д. Узнадзе, глибоке пізнання мотивів навчальнопрофесійної діяльності студентів може забезпечити успіх, спрямувати їхню
активність у русло професійного розвитку [17, с. 89]. Психологи вказують на
необхідність цілеспрямованого формування у студентів позитивної мотивації
навчально-професійної діяльності [18, с. 163]. Як підкреслював С. Рубінштейн,
«мотив як спонукач – це джерело дій» [19, с. 401].
Л. Божович вказувала, що при організації навчальної діяльності слід
враховувати кілька видів мотивів. Одні мотиви, на думку дослідниці,
стосуються особистісного розвитку молодої людини, її спрямованості. Це
бажання одержати схвалення батьків або викладача, здобути авторитет серед
одногрупників. Це широкі соціальні мотиви, вони виходять за межі самого
навчального процесу. Інші мотиви стосуються переважно самої діяльності.
Це навчально-пізнавальні інтереси, задоволення, які виникають в результаті
значної інтелектуальної активності чи подолання труднощів [20, с. 127].
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Н. Мєшков та А. Реан звертали увагу на те, що «сильні» і «слабкі»
студенти відрізняються не рівнем інтелекту, а силою, якістю і типом мотивації
навчальної діяльності. Учені підкреслювали, що висока позитивна мотивація
може компенсувати недостатній рівень знань, умінь та навичок. Натомість,
яким би здібним і ерудованим не був студент, без бажання і прагнення до
навчання – високих успіхів він не досягне [19, с. 401]. Як правило, «сильні»
студенти відрізняються внутрішньою мотивацією: вони хочуть опанувати
професією на високому рівні, а «слабкі» студенти мають найчастіше зовнішні,
ситуативні мотиви: вони, перш за все, хочуть уникнути осуду і покарання тощо.
Л. Подоляк та В. Юрченко вказують, що при зовнішній мотивації
студенти «по-споживацькому» ставляться до навчання, вчать все для того, щоб
тільки відповісти, отримати оцінку. За іншої ситуації, при внутрішній
мотивації, у студента на першому місці – професійні та пізнавальні інтереси
[21, с. 161]. А. Бугріменко довів, що внутрішньомотивовані студенти більше
«занурені» в навчальний процес, більш активні, свідомі, більше орієнтовані на
процес

і

результат

навчально-професійної

діяльності,

а

активність

зовнішньомотивованих студентів обумовлена не стільки пізнавальними або
професійними мотивами, скільки зовнішніми щодо процесу і результату
навчальної діяльності, наприклад, одержати стипендію [21, с. 161].
Учені вказують на різні шляхи підвищення мотивації курсантів до НДД.
Зокрема В. Риндак зазначає, що педагогічний аспект проблеми полягає в тому,
щоб широкий спектр об’єктивних цінностей світу зробити предметом усвідомлення, переживань і потреб особистості, зробити так, щоб об’єктивні цінності
стали суб’єктивно значимими, стійкими життєвими орієнтирами людини, її
ціннісними орієнтаціями [10, с. 125]. Для цього В. Риндак пропонує спонукати
студентів формулювати свої ідеї; ознайомлювати з поняттями, які суперечать
їхнім уявленням; спонукати висувати здогади, альтернативні пояснення; давати
їм можливість досліджувати свої припущення у вільній та невимушеній
обстановці, не боячись зробити помилку; розширювати фонд знань і надавати
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студентам можливість застосовувати нові уявлення до широкого кола явищ,
щоб вони могли оцінити їхнє прикладне значення [10, с. 125].
В. Якунін зазначає, що найважливіше значення для розвитку мотивації до
навчання є його професійна спрямованість. При аналізі динаміки в структурі
навчальної мотивації він з’ясував, що на всіх курсах провідне місце займають
професійні мотиви, потім пізнавальні, потім мотиви соціальної ідентифікації та,
нарешті, утилітарні мотиви. На цій основі В. Якунін зробив висновок, що для
підвищення мотивації як до навчальної діяльності, так і до науководослідницької, важливо звертати увагу на професійну спрямованість навчання
[Якунін, с. 253]. Це можна робити як через підкреслення важливості цієї роботи
для подальшої службової діяльності, так і через введення у навчальний процес
ситуацій, що моделюють майбутню професійну діяльність. Л. Подоляк і
В. Юрченко також підкреслюють, що необхідно, щоб майбутні фахівці
усвідомлювали свій ціннісний життєвий простір і бачили його зв’язок з
обраною професією [21, с. 159].
З урахуванням думки зазначених вчених ми з’ясували, що для розвитку
мотивації курсантів до НДД важливо:
ознайомлювати курсантів з майбутньою професійною діяльністю та
з вимогами, які вона висуває до знань, умінь і якостей офіцера-прикордонника
в аспекті його НДК;
надавати уявлення про офіцера-прикордонника, його дії у нестандартних
ситуаціях;
формувати позитивний «Образ-Я», адекватної професійної самооцінки
курсанта як дослідника;
формувати ціннісні орієнтації, що пов’язані з науково-дослідницьким
аспектом професійної діяльності;
виробляти у курсантів потребу і вміння самостійно працювати з
літературою, вчитися самостійно вирішувати науково-дослідницькі завдання;
забезпечити умови для самопізнання, самовиховання, стимулювати
прагнення курсанта як науковця до самовдосконалення.
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Окрім цього, як зазначають Л. Подоляк, В. Юрченко, з урахуванням того,
що мотиви формуються в діяльності, важливо забезпечувати особистісне
залучення курсанта у процес навчання. Для формування позитивної мотивації
навчально-дослідницької

та

НДД

курсант

повинен

стати

її

суб’єктом [21, с. 168]. На думку дослідників, для цього важливо створювати
умови для того, щоб курсанти могли виявляти свою пізнавальну активність,
інтелектуальну ініціативу і самостійність у виборі шляхів наукового
дослідження [21, с. 167].
На значення самостійності для розвитку у людини уміння вирішувати
складні завдання пошукового характеру вказували такі вчені, як А. Алексюк,
Н. Кузьміна,

Я. Коменський,

І. Лернер,

М. Махмутов,

П. Підкасистий,

М. Скаткін та ін.]. Зокрема, як зазначають З. Курлянд. Р. Хмелюк, А. Семенова
та ін., самостійність є необхідною умовою будь-якої діяльності. Вираження
самостійності особистості – це вчинки, дії, висловлювання, її оцінка як
навколишніх людей, так і самої себе. Вищому рівню самостійності властиві
продуктивний творчий характер, нестереотипність рішень, вчинків, дій самої
особистості [22, с. 155–156]. Дослідники підкреслюють, що самостійна
особистість не тільки вирішує поставлені завдання або ті, що виникають перед
нею, а й ставить перед собою цілі за власним почином, тобто володіє
ініціативністю, і більше того, після прийняття рішення самостійна особистість
готова нести відповідальність за його виконання, за свої дії... На підставі
самокритичного аналізу, рефлексії така людина знаходить все більш адекватні
рішення, що допомагають вирішити проблемні завдання [22, с. 156].
З. Курлянд. Р. Хмелюк, А. Семенова та ін. підкреслюють, що самостійність
особистості можна розвивати, насамперед, в діяльності, через прийняття
рішення

та

їх

виконання.

У

такому

випадку

людина

оволодіває

способами прийняття рішень і у неї розвиваються необхідні особистісні
якості [22, с. 157–158].
Висновки та перспективи подальших розвідок за цим напрямом.
Загалом учені підкреслюють, що навчання має набути особистісного життєвого
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 4

Педагогічні науки

сенсу.

Весь

процес

навчання

потрібно

спрямовувати

на

життєве

самовизначення і професійне самоствердження майбутніх фахівців, розвиток
їхніх потенційних дослідницьких можливостей. Лише за сформованості
потреби в самореалізації розвиватимуться загальні й професійні дослідницькі
здібності курсантів. Таким чином, важливою умовою формування у майбутніх
офіцерів-прикордонників НДК є розвиток їхньої мотивації до НДД через
професійну спрямованість матеріалу та посилення самостійності при виборі
шляхів наукового пошуку, сприяння їхньому саморозвитку і самоактуалізації.
Перспективими напрямком дослідження є обгрунтування методики
розвитку

науково-дослідницької

компетентності

у

майбутніх

офіцерів-

прикордонників; дослідити психолого-педагогічні чинники, що впливають на
розвиток науково-дослідницької компетентності майбутніх офіцерів у ВВНЗ;
аналізуватидосвід

формування

науково-дослідницької

компетентності

в

офіцерів правоохоронних органів провідних країн світу.
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Бец І. О. Развитие мотивации как одно из педагогических условий
формирования научно-исследовательской компетентности будущих
офицеров-пограничников
В статье рассматривается вопрос о развитии мотивации как одного из
педагогических условий при реализации которого будет иметь место
формирование научно-исследовательской компетентности будущих офицеровпограничников.
Ключевые
слова:
научно-исследовательская
компетентность,
педагогическое условие, будущие офицеры-пограничники, мотивация, научноисследовательская деятельность.
Bets I. O. The motivation development as one of the pedagogical conditions
of future borderguards’ research competence formation
The article deals with the problem as for the motivation development of the
border guards’ research competence formation. The term "the border guard’s
research competence» has been determined as well as its importance as a cadets’
readiness to the future professional activity. On the basis of the future officers’ of the
State Border Service of Ukraine professional training theory and practice a set of
pedagogical conditions of thecadets’ research competence formation in higher
military educational establishments has been grounded and experimentally verified.
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One of the most important conditions is the cadets’ motivation development for
research activities.
According to V. Tahirov, pedagogical conditions should be providedby the
instructor guidance to research component structure, implementation by the
instructor of all areas formation, including Research activity in the current
educational process; organization and carrying out of research work within the
scientific societies; organization and carrying out scientific work during practice and
others.
O. Dobrovolskov in the formation of research skills proposes to consider the
dependence of scientific research on motivation, students’ personal meaning: of
personal qualities, pedagogical skills, and instructor’s professionalism.
The main forms and methods of innovative teaching author calls: course
design, preparation and participation in competitions and contests, specialty,
independent work of students on innovative projects, the implementation of
laboratory work, educational games, work in the research group, the organization of
student scientific societies, etc., that promotes the development of motivation.
The most important significance to the development of motivation to learn is its
professional orientation. In analyzing the dynamics in the structure of educational
motivation he found that all courses had position occupied by professional reasons,
then cognitive, social motives then identify and finally utilitarian motives. On this
basis, V. Yakunin concluded that it is important to pay attention to professional
orientation training to improve motivation as to educational activities, and to
research.
Keywords: research competence, pedagogical condition, future border guards,
motivation, research activity.
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ПОЛІХУДОЖНЄ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ
КЛАСІВ НА УРОКАХ ПРЕДМЕТІВ ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ
(у ході формувального етапу дослідження)
У статті автор представляє перебіг формувального етапу дослідження
з проблеми поліхудожнього виховання учнів початкових класів на уроках
естетичного циклу. Автором подано комплекс методів і методичних прийомів,
які були визначені оптимально ефективними для реалізації педагогічних умов
поліхудожнього виховання учнів початкової школи. Зокрема, окреслено
методи: привчання, порівняння, переконання засобами мистецтва, художнього
контексту та монтажу художніх текстів, методи інсценізації та
формування способів самостійних дій; ігрова технологія з елементами казки,
проектування виховуючих ситуацій та художньо-творчі й інтегративні
завдання.
Ключові слова: поліхудожнє виховання, педагогічні умови, методи, учні
початкової школи.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У системі сучасної
шкільної освіти мистецтво є важливим фактором формування в учнів
загальноосвітньої школи художніх та естетичних цінностей, носієм яких є
твори мистецтва. Опанування дитиною особливостями різних видів мистецтва
розширює виховні впливи мистецтва, адже саме сукупність різних видів
мистецтв може розвивати всю повноту людських потенцій, зробити особистість
дійсно багатогранною, допомогти удосконаленню усіх боків психіки і багатства
внутрішнього світу людини.
Такий підхід є основою поліхудожнього виховання, яке ми розглядаємо
як цілеспрямовану суб’єкт-субєктну діяльність педагогів і вихованців,
засновану на засадах особистісно-орієнтованого виховання та взаємодії різних
видів мистецтва, в результаті чого через образні змісти мистецтва відбувається
© Гайдамака О. В.
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формування естетичних якостей особистості, потреби до пізнання мистецтва,
набутті базових умінь у сфері різних видів мистецтва, що забезпечить
готовність дитини до художньо-творчої самореалізації
Для розробки оптимальної методики поліхудожнього виховання учнів
початкової школи нами було визначені педагогічні умови: спрямованість
навчально-виховного процесу на опанування молодшими школярами художніх
цінностей творів мистецтва; активізації виховного процесу на засадах
художньої інтеграції; побудова навчально-виховного процесу за законами
емоційно-смислової драматургії; посилення виховної функції підручника;
залучення учнів до особистісно-орієнтованої мистецької діяльності у різних
видах

мистецтва;

забезпечення

методичної

готовності

вчителя

до

поліхудожнього виховання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми і на які опирається автор. Проблемою
формування полі художньо вихованої особистості займалися дослідники в
галузі загальної мистецької освіти [1; 2], розробки технологій особистісноорієнтованого виховання [3], але недостатньо висвітленими залишається
визначення оптимально ефективних методів та педагогічних прийомів
поліхудожнього виховання учнів початкових класів на уроках художньоестетичного циклу у загальноосвітній школі.
Метою статті є висвітлення методів і прийомів поліхудожнього
виховання учнів початкових класів, апробованих нами у ході формувального
етапу дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Метою формувального етапу
експерименту було апробування педагогічних умов поліхудожнього виховання
учнів початкової школи на уроках предметів естетичного циклу.
Для реалізації педагогічної умови – спрямованість навчально-виховного
процесу на опанування молодшими школярамихудожніх цінностей творів
мистецтва – було визначено, що процес формування здатності учнів визначати
художню

цінність

твору

мистецтва

або

продукту
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здійснюється через поступове набуття ними художнього та естетичного
досвіду – уміння заглибитися у зміст твору під час його сприймання та
опанування художньою ерудицією (сумою художніх знань і уявлень).
Формувальний педагогічний вплив на учнів експериментальних класів
передбачав

упровадження

методів

привчання

і

переконання

засобами

мистецтва, та методу порівняння втілення художнього образу засобами різних
видів мистецтва.
Застосування методу привчання здійснювалося переважно під час
сприймання та аналізу творів мистецтва – увага учнів спрямовувалася на
виявлення характерних особливостей звучання, кольорової гами, нюансів,
своєрідність ритмічних поєднань тощо та характеристику власних емоцій, які
викликало мистецтво. З метою привчання дітей до уважного споглядання або
слухання творів мистецтва учителі використовували міні-бесіди, міні-розповіді
або навідні запитання, «залучаючи» безпосередній зміст творів, а також
прийом «занурення» у зміст твору.Метод переконання застосовувався шляхом
організації цілеспрямованої уваги учнів, роз’ясненням теми, змісту, виразових
засобів завдяки словесним поясненням, бесідам з метою формування певної
спільності думок, переживань і спрямування уваги дітей на особливості засобів
художньої виразності, які надають творам відповідного характеру, створюють
відповідний настрій тощо. За допомогою методу порівняння встановлювалися
доступні для розуміння учнями зв’язки між окремими видами мистецтва.
Співставлення

виразових

засобів

музики,

образотворчого

мистецтва,

літератури, театрального і кіномистецтва на прикладі втілення художніх
образів, їх характеристика базувалася на звукових (фонетичних) і зорових
асоціаціях в області мистецтва, взаємодії різних мистецтв, що здійснювалася не
тільки у діяльності сприймання, але і в творчій діяльності, підводила учнів до
більш ґрунтовного розуміння специфіки мистецтва як особливої форми
відображення дійсності.
Процес формування здатності визначати художню цінність твору
мистецтва тісно пов'язаний з опануванням учнями сумою необхідних художніх
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та полі художніх знань, які формувалися із застосуванням словесних
(пояснення),

наочних

(ілюстрація,

демонстрація)

методів

та

системи

відповідних завдань. Учні опановували особливості художньої мови різних
видів мистецтва: на уроках музичного мистецтва знайомилися із властивостями
музичних звуків, основними музичними засобами, особливостями мелодії,
інтонацій щодо передачі настрою та характеру музичного образу; на уроках
образотворчого

мистецтва

діти

опановували

мову графіки,

живопису,

скульптури та декоративно-ужиткового мистецтва та способи втілення цими
мовними засобами різних настроїв, почуттів тощо. Паралельно здійснювалося
формування розуміння того, що кожен вид мистецтва притаманними лише
йому мовними засобами відтворює знайомі, близькі і зрозумілі дитині образи і
тому у різних видах мистецтва існує багато понять і термінів – суголосних
понять (наприклад, ритм, гармонія, динаміка та ін..), хоча часто вони різняться
за своїм змістом.
Для реалізації педагогічної умови – активізація виховного процесу на
засадах художньої інтеграції – застосовувався метод створення художнього
контексту, який обумовлений спільністю різних видів мистецтва і цілісністю
психіки дитини, для якої характерний широкий синкретизм, поєднання різних
видів мистецтв в єдиній цілісній художній дії. Цей метод дав можливість
представити окремий вид мистецтва у багатстві його різноманітних зв'язків,
зрозуміти схожість та відмінність від інших видів мистецтва, інших сфер
суспільної свідомості. Для реалізації цієї педагогічної умови також було
застосовано метод монтажу художніх текстів, завдяки якому добір
художнього матеріалу для створення єдиної цілісної композиції циклу уроків
добирався з урахуванням вікових особливостей учнів молодшого шкільного
віку та різноманітності за способом його осягнення (візуальний, слуховий,
пластично-руховий тощо), підпорядкований реалізації навчальних і виховних
завдань та розкриттю єдиної теми чи ідеї.
Реалізація педагогічної умови – побудова навчально-виховного процесу
за

законами

емоційно-смислової

драматургії

уроків
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формувального експерименту здійснювалася із застосуванням різних видів її
побудов.

Впродовж

формувального

експерименту

застосовувалися

лінійна,взаємно проникаюча та індуктивно-дедуктивна побудови. Сутність
лінійної побудови полягала у пізнанні будь-якої духовної цінності на прикладі
творів різних видів мистецтва таким чином, що, у процесі присвоєння даної
цінності дитина «вибудовувала» своєрідну лінію із художніх вражень, не
обмежена рамками певного виду мистецтва, часовими рамками, а потім, вже
усвідомлену, відчуту, реалізувала цю цінність у своїй творчості. Взаємно
проникаюча

побудова

емоційно

–

смислової

драматургії

уроків

характеризується організацією одного виду діяльності, в який органічно
вплітаються інші види. Ця форма основана на переведенні художнього образу з
одного ряду виразних засобів в інший, що передбачає одночасне використання
декількох видів художньої творчості. Таким чином відбувається одночасне
включення всіх аналізаторів у процесі пізнання будь-якої цінності. Особливість
індуктивно-дедуктивної побудови емоційно – смислової драматургії уроків
полягає у тому, що пізнання цінності відбувається у різних видах діяльності
двома можливими шляхами: від часткового до загального (учитель на основі
різних прикладів творів мистецтва, ігрової діяльності, власного життєвого
досвіду тощо, дає характеристику будь-якій якості, потім визначає її як
загальне поняття) чи від загального до часткового (педагог дає дітям певне
поняття, потім, підтверджуючи його прикладами будь-якої діяльності,
поведінки, даючи йому характеристику на прикладі різних видів мистецтва).
Педагогічна умова – посилення виховної функції підручника – сприяла
уведенню в цикл уроків ігрової технології з елементами казки, проектуванню
виховуючих ситуацій (на матеріалі підручника).
Враховуючи вік дітей (6-7 років), коли ігрова діяльність певний час
залишається провідною, цикли уроків структурували як цілісний казковий
сюжет, у якому проектувалися виховуючі ситуації на основі мистецького
матеріалу

підручника,

які

розв’язувалися

у

міні-бесідах,

іграх,

інсценізаціях,завдяки чому була можливість виявити у кожної людини власну
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естетичну й моральну позицію; сформувати мотиви, ціннісні орієнтації через
співвідношення з моральними нормами та ідеалами людей.
Враховуючи те, що будь-який вид соціального досвіду засвоюється через
діяльність, адекватну цьому досвіду, педагогічна умова залучення учнів до
особистісно-орієнтованої мистецької діяльності у різних видах мистецтва
реалізовувалася з позиції того, щоб будь-яка художньо-творча діяльність
набула для учня особистісного сенсу. У ході формувального експерименту,
застосовуючи на уроках практичні методи (вправи, практичні роботи) та
художньо-творчі завдання різного рівня складності, у дітей системно
формувалися виконавські уміння, характерні для кожного окремо взятого виду
художньої діяльності: графічні, живописні, декоративні (з образотворчого
мистецтва); вокальні та хорові (з музичного мистецтва); акторські та
елементарні хореографічні уміння під час театралізацій, інсценізацій, рольових
ігор та рухів під музику. Завдяки застосуванню методу формування способів
самостійних дій, була вмотивована творча активність учнів та їхні можливості
щодо художнього самовираження: зокрема, їм пропонувалося обрати один з
варіантів виконання практичних завдань на уроці,індивідуальні і групові форми
роботи тощо. Обираючи і діючи самостійно, діти творчо використовували те,
що раніше було в їхньомухудожньому досвіді; наслідуючи приклад, шукали
найбільш доцільні прийоми, певною мірою аналізуючи свої дії.
Окрім опанування мовою окремого виду мистецтва, формувалися
поліхудожні уміння учнів, такі як здатність втілення (або перекладу) художньої
ідеї (образу) мовою різних видів мистецтва.Це здійснювалося через систему
творчих завдань інтегративного типу різного рівня складності, які сприяли
формуванню

здатності

до

художнього

асоціювання.

Спочатку

учням

пропонувалися елементарні завдання на порівняння засобів виразності різних
видів мистецтва, подібних або контрастних художніх образів чи емоційних
станів, втілених у творах мистецтва. Поступово завдання ускладнювалися, а
діти мали можливість творчо самовиразитися – висловити (намалювати,
показати рухами) свою творчу ідею.
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Важливою складовою формувального експерименту було створення
можливості творчого самовираження учня у позаурочній діяльності (наприклад,
участь у розробці сценарію та постановці шкільного мистецького заходу,
виставці художніх творів тощо). Цьому сприяло активне залучення учнів до
різних мистецьких заходів, від яких спочатку дитина отримувала багато
вражень, зокрема, від звучання музики, пісень, різнобарвного художнього
оформлення приміщення, костюмів, виразних інтонацій художнього слова, а
потім – виявляла власне бажання брати у них участь (відтворювати
запропоноване учителем), і врешті-решт, долучалася до власного творення.
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Отримані експериментальні дані дали підстави стверджувати про ефективність
визначеної методики поліхудожнього виховання учнів початкових класів, що
позначилося на формуванні художніх та естетичних цінностей, потреби до
пізнання мистецтва, набуття умінь у сфері різних видів художньої творчості,
що забезпечило готовність дитини до її творчого самовираження. Подальшого
дослідження потребує проблема екстраполяції методики поліхудожнього
виховання у дошкільну освіту.
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Гайдамака Е. В.
Полихудожественное
воспитание
учащихся
начальных классов на уроках предметов естетического цикла (в ходе
формирующего этапа исследования)
В статье автор представляет ход формирующего этапа исследования
по проблеме полихудожественного воспитания учащихся начальных классов на
уроках эстетического цикла. Автором представлен комплекс методов и
методических приемов, которые были определены оптимально эффективными
для реализации педагогических условий полихудожественного воспитания
учащихся начальной школы. В частности, определены методы: приучения,
сравнения, убеждения средствами искусства, художественного контекста и
монтажа художественных текстов, методы инсценировки и формирования
способов самостоятельных действий; игровая технология с элементами
сказки, проектирование воспитывающих ситуаций, художественнотворческие и интегративные задания.
Ключевые слова: полихудожественное воспитание, педагогические
условия, методы, учащиеся начальной школы.
Gaydamaka E. V. Polyart education of primary school pupils on the lessons
on the subjects of aesthetic cycle (during the formative phase of the study)
In the system of modern school education, art is an important factor in the
formation of secondary schools students` art and aesthetic values, which is grounded
on the work so far. Learning about the different types of art extends the educational
influence of art, because only a combination of different arts can develop the fullness
of human capabilities to make a truly multifaceted personality, to improve all the
psyche aspects and the inner values of a person.
This approach is the basis for poly-artistic education , which the author
considers as a determined subject-subject activity of teachers and pupils, based on
the principles of personality-oriented education and interaction of various art forms,
resulting in meanings through figurative art is the formation of aesthetic qualities of
a personality and need for cognition of art, the acquisition of basic skills in the field
of various art forms that will ensure the readiness of the child to artistic and creative
self-realization.
In the article the author presents the course of the formative phase of the study
on the problem of poly-artistic education of primary school pupils at the lessons of
aesthetics education. The author presents a complex of methods and methodical
techniques, which were determined for optimally effective implementation of
pedagogical conditions of poly-artistic education in the primary school on the lessons
of aesthetics. In particular, in order to implement the pedagogical conditions on the
orientation of the educational process on the children`s mastery of the artistic values
of work so fart determined the effectiveness of application n of methods of
habituation, believing through art and the method of comparing the embodiment of
the artistic image by means of various art forms. For the effective realization of
pedagogical conditions regarding the activation of educational process on the
principles of the art integration the author has chosen methods of creating an art
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context and literary texts installation. The structuring of artistic content of the lessons
of aesthetics was carried out according to the law so the emotional-semantic drama –
third pedagogical condition of poly-artistic education of pupils of primary school
pupils. According to the educational objectives, it included some formation types:
line, penetrating, and mutually inductive-deductive, contributing to increased
emotionality in students ' perceptions of work so fart, formation of value attitude to
art and their own creative activity. By strengthening the educational function of the
textbook, which is the fourth pedagogical condition, the gaming technology with
elements of fairy tale is introduced into the content of the series of lessons, and
opportunities for the design of educative situations (on the textbook material) and
method of staging, which reinforces the formation of aesthetic qualities of the
individual student, are identified. For the realization of fifth pedagogical conditions,
which is familiarizing students with student-centred art activities in various art
forms, authors have identified the practical methods (exercises, practical work) and
artistic-creative and integrative tasks of different difficulty levels, as well as the
method of forming approaches to independent action. The proposed complex of
methods and methodical receptions has the proven effectiveness of an indicated
technique of poly-artistic education of primary school pupils on the lessons on the
subjects of aesthetic cycle. It affected the formation of their artistic and aesthetic
values, need for cognition of art, the acquisition of skills in the field of various kinds
of artistic creativity that will ensure the readiness of the child to its creative
expression.
Keywords: polyart education, pedagogical conditions, methods, the primary
school pupils.
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здобувач Інституту кримінально-виконавчої служби, м. Київ

КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ
ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У статті представлено критерії та відповідні показники сформованості
у майбутніх офіцерів пенітенціарної служби професійної компетентності,
зокрема особистісний, когнітивний та діяльнісний, а також детально
охарактеризовано рівні її сформованості (низький, середній та високий). При
визначенні діагностичного апарату автор використовує результати
теоретичного аналізу науково-педагогічної літератури і прикладних наукових
досліджень, а також структуру професійної компетентності офіцерів
пенітенціарної служби. Важливе значення має також урахування окремих
положень щодо вини і покарання, необхідності прийняття правоохоронцем
цінності права і цінності кожної людської особистості, а також вимог до
персоналу пенітенціарних установ.
Ключові слова: пенітенціарна служба, професійна компетентність,
особистісний, когнітивний та діяльнісний критерії.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У наш час обраний
Україною

курс

національного

на

європейську

інтеграцію

кримінально-виконавчого

передбачає

законодавства

унормування

відповідно

до

європейських стандартів щодо умов утримання засуджених в установах
виконання покарань, організації діяльності пенітенціарної системи на засадах
гуманізації покарань, максимальної «прозорості» роботи тюремних установ,
створення центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення
волі, та ін. Зміни у пенітенціарній системі України, наближення її до
європейських стандартів обумовлюють необхідність пошуку нових підходів до
системи відбору й підготовки кадрів, організації відповідної роботи щодо
підвищення професійної компетентності офіцерів пенітенціарної служби.
© Дармограй П. В.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Для визначення
стану сформованості професійної компетентності у майбутніх фахівців вчені на
сьогодні пропонують використовувати декілька критеріїв та відповідних їм
показників. Дослідники вважають, що професійну компетентність слід
оцінювати за результатом, стверджуючи, що кожний фахівець компетентний
настільки, наскільки робота, яку він виконує, відповідає вимогам результату.
Зокрема

О. Волков

для

вимірювання

професійної

компетентності

курсантів вищих освітніх установ у процесі вивчення спеціальних дисциплін
виокремив такі критерії: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний,
рефлексивний та особистісний [1, с. 107–108].
Дослідниця

М. Поліщук

основними

критеріями

професійної

сформованості професійної компетентності фахівців митної справи визначила:
поєднання прагматичної та гуманістичної складових у структурі професійної
спрямованості; високий рівень мотивації саморозвитку фахівця; продуктивність
виконання фахових завдань; знання, які окреслюють параметри фахової
діяльності; здатність до кваліфікованого виконання усіх видів професійної
діяльності;

уміння

створювати

оптимальне

інформаційне

забезпечення

вирішення фахових проблем та ін. [7, с. 91].
У свою чергу Ю. Гагарін для визначення сформованості готовності
співробітників виправних установ до виховної роботи із засудженими пропонує
використовувати такі критерії: сформованість знань, відповідних змісту
готовності до виховної роботи із засудженими; виховна спрямованість на
роботу із засудженими; сформованість мотиваційної, морально-орієнтаційної,
пізнавально-операційної,

емоційно-вольової,

рефлексивно-оціночної

сфер

внутрішнього світу особистості; уміння і навички педагогічного спілкування,
конструктивних взаємин із засудженими [2, с. 147–148].
Учений О. Коба для оцінки сформованості професійної компетентності
майбутніх офіцерів внутрішніх військ пропонує використовувати когнітивний
(знання нормативно-правових актів, вимог щодо організації служби, тактики їх
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дій при виконанні службово-бойових завдань), діяльнісний (уміння виконувати
обов’язки командира підрозділу, керувати бойовою службою особового складу
підрозділу, підтримувати бойову готовність, статутний порядок та дисципліну в
підрозділі), ціннісний (гуманність, визнання цінності свободи особистості,
особистісна культура, духовність) та особистісний (здатність і готовність стійко
долати труднощі військової служби, дисциплінованість, розвинені моральновольові якості, здатність до самостійних і рішучих дій; спостережливість,
моральна чистота, чесність, скромність та ін.) критерії [4].
Дослідник О. Євсюков вважає, що для визначення сформованості
професійної компетентності майбутнього офіцера слід використовувати такі
критерії: мотиваційно-ціннісний (інтерес, ставлення до навчальної діяльності,
оцінка власної позиції), змістовно-процесуальний (ступінь засвоєння знань,
глибина знань, розуміння причинно-наслідкових зв’язків) та професійноособистісний

(інтелектуальні

уміння,

комунікативні

та

організаційні

уміння) [3, с. 154].
Учений

В. Костенко

сформованість

професійної

компетентності

молодших інспекторів молодшого начальницького складу кримінальновиконавчих

установ

визначає

за

допомогою

кількох

критеріїв:

цілемотиваційного (усвідомлення цілей підготовки, особистісна спрямованість
слухачів, система їх ціннісних орієнтацій, мотивів, які спонукають до вибору
професійної діяльності

та

оволодіння

основами

майбутньої професії),

змістового (теоретична підготовленість, сформованість мислиннєвих операцій,
засвоєння професійних знань), предметно-практичного (практичні уміння та
навички, які дозволяють виконувати функціональні обов’язки на належному
рівні, а також уміння ефективної взаємодії з усіма суб’єктами кримінальновиконавчих правовідносин), особистісного (особистісно важливі якості та
здібності майбутнього фахівця) та рефлексивного (адекватна самооцінка,
навички саморегуляції поведінки, готовність до самонавчання) [5, с. 92–94].
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Отже, як бачимо, вчені при оцінці професійної компетентності
пропонують враховувати компонентний склад цієї властивості та особливості
професійної діяльності фахівців.
Метою статті є визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості
професійної компетентності офіцерів Державної пенітенціарної служби
України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Результати теоретичного
аналізу науково-педагогічної літератури і прикладних наукових досліджень, а
також

урахування

структури

професійної

компетентності

офіцерів

пенітенціарної служби дозволили для визначення сформованості їх професійної
компетентності виокремити декілька критеріїв, зокрема тих, що стосуються їх
особистісної, когнітивної, діяльнісної та рефлексивної сфер. Важливе значення
мало також урахування окремих положень щодо вини і покарання та
необхідності прийняття правоохоронцем цінності права і цінності кожної
людської особистості (Дж. Бентам, Т. Пайн, О. Кістяківський, С. Сливка та ін.)
та вимог до персоналу пенітенціарних установ (М. Лучинський, С. Познишев,
І. Фойницький та ін.).
Далі для конкретизації критеріїв та визначення показників сформованості
професійної компетентності пенітенціарної служби було взято до уваги думку
експертів, які методом ранжування визначили найважливіші особистісні якості,
показники знань, умінь та здатностей офіцерів пенітенціарної служби, на основі
яких можна зробити висновок про сформованість у майбутніх фахівців
професійної компетентності. Окрім того, для уточнення критеріїв та їх
показників було проведено співбесіду з кожним експертом та узгоджено їхні
точки зору.
З огляду на це ми насамперед виокремили особистісний критерій, що
охоплює ціннісну сферу представника пенітенціарної служби, його професійну
спрямованість і мотивацію до формування професійної компетентності. Цей
критерій також охоплює ті особистісні якості майбутніх офіцерів, що необхідні
для успішного виконання завдань професійної діяльності. Йдеться про такі
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професійно необхідні якості, як відповідальність, організованість, ретельність,
самостійність, порядність, чесність та ін.
Таким чином визначено, що особистісному критерію професійної
компетентності офіцерів пенітенціарної служби відповідають такі показники:
розуміння суспільного значення та цінності професійної діяльності
офіцера пенітенціарної служби;
інтерес до різних аспектів професійної діяльності та особливостей
організації роботи установ виконання покарань;
прийняття цінності особистості, її неповторності та віри у можливість
виправлення;
сформованість професійно необхідних якостей, зокрема відповідальності,
організованості, самостійності, чесності, комунікабельності тощо.
При виокремленні наступного критерію взято до уваги слова С. Сливки
про те, що «правосвідомість правоохоронця грунтується на інформації, яку він
повинен усвідомити» [8, с. 104]. Було також враховано, що компетентний
офіцер пенітенціарної служби повинен знати законодавство і нормативні акти,
які регламентують діяльність у виправних установах; основи управлінської
діяльності й організації діяльності виправної установи; методику аналізу,
оцінки й прогнозування виховного впливу та організації виховної діяльності;
психологічну структуру особистості, методи її вивчення, психологічні прийоми
впливу

на

особистість

у

виховно-виправній

діяльності;

організації

господарської, інформаційно-аналітичної та оперативно-розшукової роботи у
виправній установі та ін. Ці знання майбутні фахівці здобувають як у стінах
навчального закладу, так і самостійно, пізніше – при виконанні службових
обов’язків. Деякі специфічні тонкощі професійної діяльності вони вивчають
тільки на третьому та четвертому курсах навчання. Нас цікавили як обсяг знань
курсантів, так і їх здатність до здобуття та розширення цих знань. З огляду на
це у нашому випадку когнітивний критерій характеризує когнітивну сферу
майбутніх офіцерів пенітенціарної служби, їх правосвідомість, здатність
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опрацьовувати велику кількість інформації та самостійно здобувати знання та
підвищувати рівень своєї професійної компетентності.
Відповідно основними показниками когнітивного критерію професійної
компетентності офіцерів пенітенціарної служби ми визначили такі:
знання

загальних

особливостей

організації

вирішення

завдань

професійної діяльності в установах виконання покарань, основ управлінської
діяльності й організації діяльності установи;
розуміння питань правового регулювання діяльності установ виконання
покарань, основних норм кримінально-виконавчого права;
знання психологічної структури особистості засуджених, особливостей
колективів засуджених та їх психологічних характеристик, психологічних
прийомів впливу на особистість у виховно-виправній діяльності;
швидкість і гнучкість мислення, здатність працювати з різноманітними
джерелами

та

здійснювати

порівняння,

узагальнення,

систематизацію

інформації; знання основних шляхів і засобів професійного зростання та
самоосвіти.
Далі було враховано, що професійна діяльність офіцерів пенітенціарної
служби вимагає сформованості у них відповідних професійних практичних
умінь та навичок. З огляду на це у нашому випадку діяльнісний критерій
охоплює уміння та навички офіцерів, необхідні для професійної діяльності та
аналізу своєї роботи. Цей критерій стосується також умінь майбутніх офіцерів
використовувати

оптимальні

комунікативні

стратегії

при

здійсненні

управлінського та виховного впливу й вирішенні конфліктних ситуацій та ін.
Загалом можна стверджувати, що діяльнісному критерію професійної
компетентності офіцерів пенітенціарної служби відповідають такі показники:
організаційні та управлінські уміння і навички, уміння самостійно
приймати необхідні управлінські рішення;
уміння

встановлювати

міжособистісні

контакти,

використовувати

оптимальні комунікативні стратегії при здійсненні управлінського та виховного
впливу та при вирішенні конфліктних ситуацій;
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уміння здійснювати цілісний аналіз своєї діяльності, давати адекватну
самооцінку своєї поведінки та відповідно до цього коригувати свою діяльність;
емоційна стійкість у різних, у тому числі й екстремальних умовах,
стриманість та виважена поведінка в ситуаціях конфлікту.
Використання
компетентності

зазначених

дозволило

критеріїв

визначити

та

рівні

показників
її

професійної

сформованості,

тобто

послідовність змін якісних станів системи. Як засвідчив аналіз психологопедагогічних джерел, учені для вимірювання сформованості професійної
компетентності виокремлюють трирівневу або чотирирівневу шкалу. Так,
наприклад,

О. Миропольська

сформованість

професійної

компетентності

фахівців митних органів в умовах службової діяльності пропонує оцінювати з
використанням чотирьох рівнів, зокрема високого, середнього, недостатнього
та низького [6, с. 11].
Інші дослідники вважають за необхідне виокремити три рівні готовності.
Зокрема О. Коба для оцінки сформованості професійної компетентності
майбутніх офіцерів внутрішніх військ у процесі вивчення тактико-спеціальних
дисциплін пропонує використовувати високий, середній і низький рівні [4].
Учений

В. Костенко

для

визначення

сформованості

професійної

компетентності молодшого начальницького складу кримінально-виконавчих
установ пропонує використовувати трирівневу модель: високий, середній і
низький рівні [5, с. 95–98]. Дослідник О. Волков для вимірювання професійної
компетентності курсантів вищих освітніх установ в процесі вивчення
спеціальних дисциплін також використовує три рівні: високий, середній та
низький [1, с. 116–117]. Такої ж позиції при оцінці професійної компетентності
майбутніх офіцерів дотримується і О. Євсюков [3, с. 85].
Загалом результати теоретичних й емпіричних досліджень засвідчили
можливість системного опису сформованості професійної компетентності в
майбутніх офіцерів пенітенціарної служби з використанням трирівневої моделі.
Далі подаємо якісні характеристики курсантів, що мають відповідний рівень
сформованості професійної компетентності.
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Курсанти з низьким рівнем сформованості професійної компетентності
недостатньо розуміють суспільне значення та цінності професійної діяльності
офіцера пенітенціарної служби. Їх інтерес до різних аспектів професійної
діяльності та особливостей організації роботи установ виконання покарань
ситуативно обумовлений, курсанти не завжди можуть прийняти цінності
особистості, її неповторності, переважно не вірять у можливість її виправлення.
Професійно необхідні якості, зокрема відповідальність, організованість,
самостійність, чесність, комунікабельність тощо, у таких курсантів розвинені
недостатньо.
Такі курсанти мають неповні та несистемні знання про загальні
особливості організації вирішення завдань професійної діяльності в установах
виконання покарань, про сутність управлінської діяльності, часто не розуміють
проблем правового регулювання діяльності установ виконання покарань,
основних норм кримінально-виконавчого права, не обізнані із специфікою
психологічної структури особистості засуджених, особливостями колективів
засуджених та їх психологічних характеристик, не знають психологічних
прийомів впливу на особистість у виховно-виправній діяльності. Курсанти не
можуть належним чином працювати з різноманітними джерелами інформації,
здійснювати порівняння, узагальнення, систематизацію інформації, не знають
основних шляхів і засобів професійного зростання та самоосвіти.
У таких курсантів організаційні та управлінські уміння і навички, уміння
самостійно приймати необхідні управлінські рішення сформовані недостатньо.
Курсанти мають великі труднощі при встановленні міжособистісних контактів,
часто не вміють використовувати оптимальні комунікативні стратегії при
здійсненні управлінського та виховного впливу та при вирішенні конфліктних
ситуацій. Курсантам не вдається здійснювати цілісний аналіз своєї діяльності,
давати адекватну самооцінку своєї поведінки та відповідно до цього коригувати
свою діяльність. Часто в повсякденних та екстремальних умовах такі курсанти
виявляють емоційну нестійкість, деколи нестримані в ситуаціях конфлікту.
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Курсанти з середнім рівнем сформованості професійної компетентності
розуміють суспільне значення своєї професійної діяльності, проте їм деколи
важко визначити своє ставлення до цінностей професійної сфери. Курсанти
цікавляться різними аспектами професійної діяльності та особливостями
організації роботи установ виконання покарань, у більшості випадків визнають
цінності особистості, її неповторність, переважно вірять у можливість
виправлення.

Вони

досить

відповідальні,

організовані,

самостійні,

комунікабельні тощо, стараються бути чесними.
Такі курсанти мають достатні знання про загальні особливості організації
вирішення завдань професійної діяльності в установах виконання покарань, про
сутність управлінської діяльності, проте деколи мають труднощі щодо
визначення особливостей правового регулювання діяльності установ виконання
покарань, основних норм кримінально-виконавчого права, не можуть визначити
окремих аспектів психологічної структури особистості засуджених чи
психологічних

характеристик

колективів

засуджених.

Що

стосується

психологічних прийомів впливу на особистість у виховно-виправній діяльності,
такі курсанти можуть назвати лише деякі прийоми. Курсантам у більшості
випадків вдається належним чином працювати з різноманітними джерелами
інформації, здійснювати порівняння, узагальнення, систематизацію інформації,
працювати за окремими напрямами професійного зростання та самоосвіти.
У таких курсантів організаційні та управлінські уміння і навички, уміння
самостійно приймати необхідні управлінські рішення переважно сформовані.
Курсанти у більшості випадків уміють встановлювати міжособистісні контакти,
використовувати деякі комунікативні стратегії при здійсненні управлінського й
виховного впливу та при вирішенні конфліктних ситуацій. Курсанти уміють
переважно правильно здійснювати цілісний аналіз своєї діяльності, давати
самооцінку своєї поведінки та відповідно до цього коригувати свою діяльність.
У повсякденних умовах такі курсанти переважно емоційно стримані, правда, в
ситуаціях конфлікту їм це вдається не завжди.
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Курсанти з високим рівнем сформованості професійної компетентності
глибоко розуміють суспільне значення своєї професійної діяльності та цінності
професійної сфери. Вони цікавляться різними аспектами професійної діяльності
та особливостями організації роботи установ виконання покарань, визнають
цінності особистості, її неповторність, вірять у можливість виправлення.
Курсанти

у

всіх

ситуаціях

відповідальні,

організовані,

самостійні,

комунікабельні тощо, переважно чесні.
Такі курсанти мають глибокі та об’ємні знання про загальні особливості
організації вирішення завдань професійної діяльності в установах виконання
покарань, про сутність управлінської діяльності, знають особливості правового
регулювання

діяльності

кримінально-виконавчого

установ

виконання

права,

особливості

покарань,

основні

психологічної

норми

структури

особистості засуджених, психологічні характеристики колективів засуджених
та різноманітні психологічні прийоми впливу на особистість у виховновиправній діяльності. Курсанти уміють ефективно працювати з різноманітними
джерелами інформації, здійснювати порівняння, узагальнення, систематизацію
інформації, займаються самоосвітою.
У таких курсантів організаційні та управлінські уміння і навички
сформовані відповідно до вимог керівних документів. Курсанти уміють
самостійно

приймати

встановлювати

необхідні

міжособистісні

управлінські

контакти,

рішення,

використовувати

ефективно
різноманітні

комунікативні стратегії при здійсненні управлінського й виховного впливу та
при вирішенні конфліктних ситуацій. Курсанти уміють здійснювати цілісний
аналіз своєї діяльності, давати адекватну самооцінку своєї поведінки та
відповідно до цього коригувати свою діяльність. У повсякденних умовах та
конфліктних ситуаціях такі курсанти, як правило, емоційно стримані та
позитивно налаштовані.
Висновки та перспективами подальших наукових розвідок у даному
напрямку.

Аналіз

психолого-педагогічної

літератури

засвідчує,

що

сформованість у майбутніх офіцерів пенітенціарної служби професійної
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компетентності можна оцінювати за особистісним, когнітивним та діяльнісним
критеріями. Використання зазначених критеріїв дозволяє виділити три рівні
сформованості в офіцерів пенітенціарної служби професійної компетентності
(низький, середній та високий) і далі визначити стан сформованості у них цієї
професійно важливої властивості.
Перспективами подальших наукових розвідок є визначення педагогічних
умов формування професійної компетентності у майбутніх офіцерів Державної
пенітенціарної служби України у процесі їх фахової підготовки.
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Дармограй П. В. Критерии, показатели и уровни сформированности
профессиональной компетентности у будущих офицеров Государственной
пенитенциарной службы Украины
В статье представлены критерии и соответствующие показатели
сформированности у будущих офицеров пенитенциарной службы
профессиональной компетентности, в частности личностный, когнитивный и
деятельностый, а также детально охарактеризованы уровни ее
сформированности (низкий, средний и высокий). При определении
диагностического аппарата автор использует результаты теоретического
анализа научно-педагогической литературы и частных научных исследований,
а также структуру профессиональной компетентности офицеров
пенитенциарной службы. Важное значение имеет также учет отдельных
положений относительно вины и наказания, необходимости принятия
правоохранителем ценности права и ценности человеческой личности, а
также требований к персоналу пенитенциарных учреждений.
Ключевые
слова:
пенитенциарная
служба,
профессиональная
компетентность, личностный, когнитивный и діяльнісний критерии.
Darmohrai P. V. Criteria, indicators and levels of professional competence of
future officers of the State Penitiary Service of Ukraine
The article shows the need to find new approaches to the selection and training
of relevant organizations to improve the professional competence of officers of
Penitentiary Service; some criteria and relevant indicators of formation of
professional competence of future officers of Penitentiary Service, including
personal, cognitive and active approaches.
While determining diagnostic apparatus the author is using the results of
theoretical analysis of scientific and educational literature and applied scientific
research, as well as the structure of professional competence of officers of the
penitentiary service. Important is also to consider certain statements in regards of
guilt and punishment, the need for law enforcement officers to value the rights and
every human person, as well as to meet the requirements of penitentiary service
personnel.
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Author, isolating personal criteria, suggests that this criteria applies to the
sphere of human values of representatives of the penitentiary service, its professional
orientation and motivation to the formation of professional competence. This
criterion also covers the personal qualities of future officers that are necessary for
successful implementation of tasks of professional activity. The author mentions such
needed necessary qualities as responsibility, organizational qualities, diligence,
independence, integrity, honesty, and others.
Taking into consideration that the competent officer of the penitentiary service
should know the legislation and regulations which regulate activities in prisons;
basics of management and organization of correctional facility; method of analysis,
evaluation and advance knowledge of educational impact and organizing educational
activities; psychological personality structure, methods of its study, methods of
psychological influence on personality in educational and correctional activities;
organization of economic, informational and analytical and operative investigative in
a correctional facility etc.; the researcher is talking about the importance of isolating
the cognitive criteria that characterizes cognitive sphere of future officers of the
penitentiary service , their legal awareness, the ability to process vast amounts of
information and independently acquire knowledge and improve their level of
professional competence.
In return, the author distinguishes active criteria taking into consideration the
fact that the professional activity of officers of penitentiary service requires formation
of certain professional abilities and skills. This criterion covers officers’ abilities and
skills required for professional activity and ability to make the analysis of their work;
future officers must use best communicative strategies during conflict resolution.
The article also indicates the levels of formation of professional competence of
penitentiary service officers (low, medium and high).
Keywords: penitentiary service, professional competence, personal, cognitive
and active criteria.
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УДК 371.31:004
Інна Сергіївна Заярна,
вчитель англійської мови Українського гуманітарного ліцею
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м.Київ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
В межах цієї статті проаналізовані основні форми та напрямки
використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання
англійській мові учнів та студентів, охарактеризовано деякі особливості
використання інтерактивних методик навчання на прикладі виконання завдань
на уроках англійської мови, сформульовано окремі пропозиції щодо розширення
напрямків використання ІКТ у навчальному процесі.
Ключові слова: «англійська мова», «методика навчання англійській
мові», «інформаційно-комунікаційні технології», «методи сучасного навчання
іноземній мові», «мультимедійні технології».
Постановка проблеми у загальному вигляді. Розвиток сучасного
суспільства відбувається в епоху інформатизації, яка характеризується
застосуванням засобів інформаційних технологій у багатьох сферах діяльності
людини, в тому числі в сфері освіти. Раціональне поєднання традиційних
освітніх засобів з сучасними інформаційними і комп'ютерними технологіями
(далі – ІКТ) є одним з можливих шляхів вирішення завдання модернізації
освіти.
Відомий вислів Н. Ротшильда про те, що «хто володіє інформацією, той
володіє світом», у сучасному розумінні безсумнівно можна перефразувати як,
«хто володіє інформаційними технологіями, той володіє світом освіти».
Інформаційно-комунікаційні технології є основою сучасного суспільного
розвитку. Засоби ІКТ сприяють розвитку особистісних якостей особистості,
варіативності та індивідуалізації шкільної освіти. Сучасні ІКТ забезпечують
активне, творче оволодіння учням досліджуваного предмета, дозволяють
© Заярна І. С.
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викласти матеріал на новому якісно вищому рівні. Їх застосування відкриває
принципово нові можливості в організації навчального процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Процес
інформатизації суспільства й освіти знайшов своє відображення у вітчизняній
та зарубіжній педагогічній літературі. Зокрема, використання засобів ІКТ у
навчально-виховному процесі розглядають В. Беспалько, В. Биков, Р. Гуревич,
О. Кареліна, В. Краснопольський, Є. Полат, О. Романишина, Д. Соєр, Р. Шенк
та інші. Використання ІКТ у процесі викладання та вивчення іноземних мов
досліджують

В. Краснопольський,

Л. Морська,

Є. Полат,

І. Роберт,

П. Сердюков, Д. Таушан та ін. Ця проблема також є насущною й для педагогівпрактиків, оскільки вона широко обговорюється на педагогічних нарадах, у
віртуальних учительських спільнотах, на сторінках методичної преси. Але
варто зауважити, що питання проведення уроку з іноземної мови з
використанням ІКТ лишається недостатньо розробленим у науковій літературі.
З огляду на викладене вище постає необхідність теоретичного обґрунтування і
розробки методики застосування комп’ютерних технологій у навчанні
іноземній мові, що і є метою цієї статті.
Сформульована в межах цієї статті мета обумовлює необхідність
вирішення таких науково-прикладних завдань:
1) визначення основних етапів уроку англійської мови, де найбільш
ефективно можуть застосовуватися інформаційно-комунікаційні технології;
2) дослідження існуючих в інформаційному просторі інформаційнокомунікаційних технологій на предмет їх придатності та ефективності у процесі
навчання англійській мові;
3) вироблення основних форм та методів навчання англійській мові з
використанням інформаційно-комунікаційних технологій;
4)

формулювання

окремих

пропозицій

щодо

розширення

сфери

використання та видів інформаційно-комунікаційних технологій у процесі
вивчення англійської мови.
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Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасній методиці
викладання

іноземних

мов

значна

роль

відводиться

застосуванню

інформаційно-комунікаційних технологій. Слово «технологія» має грецьке
коріння і в перекладі означає науку, сукупність методів і прийомів обробки або
переробки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, виробів і перетворення їх в
предмети споживання. Сучасне розуміння цього слова включає і застосування
наукових і інженерних знань для вирішення практичних завдань. У такому
випадку інформаційними та телекомунікаційними технологіями можна вважати
такі технології, які спрямовані на обробку і перетворення інформації.
Інформаційні та комунікаційні технології – це узагальнююче поняття, що
описує різні пристрої, механізми, способи, алгоритми обробки інформації.
Найважливішим сучасним пристроями ІКТ є комп’ютер, забезпечений
відповідним програмним забезпеченням та засоби телекомунікацій разом з
розміщеною на них інформацією.
Основними напрямками використання нових інформаційних технологій у
навчанні англійської мови вважаються такі:
використання з метою навчання шляхом моделювання, наочного
представлення мовних, мовленнєвих і соціокультурних процесів та явищ;
організація

тренування

у

використанні

навчального

матеріалу

(формування мовленнєвих умінь та мовних навичок);
контроль та оцінювання рівня сформованості умінь та навичок,
зберігання, збір та обробка статистичної інформації;
забезпечення діалогу, комунікації за допомогою комп’ютерних мереж.
Найбільш значна група переваг полягає в методичних перевагах
використання ІКТ. Наприклад, вчителі використовують здатність комп’ютера
миттєво реагувати на введену інформацію для створення найпростіших
навчальних програм у вигляді вправ. Технічні переваги навчання англійської
мови за допомогою ІКТ полягають у тому, що звукові карти дозволяють
користувачеві записати свою промову, а потім прослухати і порівняти її з
вимовою носіїв мови. Графічні можливості комп’ютера можуть представити
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будь-який вид діяльності у вигляді картинок або анімації. Це особливо важливо
при ознайомленні з новою лексикою, оскільки зображення на моніторі
дозволяють асоціювати фразу англійською мовою безпосередньо з дією, а не з
фразою рідною мовою. Більше того, ІКТ є чудовим засобом інтерактивного
спілкування між різними мовними групами, що особливо яскраво проявляється
при застосуванні комп'ютерної мережі. Це може бути як локальна мережа, що
з’єднує кілька машин в одному навчальному закладі, так і Інтернет – глобальна
мережа, яка об’єднує мільйони користувачів по всьому світу [1].
Перераховані переваги дозволяють зробити висновок про те, що
інформаційні та комп'ютерні технології мають дуже великий потенціал при
навчанні іноземної мови. Завдяки оптимальному поєднанню можливостей
цілого ряду технічних засобів навчання (лінгафонного кабінету, відеофільмів,
телебачення,

радіо,

газет,

журналів,

книг,

бібліографічних довідників,

телефону) і володіючи додатковими можливостями (інтерактивність, графічні
можливості і т. д.), ІКТ надають практично безмежні можливості для навчання.
Оскільки метою навчання англійської мови є комунікативна діяльність
учнів, тобто практичне володіння мовою, до завданнь вчителя входить
активізувати діяльність кожного учня в процесі навчання, створити ситуації для
їх творчої активності. Використання сучасних засобів таких, як інформаційні
програми та інтернет-технології, а також навчання у співпраці та проектна
методика дозволяють вирішувати ці завдання. [2, c. 88-89]
Серед різних видів інновацій, як показали результати соціологічного
дослідження,
знайоме

проведеного

навчання

за

в

школах

допомогою

СНД,

викладачам

використання

найбільш

мультимедійних

засобів (66.7%) [3, с. 56-57].
Технологія

мультимедіа

(англ.

Multi-багато

і

media-середовище)

розглядається як інформаційна технологія навчання, інтегруюча аудіовізуальну
інформацію декількох середовищ (текст, відео, аудіо, графіка, анімація та ін.),
що реалізує інтерактивний діалог користувача з системою та різноманітні
форми самостійної діяльності. [4, с. 51-52].
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Використання мультимедійних технологій у процесі навчання дозволяє:
удосконалювати процес органічного поєднання традиційних форм і
методів освіти з інноваційними;
реалізовувати навчальну, інформаційну, ігрову, моделюючу та аналітичну
функції;
виконувати такі загально дидактичні принципи як наочність, доступність,
системність, перехід від навчання до самоосвіти, позитивний емоційний фон
навчання, зв’язок теорії з практикою. [5]
Крім того, мультимедійні технології підтримуються мультимедійними
програмами, енциклопедіями, словниками та спеціальними інформаційними
освітніми середовищами, створеними для пізнання цілісного навколишнього
світу в контексті його комп’ютерного проектування, моделювання та
конструювання.
Форми і місце використання інформаційно-комунікаційних технологій на
уроці залежать, звичайно, від змісту цього уроку і від мети, яку ставить
учитель. Тим не менш, практика дозволяє виділити деякі загальні, найбільш
ефективні прийоми застосування мультимедійних технологій:
 При вивченні нового матеріалу. Дозволяє ілюструвати різноманітними
наочними засобами. Застосування особливо вигідно в тих випадках, коли
необхідно показати динаміку розвитку будь-якого процесу.
 При закріпленні нової теми.
 Для перевірки знань. Комп’ютерне тестування – це самоперевірка і
самореалізація, це хороший стимул для навчання, це спосіб діяльності і
вираження себе. Для вчителя – це засіб якісного контролю знань,
програмований спосіб накопичення оцінок.
 Для поглиблення знань, як додатковий матеріал до уроків.
 При перевірці фронтальних самостійних робіт. Забезпечує поряд з усним
візуальний контроль результатів.
 При вирішенні завдань навчального характеру. Допомагає виконати і
контролювати проміжні і остаточний результати самостійної роботи.
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Мультимедійні технології виступають як особливі інтелектуальні засоби
діяльності і мають ряд переваг в порівнянні з іншими інформаційними
технологіями навчання, так як вони:
 Є педагогічним засобом постійного вдосконалення змісту і методів
виховання в сучасних умовах.
 Дають можливість виявити і підтримувати учнів з лінгвістичними
здібностями.
 Представляють собою основу дистанційного навчання.
 Забезпечують доступ до передових методів виховання і навчання широкої
педагогічної

громадськості

завдяки

всесвітній

мережі

Internet

і

розгалуженої комунікаційної мережі.
 Створюють штучну мовне середовище, дозволяють забезпечити вивчення
іноземної мови (ІМ) в індивідуальному темпі, підвищити самостійність і
відповідальність учня, організувати навчання іноземних мов для всіх
вікових груп, вибудувати навчання іноземних мов у відповідності з
інтересами,

цілями

учня,

ввести

в

навчання

іноземних

мов

міжкультурний компонент.
 Мультимедійними

технологіями

представляються

нові

і,

мабуть,

безмежні можливості створення засобів образотворчої наочності.
Крім того, інтенсивна організація навчального процесу передбачає
наявність оперативного зворотного зв’язку, швидкого отримання об’єктивної
інформації про перебіг педагогічного процесу, про рівні підготовленості учнів у
процесі проведення опитувань, тестувань, контрольних робіт, а також
оперативного регулювання і корекції навчально-пізнавальної діяльності. За цих
умов комп’ютерний контроль і самоконтроль стає ефективним засобом
зворотного зв’язку, на що звертають увагу В. Беспалько [6], В. Биков [7]
Г. Кедрович [8].
Завершуючи аналіз впливу інформатизації навчання на основні фактори
інтенсифікації процесу навчання іноземних мов, відзначимо той факт, що
більшість науковців дотримуються думки про те, що використання засобів ІКТ
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сприяє підвищенню ефективності навчання за умов правильного вибору
педагогами всіх компонентів педагогічного процесу (мети, змісту, форм,
методів і засобів), що відповідають технічним можливостям наявних засобів
ІКТ

та

комплексному

використанню

в

навчальному

процесі

різних

можливостей цих засобів.
Висновок. Отже, останні досягнення в галузі високих технологій
відкривають перед вчителями іноземної мови широкі можливості для
подальшого вдосконалення навчального процесу та підвищення якості
отримання знань. Використання мультимедійних технологій у мовній освіті –
це один з перспективних напрямків інформатизації навчального процесу.
Властивості мультимедійних програм допомагають вирішити основне завдання
мовної освіти – формування в учнів стійкої комунікативної компетенції під
мудрим

керівництвом

досвідченого

учителя,

але

шляхом

докладання

самостійних зусиль самого учня.
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Заярная И. С. Некоторые аспекты использования информационнокоммуникационных технологий в обучении английскому языку
В рамках данной статьи проанализированы основные формы и
направления использования информационно-коммуникационных технологий в
процессе
обучения
английскому
языку
учащихся
и
студентов,
охарактеризованы некоторые особенности использования интерактивных
методик обучения на примере выполнения заданий на уроках английского
языка, сформулированы отдельные предложения по расширению направлений
использования ИКТ в учебном процессе.
Ключевые слова: «английский язык», «методика обучения английскому
языку»,
«информационно-коммуникационные
технологии»,
«методы
современного обучения иностранному языку», «мультимедийные технологии».
Zaiarna I. S. Some aspects of information and communication technologies
in teaching English
Within this article the basic forms and ways of using information and
communication technology in teaching English are analyzed. The author describes
some of the features of interactive teaching methods on the example of the tasks at
English lessons and formulates some proposals to expand the areas of using
information and communication technologies in teaching.
Due to the continuing European integration processes in Ukraine, which is
definitely not bypass the education, the author pays special attention to European
interactive methods of teaching English and analyzes the advantages and
disadvantages of their usage in educational institutions of our country.
Within the article the author also describes disadvantages of traditional
systems of teaching foreign languages in comparison with interactive and
communication technologies and demonstrates tasks and exercises where the latest
teaching methods have advantages.
Since today there is a significant digital (technology) gap between educational
institutions in different regions of Ukraine, the article defines the most common
interactive methods of teaching English which are available to the majority of
educational process.
Also, the article highlights the technical advantages of teaching English
through computers where there are the sound cards which allow the user to record
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his speech and then listen to and compare it with the pronunciation of native
speakers. Image of the computer can present any type of activity in the form of
pictures or animations. This is particularly important when teaching new vocabulary,
as the image on the monitor allows to associate the phrase in English directly to the
action, but not the phrase mother tongue.
Overall, this article shows that the information and communication
technologies become more effective means of mastering different languages, make the
process of teaching English more accessible to people of different ages, social and
professional groups.
Keywords: «the English language», «methods of teaching English»,
«information and communication technologies», «modern methods of teaching
foreign languages», «multimedia technology».
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УДК 378:355:371.334
Майя Григорівна Карпушина,
старший викладач кафедри перекладу Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького,
м. Хмельницький

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ У МАЙБУТНІХ
ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ
ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ
У статті запропоновано й описано модель процесу формування вмінь
розв’язувати ПС у професійній діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників.
Визначено систему взаємовпливу та взаємозв’язків між її елементами.
Встановлено, що наявність у структурі запропонованої моделі блоку
цілепокладання,
функціонального,
організаційного,
змістового
та
діагностичного блоків забезпечать її функціонування та можливість
формування вмінь розв’язувати ПС. Обґрунтовано доцільність застосування
комплексу дидактичних принципів та педагогічних умов на всіх етапах
розв’язання ПС. Конкретизовано змістове наповнення, форми і методи для
кожного із зазначених етапів. Визначено критерії оцінювання вмінь
розв’язувати ПС.
Ключові слова: модель, формування вмінь, розв’язання ПС, професійна
діяльність, майбутні офіцери-прикордонники.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасні зміни у
суспільстві змушують освітян до постійного пошуку нової концепції освіти,
орієнтованої на

підготовку висококваліфікованого

фахівця.

Однією

зі

складових цієї підготовки є здатність вирішувати професійні проблеми,
приймати

рішення

в

нестандартних

ситуаціях,

поповнювати

нестачу

професійних знань, необхідних для компетентного розв’язання проблемних
ситуацій (далі – ПС). Тому створення авторської моделі формування у
курсантів умінь розв’язувати ПС у їх професійній підготовці набуває особливої
актуальності.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Аналіз
досліджуваної проблеми показав, що проблемний підхід до навчання був в
центрі уваги видатних мислителів (Сократ, Галілей, Г. Гегель, Дж. Дьюї,
Ж. Руссо, А. Дістерверг, К. Ушинський, А. Герд, Ф. Вінтергальтер, Б. Райков та
ін.). Над фундаментальними засадами проблемного навчання плідно працювали
В. Оконь, М. Махмутов, О. Матюшкін, С. Рубінштейн, І. Лернер, О. Лєонтєв.
Значний внесок у розвиток науково-теоретичних аспектів проблемного
навчання зробили А. Фурман, М. Нещадим, О. Назаркін, В. Чернобровкін та ін..
Проблему формування вмінь вивчали А. Галімов, Н. Берестецька, М. Коваль,
М. Козяр, В. Полюк, Ю. Дем’янюк. Проте проблема формування вмінь
розв’язувати ПС, як складової професійної підготовки майбутніх офіцерів
прикордонників не знайшла належного відображення у психолого-педагогічних
дослідженнях. А, попри те, проблема вже давно стала актуальною, бо
замовленням ДПСУ є фахівець, що досконало володіє знаннями прикордонного
контролю, оперативно-розшукової роботи, тактики прикордонної служби, а
також іншомовною комунікативною компетенцією, що дозволяє йому вільно
спілкуватися з іноземцями в різних службових ситуаціях.
Метою статті є обґрунтування моделі формування вмінь розв’язувати ПС
як складової професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ключовим поняттям методу
моделювання є «модель», яку визначають системою об’єктів або знаків, що
відтворює певні суттєві якості оригіналу і здатна замінити його таким чином,
що її вивчення дає нову інформацію про цей об’єкт. Під моделлю розуміють
штучно-створений об’єкт, аналогічний досліджуваному об’єкту, що відображає
та

відтворює

якості,

у

взаємозв’язки

простішому,
і

відношення

зменшеному
між

вигляді

елементами

структуру,

досліджуваного

об’єкта [10, с. 184, 193], тобто це «певний аналог відповідного фрагменту
дійсності» [17, с. 138], тому, у нашому випадку, «дослідження її слугуватиме
опосередкованим способом здобуття знань про такий об’єкт» [1, с. 28] як
формування вмінь розв’язувати ПС.
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Розробці моделі формування умінь у майбутніх офіцерів-прикордонників
розв’язувати ПС передувало вивчення структури й особливостей умінь
розв’язувати ПС [7; 3]; визначення основних дидактичних принципів їх
формування; аналіз інформаційної складової професійної підготовки та
обґрунтування доцільності та ефективності інтеграції гуманітарних та
професійних дисциплін з метою формування умінь розв’язувати ПС [9];
визначення

дидактичних

функцій

ПС;

визначення

педагогічних

умов

формування умінь у майбутніх офіцерів-прикордонників розв’язувати ПС [8];
уточнення етапів діяльності у процесі розв’язання ПС, методів вирішення ПС
та форм організації навчальної діяльності [6]; виокремлення критеріїв і рівнів
сформованості умінь у курсантів розв’язувати ПС [5].
Узагальнивши отриманий результат, ми розробили модель, що покликана
зробити процес формування умінь у майбутніх офіцерів-прикордонників
розв’язувати ПС систематичним, цілеспрямованим та ефективним шляхом
забезпечення відповідних педагогічних умов та інтеграції циклу гуманітарних і
професійних дисциплін.
Суб’єктами

моделі

формування

умінь

у

майбутніх

офіцерів-

прикордонників розв’язувати ПС є курсанти і викладачі НАДПСУ з таких
дисциплін як «Українська мова за професійним спрямуванням», «Іноземна мова
за професійним спрямуванням», «Практичний курс основної іноземної мови»
«Прикордонний контроль», «Прикордонна служба», «Педагогіка».
Об’єктом моделювання у нашому дослідженні є формування умінь у
майбутніх офіцерів-прикордонників розв’язувати ПС. Дослідження було
проведено на прикладі підготовки курсантів НАДПСУ з іноземної мови
(далі – ІМ). У виборі дисципліни ми керувалися твердженням Є. Пассова про
те, що будь-яка проблема, конфлікт, які порушують систему взаємовідносин є
змістом мовленнєвої ситуації [13, с. 100]. За його теорією, задача або проблема
вимагає мовленнєвого вчинку, в якому виражається ставлення людини до
створеної проблеми: саме така мовленнєва функція як ставлення людини до
створеної проблеми і є у ситуації організуючим елементом [14, с. 92].
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БЛОК ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ
Мета: Формування вмінь у майбутніх офіцерів-прикордонників розв’язувати проблемні ситуації
Завдання:
1)забезпечити спільну модальність пошуку шляхів розв’язання проблемних ситуацій;
2)формувати вміння застосовувати методи проблемного навчання та різні форми взаємодії;
3)інтегрувати інформаційну складову професійної підготовки курсантів у зміст гуманітарних дисциплін;
4)керувати процесом розв’язання ПС та постійно підвищувати рівень самостійності курсантів у розв’язуванні
ПС.
Принципи:
рольового співвідношення інваріантного і професійно-особистісного компонентів навчання
зв’язку теорії з практикою
усвідомлення проблеми/мети
систематичності і послідовності
професійно-особистісної іншомовної комунікації
проблемності
конкрет изації навчального матеріалу

мотиваційна

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ БЛОК
Дидактичні функції ПС:
комунікативна модальна компетентнісно-діяльнісна когнітивна

Розвиток мотивації
шляхом створення
спільної модальності
пошуку

мотиваційно-вольова

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ БЛОК
Педагогічні умови:
Застосування методів
Забезпечення інформаційної
проблемного навчання та
складової професійної підготовки
інтерактивних форм організації майбутніх офіцерівнавчання
прикордонників

Застосування
педагогічного
менеджменту

Етапи розв’язання проблемних ситуацій:

Початковий: Ознайомлення з проблемним полем. Мобілізація життєвого досвіду. Виявлення проблеми та її
членування. Абстрагування відомого від невідомого.
Основний: Висування ідей, гіпотез, аргументів. Постановка запитань. Формування поля вибору. Визначення
стратегії діяльності.
Кінцевий: Актуалізація (реалізація) ПС. Здійснення комунікативних намірів. Прийняття рішення. Рефлексія.

Аналітико-синтетичний

Інтерактивна групова робота
під керівництвом викладача

Пошуковий, дослідницький

Індуктивно-дедуктивний

Форми організації навчальної діяльності
Індивідуальна самостійна
Групова самостійна робота
робота

ЗМІСТОВИЙ БЛОК
ПС елементарного рівня складності (ПС мовного та побутового характеру)
ПС середнього рівня складності (ПС комбінованого характеру побутового змісту з елементами
професійної діяльності)
ПС високого рівня складності (ПС професійного-орієнтованого змісту)

Мотиваційно-ціннісний

ДІАГНОСТИЧНИЙ БЛОК
Критерії
Діяльнісно-цільовий
Когнітивно-пізнавальний

Емоційно-вольовий

Рівні
Низький

Задовільний

Достатній

Високий

Результат: Сформованість вмінь розв’язувати ПС та приймати відповідні рішення
Рисунок – Формування вмінь у курсантів розв’язувати ПС
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Методи вирішення ПС

Педагогічні науки

Отже, ми опиралися на дисципліну ІМ, тому що спеціалісту мова
потрібна як засіб для розв’язання конкретних задач, тому що професійна
компетенція

офіцерів-прикордонників

безумовно

включає

іншомовну

комунікативну компетенцію, а також ІМ є інтегральною частиною навчальних
планів всіх напрямків підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників академії;
навчання

ІМ

для

професійних

цілей

необхідно

розглядати

в

мультидисциплінарній площині, що охоплює різні модуси філологічних наук,
теорію мовної комунікації, використання інформаційних і комунікативних
технологій, фонові знання та професійну складову; ІМ передбачає вирішення
проблем на межі декількох професійних дисциплін засобами ІМ, так як
професійна

діяльність

малоефективною,

якщо

майбутніх
фахівець

в

офіцерів-прикордонників
галузі

міжмовної,

буде

міжкультурної

комунікації, який є активним учасником ділових взаємовідносин, не володіє
базовими професійними знаннями. А проте «знання з різних галузей, дисциплін
реалізуються за рахунок інтеграції саме у вміннях. Тому в структурі процесу
формування вмінь чільне місце займає процес інтеграції» [16]. Крім того, в
умовах глобалізації сучасного світу, де провідну роль відіграють країни
англомовного світу, прикордоннику все частіше доводиться вирішувати
проблеми англійською мовою. Й, нарешті, саме через засоби мови ми здатні
прослідкувати процес формування мислення в умовах навчальної діяльності у
конкретних ПС.
Розроблена нами модель формування вмінь у курсантів розв’язувати ПС у
майбутній

професійній

діяльності

включає

блок

цілепокладання,

функціональний, організаційний, змістовий та діагностичний блоки.
Блок цілепокладання відображає головну мету моделі – сформувати
вміння розв’язувати ПС, а також завдання, виконання яких передбачає створена
нами модель: забезпечити спільну модальність пошуку шляхів розв’язання
проблемних ситуацій; формувати вміння застосовувати методи проблемного
навчання та різні форми взаємодії; інтегрувати інформаційну складову
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професійної підготовки курсантів у зміст гуманітарних дисциплін; керувати
процесом розв’язання ПС та постійно підвищувати рівень самостійності
курсантів у розв’язуванні ПС.
Закономірності навчання засобами ПС тісно пов’язані з принципами.
Вони

відображують дидактичні закони та

закономірності.

На

основі

загальнодидактичних принципів ми конкретизували принципи вивчення ІМ для
особливих цілей з урахуванням особливостей навчання з використанням ПС.
Принцип усвідомлення проблеми або цілі дозволяє спрямувати курсантів
на сприйняття ними проблеми як професійно-особистісної і дає можливість
реально зрозуміти мету розв’язання проблеми засобами ІМ та усвідомити, що
іншомовна комунікація сприяє опануванню необхідними навичками та
вміннями у ситуаціях професійних міжнародних контактів.
Принцип професійно-особистісної іншомовної комунікації забезпечує
інтеграцію міждисциплінарних компетенцій. Беручи до уваги універсальність
мови, як засобу пізнання, слід розглядати можливість орієнтації її на більш
широкий спектр професій і, зокрема, на професійну діяльність майбутніх
офіцерів-прикордонників.
Принцип конкретизації навчального матеріалу передбачає відбір мовного
матеріалу з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності
шляхом аналізу можливих сфер застосування іншомовного мовлення у
майбутній діяльності.
Принцип

рольового

співвідношення

інваріантного

і

професійно-

особистісного компонентів навчання ІМ передбачає ефективність використання
проблемних ситуацій у навчальному процесі. Він тісно пов'язаний з принципом
проблемності,

тобто

ситуативно-проблемної

організації

професійно-

особистісного навчання на заняттях з ІМ. Проблема і її ситуативна
обумовленість, а також здійснення контакту з метою розв’язання або вирішення
проблеми дозволяє сприймати навчальну тему не домінантною категорією, яка
існує поза межами дисципліни, а як результат збігу або взаємодії базових
компонентів професійно-особистісної ПС.
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Принцип зв’язку теорії з практикою визначає цілу низку вимог до змісту,
методів, форм організації навчання і до самого процесу навчання та передбачає
застосовування теоретичних знань для вирішення практично важливих завдань,
ПС, сприяє розвитку умінь розв’язувати проблеми.
Принцип систематичності і послідовності ґрунтується на тому, що
засвоєння матеріалу розпочинається із найпростішого, елементарного. З одного
боку, систематичність підкріплення знань дозволяє довше утримувати
інформацію у пам’яті, з іншого – вона залежить від логічних зв’язків між
знаннями. Безсумнівно, що нове знання повинно спиратися на раніше засвоєне.
До функціонального блоку ми віднесли дидактичні функції, які можуть
бути реалізовані за допомогою ПС. Ми переконані, що такими функціями є:
комунікативна,

яка

здійснюється

через

суб’єкт-об’єкт-суб’єктну

взаємодію. Курсанти вступають у діалогічну взаємодію з ПС, навчаються
встановлювати психологічний контакт з уявними учасниками правоохоронної
діяльності та суб’єктами прикордонного контролю, будувати професійно
необхідні стосунки;
модальна, яка виражається через виявлення власного ставлення до
предмету обговорення;
когнітивна, яка реалізується за допомогою постійного стимулу до
вивчення невідомого знання або уміння, що є перманентним компонентом ПС;
емоційно-вольова – через вираження почуттів, емоцій та демонстрації
вольових дій, які визначаються за такими ознаками як усвідомленість,
цілеспрямованість, ініціація дії, наявність вольового зусилля, подолання
перешкод;
мотиваційна – через створення ПС, яка є способом і засобом формування
мотивації;
компетентнісно-діяльнісна

здійснюється

засобами

практичного

застосування теоретичних знань, оскільки ПС вимагає постійної ментальної або
фізичної участі у процесі її розв’язання.
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Наймісткішим блоком моделі є організаційний, який охоплює педагогічні
умови, етапи діяльності, методи вирішення ПС та форми організації навчальної
діяльності.
Аналіз психолого-педагогічної літератури, особистого досвіду науковопедагогічного складу НАДПСУ переконливо свідчить про те, що процес
формування будь-яких вмінь може ефективно реалізуватися за певних
педагогічних умов, тому обґрунтування педагогічних умов формування у
майбутніх офіцерів-прикордонників вмінь розв’язувати ПС визначено одним з
основних завдань нашого дослідження.
Експертною групою науково-педагогічного складу кафедр англійської
мови, перекладу, педагогіки та соціально-економічних дисциплін та кафедри
прикордонного контролю були визначені педагогічні умови, що сприяють
ефективному формуванню вмінь розв’язувати ПС. На їхнє переконання,
реалізація таких умов, як розвиток мотивації через створення спільної
модальності

пошуку,

інтерактивних
складової

форм

застосування
організації

професійної

методів

навчання,

підготовки

проблемного
забезпечення

майбутніх

навчання

та

інформаційної

офіцерів-прикордонників,

застосування педагогічного менеджменту [8] надає змогу ознайомити курсантів
зі змістом майбутньої професійної діяльності.
В

структурі

будь-якої

діяльності,

включаючи

мовленнєву,

мета

співвідноситься з результатом. Початковим етапом розв’язання ПС є
орієнтування у проблемному полі. Ознайомитися з проблемним полем і
правильно сформулювати проблему означає вже наполовину її розв’язати.
Однак, постає питання: за яких умов формується потреба розв’язувати
усвідомлену

проблему.

Практика

показала,

що

обов’язковою

умовою

виникнення такого стимулу є досвід тієї діяльності, який набувався раніше.
Таким чином, розпочавши заняття з завдання, яке потребує розв’язання,
викладач створює ПС і тим самим формує у свідомості курсанта мотив –
опанувати тими знаннями та вміннями, які необхідні для розв’язку проблеми. У
такий спосіб розмежовується відоме та невідоме, необхідне для розв’язання
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конкретної ПС. Крім цього, перефразування проблеми у кілька способів, її
членування, розкладання на компоненти сприяє чіткому розумінню проблеми
та всіх її сторін, а, разом з тим, і розвитку дедуктивного мислення учасників
процесу.
По суті, ПС має педагогічну цінність лише за умови, коли вона дозволяє
відокремити відоме від невідомого та визначити шляхи розв’язання проблеми,
коли людина, зіткнувшись з проблемою, точно знає, що саме їй невідомо.
Виникає внутрішня потреба – опанувати нові знання та способи дій шляхом
вирішення проблеми та в процесі розумової праці, який пов’язаний з
висуванням ідей, гіпотез, аргументів; запитаннями, пошуками необхідних
знань, тобто формується поле вибору з метою знаходження розв’язку ПС.
Таким чином, ПС після її аналізу перетворюється у проблемне завдання,
яке ставить запитання «Що робити?». Саме серія проблемних питань
трансформує проблемну задачу в модель пошуку рішення, де розглядаються
різні гіпотези, шляхи, засоби, методи розв’язання, тому не дивно, що
прихильники проблемного навчання визначають його, як «ланцюг проблемних
задач, послідовне розв’язання яких веде до досягнення поставленої дидактичної
мети» [15].
Ефективне розв’язання ПС залежить від наявності стратегії та можливості
її застосувати відповідно до завдання і ПС. Під стратегією мовленнєвого
спілкування науковці розуміють оптимальну реалізацію інтенції мовця щодо
досягнення конкретної мети спілкування, тобто контроль і вибір дієвих ходів
спілкування і гнучкої їх видозміни в конкретній ситуації [2], або ланцюг рішень
мовця, відбір мовних засобів і мовленнєвих дій [12]. А конкретні мовленнєві
дії, які спрямовані на досягнення впливу на певному етапі стратегічної
взаємодії називають комунікативною тактикою. Отож, якщо комунікативні
стратегії передбачають загальний розвиток діалогу, то тактики демонструють
реалізацію цієї стратегії на кожному етапі перебігу ПС. Це означає, що
стратегічно-компетентний курсант швидко розуміє прочитане, виділяє головне,
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знаходить відповіді на поставлені питання та адекватні лексичні одиниці для
формулювання відповідей, ставить логічні запитання.
Опанування стратегією та стратегічний досвід є ефективним як у
вивченні окремих дисциплін, так і розв’язанні ПС. Адже, стратегічна
компетенція базується на таких характеристиках стратегії, як проблемна
орієнтованість і свідомість, а також на мотиваційних процесах [4].
Елементи попереднього планування, як показала практика, позитивно
впливають на

ефективність комунікативної діяльності спрямованої на

розв’язання проблеми, що є предметом кінцевого етапу діяльності, тобто
реалізації. Вони не лише цілеспрямовано працюють на мету – прийняття
рішення у ПС, але й покращують мовлення, а відтак і мислення.
Отже, кінцевий етап діяльності – прийняття рішення – по суті, є
демонстрацією

знань

та

способів

дій,

вияв

стратегічної,

іншомовної

компетенцій і професійної компетентності в цілому. Таким чином, курсанти не
лише практично застосовують «знайдений принцип розв’язання задачі, а й
одночасно перевіряють або перетворюють цей принцип у відповідності до умов
розв’язання задачі» [11, с. 101].
У процесі експерименту ми переконалися, що без організації різних форм
взаємодії

та

комбінування

методів

навчання

не

можливо

створити

запланований продукт – вміння розв’язувати ПС та приймати відповідні
рішення.
Поза всяким сумнівом, знання стають міцнішими за умови, коли об’єкт
навчальної діяльності є засобом спілкування, коли виникають діалогічні
відносини курсантів з курсантами з приводу об’єкту, то необхідність
індивідуально-групових форм роботи є очевидною. За умови широкого
використання групових форм навчання формується навчальний колектив, який
позитивно

впливає

на

становлення

особистості,

створення

атмосфери

взаємозалежності та відповідальності за діяльність кожного її учасника,
виникає єдність цінностей, що значно підвищує мотивацію. Таким чином,
навчальна діяльність наближається до майбутньої професійної через включення
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соціального фактору. Справді продуктивною особистісна, соціально-значима
групова навчальна діяльність є ще й тому, що дозволяє розподіл функцій за
індивідуальними

здібностями

курсантів.

Тому

оптимальними

формами

колективної діяльності курсантів мають стати такі, як мозковий штурм, метод
проектів, метод аналізу конкретних ситуацій та ін., які передбачають
інтерактивність між учасниками груп та об’єктами їх обговорення, а також
активне застосування таких методів як аналіз і синтез, індукція та дедукція,
пошуковий та дослідницький методи.
Змістовий блок забезпечує навчальну діяльність ПС з певним мовним та
професійним контекстом. Тому створення викладачем адекватної ПС, яка б
відповідала рівню знань курсантів, передбачала засвоєння нових знань та вмінь
через безпосередню участь в ній та зв’язок відомих курсантам знань з
невідомими, які потрібно засвоїти у новій ситуації, є першочерговим
завданням. Безумовно, це потребує методичної, психологічної та педагогічної
готовності викладача,

тобто вдосконалення

системи його професійної

підготовки з метою організації умов формування вмінь розв’язувати ПС,
забезпечення інформаційної підтримки процесу формування вмінь розв’язувати
ПС в реальних умовах НАДПСУ та визначення форм і методів вирішення ПС.
Таким чином, принцип проблемності з епізодичного і не завжди ефективного у
застосуванні на заняттях перетвориться у системний, експертний принцип.
Очевидно, що навчальне поле повинно включити таку ситуацію, яка б
була доступною за рівнем знань, логічно пов’язаною з уже відомими знаннями,
бути достатньо складною, щоб створювати адекватні виклики, та мати
професійно-особистісну значущість для курсантів. З іншого боку, вона повинна
досягати такого рівня проблемності, щоб провокувати проблемний діалог між
суперечливими ідеями, дійсним і бажаним, суперечливими судженнями,
фактами, між курсантами та об’єктом потреби, між курсантами та викладачем,
між самими курсантами. Оскільки професійна компетентність забезпечується
комплексом різних дисциплін, то очевидно, що розв’язання професійної ПС не
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є можливим без застосування комплексу знань, тому її зміст раціонально
будувати на діалозі дисциплін.
Беручи до уваги специфіку професійної діяльності майбутніх офіцерів
прикордонників та сферу застосування ІМ в їх службовій діяльності, ми
вважаємо, що зміст ПС повинен охоплювати як загально-побутовий, так і
професійно-особистісний компоненти, щоб забезпечити монопредметний та
міжпредметний

аспекти

майбутньої

професійної

діяльності,

а,

отже,

інваріантну та варіативну складові робочої програми дисципліни. Через
практичну перевірку ми прийшли до висновку, що лише обидві складові в
комплексі забезпечують відповідну підготовку й адекватне формування вмінь
розв’язувати ПС. Саме ці причини переконали нас у тому, що класифікація ПС
повинна ґрунтуватися на принципах доступності та рольового співвідношення
інваріантного й професійно-особистісного компонентів навчання ІМ.
Зважаючи

на

вище

викладене,

ми

виокремили

ситуації,

які

класифікуються за рівнем інтелектуального ускладнення, тобто поступового
ускладнення викликів, що передбачає використання ПС, починаючи з першого
курсу з поступовим їх ускладненням на старших курсах та поступовим
нарощуванням професійно-особистісного компонента. Тому у моделі подано
ПС за різними рівнями складності:
ПС елементарного рівня складності мовного та побутового характеру з
чітко визначеною проблемою, повною інформацією та усіма деталями й
необхідним матеріалом для її розв’язання, тобто планом та ключовими
виразами.
ПС середнього рівня складності комбінованого характеру (побутового
змісту з елементами змісту майбутньої професійної діяльності) з визначенням
проблеми у широкому контексті з неповною інформацією та декількома
деталями, одним-двома посиланнями для самостійного опрацювання з
додаванням плану її розв’язання.
ПС високого рівня складності професійного характеру з нечітко
визначеною або зовсім невизначеною проблемою, відсутністю ключових
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деталей, необхідністю застосування професійної термінології та вивчення
декількох джерел знань для розв’язання проблем близьких до професійної
діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників.
Розв’язання ПС елементарного рівня складності сприяє опануванню
самого шляху розв’язування проблеми. Тоді як ПС середнього та високого
рівня складності потребують використання знань з різних дисциплін, тому
зміст навчання за умови застосування ПС організовується не навколо одного
предмета, а навколо комплексу предметів. Очевидно, що лише знання ІМ без
урахування змісту професійних дисциплін, таких як «Прикордонний контроль»,
«Прикордонна служба», не забезпечать розв’язання ПС у професійній
діяльності майбутнього офіцера-прикордонника. Саме такий підхід до
визначення

навчального

матеріалу

враховує

потреби,

інтереси,

інтелектуальний, освітній та загальний розвиток курсанта, зв'язок із темою, яка
вивчається; відповідність нормативності та частотності вживання лексичних
одиниць; соціокультурні реалії; автентичність навчального матеріалу, а також
професійно-орієнтований контекст.
Перевірка
визначеними

теоретичної

критеріями,

а

моделі
саме:

здійснювалася

за

чотирма

мотиваційно-ціннісним,

чітко

когнітивно-

пізнавальним, діяльнісно-цільовим та емоційно-вольовим. Експерти дійшли
відповідного висновку з таких причин: будь-якій діяльності передує мотив,
тобто той стимул, який спрямовує курсанта на досягнення визначеної мети,
таким чином, курсант визначає пріоритетність своїх дій та їх особистісну
цінність; будь-яка діяльність передбачає також пізнання нового: опанування
новими знаннями, вміннями, формування нових навичок, які набуваються у
самій діяльності, тобто у процесі виконання дій, націлених на виконання
завдання. Важливим є також створення сприятливої емоційної атмосфери та
формування вольової складової особи. Безумовно, що позитивні емоції
сприяють кращій суб’єкт-об’єкт-суб’єктній взаємодії, разом з тим така
взаємодія зміцнює вольову якість її учасників. Нами визначено чотири рівні
сформованості у курсантів умінь розв’язувати ПС: низький (репродуктивний),
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задовільний (реконструктивний), достатній (активно-пошуковий) та високий
(креативний).
Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
Отже,

розроблена

взаємозв’язків

нами

може

модель

забезпечити

за

своєю

формування

структурою
вмінь

та

системою

розв’язувати

ПС.

Ефективності реалізації моделі сприяє застосування комплексу педагогічних
умов та сукупність змістового наповнення, форм та методів, спрямованих на
формування вмінь розв’язувати ПС на бажаному рівні як складової майбутньої
професійної діяльності офіцерів-прикордонників з урахуванням особливостей
навчання у військовому закладі. Перспективи подальших розвідок у цьому
напрямку вбачаємо в експериментальній перевірці ефективності та дієвості
розробленої моделі формування вмінь у курсантів розв’язувати ПС.
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Карпушина М. Г. Модель формирования умений у будущих офицеровпограничников решать проблемные ситуации
В статье предложена и описана модель процесса формирования умений
решать ПС в профессиональной деятельности будущих офицеровпограничников. Определено систему взаимовлияния и взаимосвязей между ее
элементами. Установлено, что наличие в структуре предложенной модели
блока целеполагания, функционального, организационного, содержательного и
диагностического блоков обеспечат ее функционирование и возможность
формирования умений решать ПС. Обоснована целесообразность применения
комплекса дидактических принципов и педагогических условий на всех этапах
деятельности решения ПС. Конкретизировано содержательное наполнение,
формы и методы для каждого из указанных этапов. Определены критерии
оценивания умений решать ПС.
Ключевые слова: модель, формирования умений, решение ПС,
профессиональная деятельность, будущие офицеры-пограничники.
Karpushyna M. G. The model of problem-solving skills formation of future
border guard officers
The article offers and describes a model of the process of formation of skills to
solve problem situations in professional activity of future border guard officers. The
system of interaction and relationships between its elements has been defined.
It is established that the presence of goal setting, functional, organizational,
content, and diagnostic blocks in the structure of the proposed model will ensure its
functioning and the possibility of the problem-solving skills formation. The goal
setting block contains except the target also its objectives, which are to provide a
common modality of finding ways to solve problem situations; to form the ability to
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apply methods of problem-based learning and different forms of interaction; to
integrate the information content of professional training of cadets into the content of
the Humanities; to manage the problem- solving process and constantly improve the
level of independence of cadets in solving problem situations. On the basis of the
general didactic principles we have further elaborated the principles of studying a
foreign language for special purposes considering its features. The appropriateness
of application of the complex of didactic principles and pedagogical conditions at all
stages of problem-solving has been reasoned. The didactic principles include the
principle of personal and vocational foreign language communication, concretization
of study materials, role of the invariant and professional and personal learning
components proportion in teaching a foreign language, theory and practice
communication, systematicity and consistency, as well as the problem or goal
awareness.
Determining pedagogical conditions of problem-solving skills formation of
future border guard officers is identified as one of the main objectives of our
research. As far as the pedagogical conditions concern the group of experts agreed
on the following ones: the development of motivation through the creation of a
common search modality, the application of methods of problem-based learning and
interactive forms of training, provision of information component of professional
training of future border guard officers, the use of pedagogical management.
The content, forms and methods for each of problem-solving stages have been
concretized. Special focus is made on the content of the problem situations. They
have been differentiated according to three level of intellectual difficulty. Criteria of
problem-solving skills estimation have been defined. Criteria complex encompasses
motivationally-axiological, cognitive and informative, activity-focused and
emotionally-volitional.
Prospects of further studies in this direction have been seen in the experimental
verification of the efficiency and effectiveness of the developed model of problemsolving skills formation.
Keywords: model, problem-solving skills formation, problem-solving,
professional activity, future border guard officers.
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УДК 378.141
Людмила Володимирівна Катревич,
здобувач Національної академії Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У
ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
У статті розглянуто аспекти професійної підготовки вчителів
гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах Великобританії на
сучасному етапі. Увагу зосереджено зокрема на соціально-політичному вимірі
підготовки та змісті навчання. Зазначено, що вивчення закордонного досвіду
професійної підготовки педагогів матиме позитивний вплив на вдосконалення
вітчизняної системи навчання майбутніх учителів.
Ключові слова: професійна підготовка, вчителі гуманітарних дисциплін,
світові тенденції, вимоги до абітурієнтів, навчальні плани, особистісноорієнтований підхід, технології пошукового навчання, професійний розвиток.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Оновлення системи
української освіти та її орієнтація на кращі європейські традиції вимагає
дослідження функціонування освітніх систем інших держав. На наш погляд,
особливо гострою стає ця потреба, коли мова йде про підготовку майбутніх
учителів гуманітарних дисциплін, чия діяльність спрямована на полікультурне
виховання української молоді в дусі гуманізму та демократії. Кінець ХХ –
початок ХХІ століття позначився оновленням змісту шкільної гуманітарної
освіти в Україні та появою нових дисциплін суспільствознавчого циклу,
зокрема громадянської освіти, релігієзнавства, етики, культурології тощо.
Сьогодні в Україні не сформовано чіткої системи професійної підготовки
вчителів цих предметів, а програми підготовки педагогів громадянської освіти
взагалі відсутні. Вважаємо, що в даному випадку особливо вартий уваги досвід
професійної підготовки вчителів гуманітарних дисциплін Великобританії –
країни із давніми педагогічними традиціями і, водночас, освітніми новаціями.
© Катревич Л. В.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Аналіз останніх
джерел і публікацій система освіти Великої Британії завжди перебувала в полі
зору

вітчизняних

професійної
майбутніх

дослідників.

підготовки
учителів

Зокрема

вчителів

іноземних

розглядається

(Н. Авшенюк),

мов

у

Великій

стандартизація

професійна
Британії

підготовка

(В. Базуріна),

охарактеризовано соціокультурний компонент підготовки майбутніх учителів
початкової школи (О. Волошина), професійна підготовка майбутніх учителів
іноземної мови в системі дистанційного навчання університетів Великої
Британії (Т. Гарбуза), особливості методичної підготовки вчителів англійської
мови у Великій Британії (І. Задорожна), формування професійної майстерності
вчителя в системі педагогічної освіти Англії та Уельсу (Ю. Кіщенко), тенденції
розвитку освіти дорослих (С. Коваленко), організація профільного навчання у
старшій школі (Н. Костенко), розвиток мовної освіти в середніх і вищих
навчальних закладах (О. Кузнецова), професійна підготовка вчителя у системі
педагогічної освіти Англії і Шотландії (А. Соколова), етнопедагогічні традиції
виховання (М. Тадєєва, О. Скринська), професійно-педагогічна підготовка
вчителів у Великій Британії (Н. Яцишин) тощо.
Попри різноманіття аспектів вивчення британської системи освіти,
комплексне дослідження професійної підготовки вчителів гуманітарних
дисциплін у вищих закладах освіти Великої Британії досі здійснено не було.
Таким чином, мета статті полягає у висвітлені основних аспектів
професійної підготовки вчителів ГД у ВНЗ Великобританії, зокрема соціальнополітичного виміру та змісту підготовки цих фахівців.
Виклад основного матеріалу дослідження. Великобританії стала однією
з перших держав, які приступили до реалізації принципів, проголошених
Болонською декларацією. При переході на принципи декларації Великобританії
вдалось зберегти специфіку національної системи вищої професійної освіти, в
тому числі і підготовки вчителів, а також сприяти поширенню власних освітніх
традицій на загальноєвропейському рівні. Сьогодні розвиток освіти, в тому
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числі і педагогічної, у Великобританії проходить у руслі таких світових
тенденцій як: демократизація, гуманізація, гуманітаризація, інформатизація,
глобалізація, розвиток неперервної освіти. Ці принципи знайшли своє
відображення в ціннісно-цільових основах Національного курікулуму (National
Curriculum), проектах та стратегічних документах, розвитку концепції
неперервного навчання, у вимогах професійних стандартів до професійної
підготовки майбутніх учителів тощо. Основні завдання та положення
британських стратегічних документів початку ХХІ ст. базуються на загальному
русі європейської освіти до 2020 року, визначеному документом «Стратегічні
рамки європейського співробітництва в галузі освіти і навчання (ЕТ 2020)» [1],
в якому особлива увага приділяється доступності та якості вищої освіти, як
запоруки самореалізації особистості в соціумі, не залежно від її фінансового
становища,

на

європейських

принципах

демократичності,

рівності

та

справедливості.
Кінець ХХ – початок ХХІ ст. позначився змінами в шкільній гуманітарній
освіті,

які

регламентувались

стратегічними

документами

положеннями
британського

Національного

курікулуму,

уряду,

Європи

Ради

та

Європейського Союзу. Зокрема в цей час виникає новий напрям шкільної
гуманітарної науки – громадянська освіта, яку було введено як обов’язкову
дисципліну Національного курікулуму для учнів середніх шкіл з вересня 2002
року. Сьогодні у Великобританії розроблено чітку систему курсу громадянської
освіти в школі, який містить цілі, зміст навчання та очікувані результати.
Загалом шкільний курс громадянської освіти спрямований на соціальну і
моральну відповідальність громадян, активну участь у громадському житті та
політичну грамотність [2, c. 2-3].
Із посиленням інтеграційних процесів у Європі та світі у 80-хх рр. ХХ ст.
чимала увага почала приділятися питанням вивчення у середній школі історії,
як основного джерела знань про основні події у рідному і світовому суспільстві,
а також цінності людства загалом. У 1988 р. у Великобританії, коли було
представлено Національний курікулум, історію визначено обов’язковим
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предметом для вивчення учнями до 16 років. Було наголошено на ролі
предмету

історії

у

формуванні

з

молодого

покоління

розсудливих

громадян [3, c. 37]. Стандарт викладання історії став каталізатором оновлення
професійної підготовки вчителів історії, так як передбачав ті навички та уміння,
якими мали володіти вчителі для успішної професійної діяльності [3, c. 22].
Національним курікулумом визначається вагома виховна роль релігійної
освіти у школі, яка виражається у сприянні духовному, моральному,
соціальному і культурному розвитку учнів, розумінню власної та інших
культур і традицій, які часто основуються на релігійних віруваннях [4].
Як показали дослідження різних науковців (Н. Авшенюк, О. Волошиної,
Л. Пуховської, А. Сбруєвої), 90-і рр. ХХ століття стали переломними на шляху
до гармонізації функцій британського вчительства як об’єкта і суб’єкта
процесів реформування освітньої сфери. У цей період в основі реформування
педагогічної

освіти,

зокрема

в

Англії

та

Уельсі,

закладались

ідеї

кваліфікаційних та акредитаційних стандартів підготовки майбутнього вчителя.
Упродовж наступного десятиліття підходи до стандартизації педагогічної
освіти стрімко розвивалися і в кінцевому рахунку вилились у цілісну систему
Національних стандартів професійної діяльності вчителя, включаючи три
етапи: а) підготовку; б) вступ до професії; в) професійний розвиток та
професійну кар’єру [5, c. 68-69].
Окрім стандартизації педагогічної освіти наприкінці 90-х років ХХ ст. –
початку ХІХ, створення та реорганізації педагогічних організацій відбулося
урізноманітнення і збільшення шляхів професійної підготовки вчителів.
Сьогодні у Великобританії, зокрема в Англії, існують наступні шляхи
професійної педагогічної підготовки:
педагогічного коледжу, який з 2-річного середнього спеціалізованого
закладу в сучасних умовах піднявся до 3-4-річного інституту або факультету в
складі університету з наданням випускникам не лише кваліфікаційного
вчительського диплома, але й бакалаврського академічного ступеня «Бакалавр
педагогіки» (Bachelor of Education) (паралельна модель);
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університетської однорічної програми професійної підготовки вчителів з
присудженням післядипломного сертифіката в освіті (Postgraduate Certificate of
Education (PGCE), Postgraduate Diploma Secondary Education (PDSE)) на базі 3річної

університетської

освіти

(наприклад,

бакалавр

мистецтв

тощо)

(послідовна модель);
через підготовку вчителів на базі школи (a school-based initial teacher
training (SCITT): програма створена та реалізовується групою сусідніх шкіл та
коледжів для тих випускників, які прагнуть звершити професійну педагогічну
підготовку в шкільному середовищі;
педагогічної підготовки Teach First – це благодійна освітня програма, яка
посилається на те, що освіта кожної дитини не повинна бути обмежена будьякими

соціально-економічними

чинниками.

Дана

програма

пропонує

професійну підготовку майбутніх вчителів тривалістю два роки. Протягом
першого року студент повинен навчатися і працювати у «проблемних» середніх
школах малозабезпечених регіонів держави. По закінченню першого року
випускник отримує сертифікат PGCE і протягом другого року працює як
кваліфікований учитель [6];
педагогічної підготовки School Direct – це освітня програма, за якою
передбачено, що школа самостійно обирає кандидатів на посаду вчителів згідно
з власними потребами і з перспективою працевлаштування обраного кандидата.
При цьому, школа має право безпосередньо робити запит на навчальні місця,
обирати

акредитованого

провайдера

з

підготовки

майбутніх вчителів,

узгоджувати зміст навчальної програми відповідно до своїх потреб [7, с. 2].
Як показує наше дослідження, університетська підготовка залишається
більш популярним шляхом здобуття педагогічної освіти у Великобританії
протягом десятиліть. Так, за даними міністерства освіти Англії у 2014 році
20 774 абітурієнта обрали університетську педагогічну підготовку із загальної
кількості 32 156 вступників на цю професію [8, с. 7]. Також у дослідженнях
британських вчених Е. Гобсона, Л. Трейсі, Г. Пелла [9, c. 62] зафіксовано, що
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послідовна модель підготовки є популярною серед бажаючих стати вчителями
середніх шкіл.
Законодавчі зміни, а також зміни у самому суспільстві не могли не
позначитись на вимогах до вступників як у загальному на педагогічні
спеціальності, так і гуманітарні зокрема. Розглянемо вимоги до абітурієнтів, які
обирають послідовну модель підготовки. Важливою специфічною умовою під
час

вступу

на

гуманітарні

педагогічні

спеціальності

є

проходження

абітурієнтом співбесіди із членами приймальної комісії. Під час проведення
співбесіди, приймальна комісія повинна перевіряти знання абітурієнта з усіх
гуманітарних дисциплін комплексно за наступними критеріями: володіння
рідною (англійською) мовою, лінгвістичними знаннями (особливо звертається
увага на філологічних спеціальностях), ґрунтовні знання з рідної літератури,
історії, культури тощо, застосування критичного мислення під час аналізу
культурно-історичних явищ народів, чиї набутки абітурієнт у подальшому
вивчатиме, чи то його мову або історію. У деяких ВНЗ, як наприклад в
університеті Кембриджу, крім вимог до оцінок, загального сертифікату про
освіту та співбесіди, ще однією вимогою є написання есе, а у деяких коледжах
цього університету також читання матеріалу, який потім обговорюватиметься
під час співбесіди (pre-interview reading).
З 2013 року в Англії обов’язковою вимогою для усіх майбутніх учителів
перед вступом на навчання є проходження лінгвістичних та математичних
тестів на перевірку професійних навичок (professional skills tests). Основним
завданням тестування на перевірку професійних навичок є не виявлення
предметних знань абітурієнтів, а саме оцінювання основних умінь, якими
майбутні вчителі повинні володіти для виконання їх професійної ролі у школі
незалежно від етапу навчання та спеціалізації. Завдання у тестах перенесені в
професійний контекст, а питання і задачі опираються на реальні дані та
інформацію, з якою вчителі зустрічаються у щоденній роботі [10, c. 5]. Таким
чином, відмова від випускних кваліфікаційних тестів на користь вступного
професійно-орієнтованого

тестування

поряд

з

ускладненням
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підвищенням прохідного балу може розглядатися як своєрідна гарантія того,
що в педагогічну професію прийдуть добре підготовлені кандидати, не просто
бажаючі працювати в школі, а й здатні вивести викладання в ній на якісно
новий рівень.
Загальні вимоги до мети, змісту та результатів освоєння освітніх програм,
а також рекомендації щодо розробки навчальних планів і програм визначаються
академічним стандартом. У той же час він не дає конкретної моделі навчальної
програми – викладачі ВНЗ повинні самостійно, творчо вирішувати, який спосіб
буде найбільш оптимальним для забезпечення якісної підготовки вчителів,
беручи рекомендації стандартів за основу. Тим не менш, аналіз нормативних
документів, а також навчальних планів і програм підготовки вчителів ГД у
різних ВНЗ Великобританії засвідчує, що для них характерний спільний підхід
до розробки програм, який зосереджений на очікуваних результатах.
Професійна підготовка майбутніх вчителів ГД середніх шкіл

у

Великобританії здійснюється у 64 ВНЗ, з них у 45 ВНЗ Англії, 5 – Шотландії,
3 – Уельсу та 2 – Північної Ірландії.
Розглянемо зміст навчальних планів та програм підготовки бакалаврів
мистецтв на прикладі Університету Бірмінгема. Цей університет пропонує
широкий спектр курсів з гуманітарних наук для бакалаврів, по закінченню яких
студенти мають можливість далі навчатися за програмами професійної
педагогічної підготовки вчителя рідної мови та літератури, іноземної мови,
історії, громадянської освіти, географії та релігієзнавства.
Попередній аналіз навчальних планів надав можливість виявити деякі
спільні тенденції їх побудови. Навчання на бакалавраті основується на
принципах послідовності та системності. Предметні наповнення навчальних
планів, а також зміст навчальних програм показують, що теоретична підготовка
на першому курсі переходить до практично-теоретичної на другому та до
самостійно-дослідницької на третьому курсі. Протягом цього часу студенти
проходять ґрунтовну теоретичну підготовку з обраної галузі гуманітарних наук.
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Модулі першого курсу, яких в середньому 7, спрямовані на здобуття
загального розуміння системи предмету, глибоке наукове осмислення його
змісту з позиції різних теоретичних підходів. Студенти вчаться оперувати
науковими термінами, знайомляться із ключовими проблемами предмета, їх
дослідниками, а також деякими методами дослідження.
Навчальні модулі другого курсу загалом спрямовані на розвиток
дослідницьких навичок, професійних умінь у групових презентаціях та
проектній роботах. Спільною рисою для усіх гуманітарних спеціальностей є те,
що на цьому етапі студенти активно вивчають навички і техніки наукових
досліджень свого предмету, крім того розширюють і поглиблюють коло своїх
наукових інтересів через вибіркові модулі (60-80 кредитів). Курси навчання
навичок наукових досліджень, групові та польові роботи спрямовані на
формування дослідницької культури та компетенцій та орієнтують студентів на
подальшу

науково-дослідну

діяльність.

На

другому

курсі

студенти

визначаються із темою дисертаційного дослідження, яке виконуватимуть під
час останнього року навчання.
Як показав аналіз, вибіркові модулі 2 року навчання представляють
широкий спектр тем різного наповнення та спрямування. Мається на увазі, що
знання з цих тем студенти можуть застосовувати у тій чи іншій сфері
зайнятості,

зокрема

й

у

освіті.

Це

забезпечується

насамперед

міждисциплінарним підходом до формування тем та побудови навчальних
програм. Наприклад, переглядаючи теми вибіркових дисциплін спеціальності
«Історія» університету Бірмінгема [11], можна простежити такі предметні
поєднання: історія та культура («Мистецтво та контексти» – «Art and Contexts»;
«Людське суспільство та культурні зміни» – «Human Societies and Cultural
Change» та ін.); історія та економіка («Європейські економічні течії» –
«European Economic

Issues»;

«Міжнародна

економіка»

–

«International

Economy» та ін.); історія та географія («Погода, клімат та історія людини» –
«Weather, Climate and Human History»; «Сучасна географія людини» –
«Contemporary Human Geography» та ін.); історія та релігія (Англійська церква
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під правлінням Генріха VIII – The English church under Henry VIII; Вступ до
історії християнства – Introduction to Christian History та ін.) тощо.
Навчальні

плани

третього

курсу

гуманітарних

спеціальностей

передбачають повний перехід на елективне навчання, пропонуючи студентам
самостійно обирати навчальні курси 4 модулів вибіркових дисциплін по 20
кредитів відповідно до своїх професійних потреб та уподобань.
Невід’ємною частиною завершального етапу навчання на бакалавраті є
написання бакалаврської дисертації, яка оцінюється 40 кредитами. Середній
обсяг дисертаційного дослідження становить 12 000 слів і є розширеною
письмовою роботою з обраної теми, яка потребує широкого використання
архівних та інших першоджерел. По завершенню написання дисертації
студенти повинні оволодіти наступними навичками критичного дослідження:
синтез та аналіз інформації; удосконалення та критика власних ідей; уміння
визначати належні техніки дослідження та проведення польових робіт
(географія, релігія, історія); визначення тривалих термінів для самонавчання;
збалансування завдань та часових рамок виконання проектів; уміння писати для
різних аудиторій [12].
Практична однорічна підготовка майбутніх учителів ГД середніх шкіл у
Великобританії здійснюється на 4 курсі навчання або на 5 для вчителів
іноземних мов та триває 36 тижнів. Серед університетів, які готують майбутніх
учителів ГД середніх шкіл, нашу увагу привернули Університет Бірмінгема,
Брістольський та Лондонський університети. Ці університети представляють
педагогічні спеціальності із усіх гуманітарних предметів, передбачених до
вивчення у середніх школах Великобританії, включаючи громадянську освіту,
яка є відносно новою дисципліною у шкільній освіті.
Структура професійної підготовки майбутніх учителів ГД складається із
трьох основних компонентів:
курс методики викладання або предметного спеціалізму (Subject
Specialism / Subject-based Methods / Subject Studies), який створений для
розвитку професійних умінь та навичок навчання відповідної дисципліни.
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Студентів навчають усвідомлювати практичні навички викладання свого
предмету, планувати уроки та оцінювати їх у роботі малих груп [13];
курс професійних знань та школознавства (Whole-school Issues /
Professional Studies / Educational and Professional Studies), який розроблений для
забезпечення студентів глибоким розумінням розвитку педагогічних навичок за
допомогою опрацювання низки тем загальношкільної політики і практики,
професійних і правові обов’язків, відповідальності педагогів. Особливістю
цього курсу є те, що його викладання здійснюється у школах, де студенти
проходять педагогічну практику, з лекціями та гуртками, які частково
проводяться в університетах [14];
педагогічна практика (Teaching Experience / School Experience / Schoolbased Work) триває в загальному 24 тижні, організована блоками і чергується з
блоками аудиторних занять, під час яких відбувається робота в групах,
майстерня, рефлексія та аналіз педагогічної діяльності при постійній взаємодії з
тьюторами ВНЗ та шкіл, що надає можливість студентам консультуватися із
фахівцями та одногрупниками стосовно проблемних питань. [15].
Теоретична

і

практична

підготовка

майбутніх

учителів

ГД

у

Великобританії відповідає базовим принципам побудови змісту вищої
педагогічної освіти: універсальності, інтеграційності, фундаментальності,
професійності, варіативності, багаторівневості тощо [16, с. 73].
Висновки. Таким чином, професійна підготовка майбутніх учителів ГД у
ВНЗ Великої Британії в цілому основується на загальноєвропеських ідеях
демократизації

та

гуманізації

освітнього

процесу.

Про

це

свідчить

багатоваріантність навчальних дисциплін, можливість вибору студентом
окремих навчальних курсів відповідно до власних інтересів та уподобань,
гнучкість навчальних планів при організації навчального процесу протягом
курсу. На наш погляд, використання аспектів позитивного досвіду професійної
підготовки вчителів ГД Великобританії надасть змогу підвищити якість
системи гуманітарної педагогічної освіти України.
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Катревич
Л. В.
Современные
тенденции
и
содержание
профессиональной подготовки учителей гуманитарных дисциплин в
высших учебных заведениях Великой Британии
В статье рассмотрены аспекты профессиональной подготовки
учителей гуманитарных дисциплин в высших учебных заведениях
Великобритании на современном этапе. Внимание сосредоточено в частности
на социально-политическом измерении подготовки и содержании обучения.
Отмечено, что изучение зарубежного опыта профессиональной подготовки
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педагогов будет иметь позитивное влияние на улучшение отечественной
системы обучения будущих учителей.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, учителя гуманитарных
дисциплин, мировые тенденции, требования к абитуриентам, учебные планы,
личностно-ориентированный подход, технологии поискового обучения,
профессиональное развитие.
Katrevych L.V. Current tendencies and the content of professional training
of teachers of humanitarian disciplines in Great Britain’s higher educational
establishments
In the article, the aspects of professional training of teachers of humanitarian
disciplines in Great Britain’s higher educational establishments have been examined.
In particular, attention has been paid to social-political dimension of training and
content of studying. The historical review of secondary school humanitarian
education has been made and its influence on teachers of humanities professional
training has been mentioned. It has been noticed that professional training of
teachers of humanitarian disciplines in Great Britain corresponds to basic principles
of higher pedagogical education context building. It has been stressed that the study
of foreign experience of teachers’ professional training will have positive impact on
the improvement of domestic system of future teacher’s training.
Keywords: professional training, teachers of humanitarian disciplines, world
tendencies, requirements to candidates, curricula, personal oriented approach,
technologies of enquiry-based learning, professional development.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІОГРАФІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПСИХОЛОГА ЯК СУБ’ЄКТА ПРАЦІ
У статті проаналізовано теоретичні аспекти професіографії діяльності
психолога як суб’єкта праці; з’ясовано суть і зміст понять «професіографія»,
«професіограма», «психограма». У статті доведено, що психограма повинна
відображати вимоги і характеристики мотиваційних, когнітивних, емоційновольових, характерологічних і інших професійно важливих якостей суб'єкта
праці. Встановлено, що професіограма психолога чітко визначає те, чим
займається цей фахівець, які види діяльності домінують у його роботі та які
якості забезпечують успішність виконання його посадових обов’язків. У
статті визначено ті особистісні якості, здібності та інтереси психолога, які
відповідають його професіограмі, а також ті якості, які перешкоджають
його ефективній роботі як фахівця.
Ключові слова: професія, професіографія, професіограма, психолог,
суб’єкт праці, якості, здібності.
Постановка проблеми у загальному вигляді. На сьогоднішній день
однією з актуальних проблем психології праці є проблема вивчення і опису
змістовних та структурних характеристик професії з метою встановлення
особливостей взаємин суб’єкта праці з компонентами діяльності. Інтерес до цієї
проблеми обумовлений низкою причин,

насамперед

виявлення

різних

об’єктивних (змістовних і структурних) характеристик наявних професії. Серед
найпоширеніших проблем, які потребують свого вирішення, є проблема опису
змістовних і структурних характеристик професії психолога. Адже важливою
© Потапчук Є. М., Олексієнко Б. М.
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умовою формування психологічної готовності до професійної діяльності
психолога є наявність відповідних якостей, і, в першу чергу, схильностей та
здібностей особистості до майбутньої діяльності. Психологічна готовність до
діяльності розвивається на основі засвоєння загальних та професійних знань,
формування вмінь та навичок, удосконалення сформованих професійно
важливих якостей особистості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблему
дослідження професіографії діяльності фахівців різних галузей господарства та
теоретичних аспектів їх професійної діяльності як суб’єктів праці розглядають
такі науковці, як К. Гуревич, М. Дьяченко, Е. Зеєр, Є. Клімов, О. Коханко,
Н. Кузьміна, Є. Павлютенков, В. Сафін, М. Скиба та інші. Основні аспекти
готовності майбутніх психологів до професійної діяльності наведені в
дослідженнях вітчизняних вчених Н. Берегової,

В. Панка, Т. Титаренка,

Н. Чепелєвої та інших. Деякі питання дослідження професіограми психолога,
зокрема тих особистісних якостей і здібностей фахівця, які є важливими в його
роботі з людьми розкриті в працях Г. Абрамової, І. Вачкова, І. Гриншпун,
М. Пряжникова.
Проте аналіз праць вчених свідчить, що в науковій літературі майже
відсутні

системні

дослідження,

які

описують

змістовні

і

структурні

характеристики професії психолога як суб’єкта праці.
З огляду на це, метою статті є теоретичний аналіз досліджень
професіографії діяльності фахівців та з’ясування теоретичних аспектів
професіографії психолога як суб’єкта праці.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі розвитку
суспільства усю різноманітність видів людської праці поділяють на працю
фізичну та працю розумову. До фізичної праці належать різні види виробничої,
технічної діяльності. Результатом такої праці є матеріальні продукти, які
потрібні для задоволення потреб людини. Щодо результатів розумової праці,
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то такими є образ, думки, ідеї, проекти, знання, що втілені в матеріальні
форми (літературні та музичні твори, малюнки тощо).
Фізична та розумова праця включає багато різноманітних професій та
спеціальностей. У сучасному суспільстві поняття «професія» відображає таке
заняття людини, що вимагає спеціальної підготовки, навчання; практикується
людиною регулярно; служить джерелом засобів до існування [8, с. 56].
Психологічний аналіз професій та умов праці дає можливість виявити
вимоги деяких професій і спеціальностей до особистості працівника, розкрити
особливості та структуру професійних здібностей і психологічні передумови
раціоналізації праці. Вивчення психологічної структури професійної діяльності
фахівця полягає у визначенні професійно важливих якостей, що визначають
можливість досягнення рівня професійної майстерності. Основним методом
вивчення професійної діяльності є професіографія [5, с. 15-16].
Аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що вивчення
професіографії діяльності фахівця має ситуативний характер. На сьогоднішній
день відсутні описи змістовних і структурних характеристик багатьох професій,
у тому числі й практичного психолога.
Згідно

з

тлумачними,

термінологічними

та

енциклопедичними

словниками, поняття «професіографія» розуміється у декількох значеннях і
розглядається у різних аспектах. Наприклад, в працях науковців [5; 6; 8]
професіографія тлумачиться як опис (складання професіограм) і класифікація
існуючих професій за різними (технологічними, економічними, педагогічними,
медичними і психологічними) критеріями. Це технологія вивчення вимог, які
ставить

професія

до

особистісних

якостей,

психофізіологічних можливостей людини.
опрацювання

психологічних здібностей,

Її використовують з

інформаційних, діагностичних,

метою

корекційних і формуючих

методичних посібників і практичних рекомендацій щодо забезпечення
взаємовідповідності

людини

і

професії.

Вона

забезпечує

постановку

практичного завдання та організацію його розв’язання з метою оптимізації та
підвищення ефективності професійної праці.
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Професіографія

також розглядається

як розділ

психології праці,

предметом вивчення якого є опис професій згідно вимог, які вони ставлять до
людини. Результатом професіографії є складання професіограми [8].
Отже, за результатами аналізу наукових джерел нами з’ясовано, що
професіографія – це комплексний метод вивчення і опису змістовних і
структурних характеристик професії в цілях встановлення особливостей
взаємин суб'єкта праці з компонентами діяльності (її змістом, засобами,
умовами, організацією) і її функціонального забезпечення.

Підсумком

професіографії є професіограма – опис різних об'єктивних (змістовних і
структурних)

характеристик

професії,

а

також

психограма

–

опис

психологічних характеристик діяльності.
Принципи складання професіограми:
1. Специфічність (конкретність) опису певної діяльності.
2. Комплексність вивчення.
3. Динамічність вивчення (з урахуванням розвитку, зміни діяльності).
4. Системність

(вивчення

взаємозв'язків

і

взаємовпливу

окремих

характеристик діяльності).
5. Ідентичність прийомів (для коректного порівняння професій).
6. Використання якісно-кількісних методів.
7. Професіограма містить наступні характеристики:
загальні відомості про професію (найменування, призначення, обов’язки
персоналу, показники результативності праці);
зміст життєдіяльності (аналіз основних завдань, особливості потоків
інформації, аналіз помилок);
засоби діяльності (тип засобів відображення інформації і органів
управління, їх розміщення, огляд);
умов

діяльності

(санітарно-гігієнічних,

соціально-психологічних,

естетичних);
організації діяльності (величина робочого навантаження, режим праці й
відпочинку);
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суб’єкта

діяльності

(завантаження

функцій,

функціональні

стани,

комунікативні особливості) [5-8].
Психограма повинна відображати вимоги і характеристики мотиваційних,
когнітивних, емоційно-вольових, характерологічних і інших професійно
важливих якостей суб’єкта праці. Професіограма, що містить результати
професіографії всіх дисциплін ергономіки і відповідних спеціальних дисциплін
(техніка, організація, економіка), є комплексною.
Професіограма психолога визначає те, чим займається цей фахівець, які
види діяльності домінують у його роботі та які якості забезпечують успішність
виконання його посадових обов’язків. Професіограма психолога до домінуючих
видів діяльності відносить: дослідження рівня розвитку людської психіки і
пов’язаних з її функціонуванням процесів; вивчення загальних норм і
закономірностей психічного розвитку дітей та складання програм навчання;
вивчення поведінки людей та їх внутрішнього світу; розгляд питань, які
пов’язані з творчістю та сприйняттям навколишнього. Крім того, психолог
вивчає особливості праці індивіда, його поведінку в стресових ситуаціях,
проводить психологічні консультації, організовує тренінги, лекції та семінари,
забезпечує профілактику негативних проявів психіки і зміцнення позитивних
психологічних якостей. Крім перерахованих вище видів діяльності, вони
займаються багатьма іншими, які відрізняються в залежності від місця і цілей
роботи.
Слід зазначити, що робота з клієнтами вимагає від психолога високого
рівня

професіоналізму.

Професіоналізм

психолога-практика

потребує

ґрунтовних знань, умінь та навичок, а також – належного самопізнання і
психокорекції власних проблем. В іншому випадку актуальний матеріал
взаємодії з іншою людиною буде сприйматися психологом викривлено на
емоційному та когнітивному рівнях.
Професію психолога відносять до категорії професій, що допомагають
людині. Тому навіть ті психологи, які займаються здебільшого науковою та
викладацькою діяльністю, мають цікавитися психологічними проблемами
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інших людей. Серед найважливіших інтересів, що характеризують особистість
психолога, варто виділити: зацікавленість та повагу до іншої людини;
схильність до співпереживання; творчі схильності; допитливість та схильність
до навчання.
Професіограма психолога також описує ті якості, якими повинен володіти
цей фахівець, щоб його професійна діяльність була успішною. Якщо говорити
про здібності, то до них можна віднести наступні: високу концентрацію і
уважність; вміння правильно розподіляти увагу, виконувати декілька дій
одночасно; ораторські здібності; добре розвинену образну і словесно-логічну
пам’ять і відповідні їм типи мислення; здатність запам’ятовувати великий обсяг
інформації; комунікативні здібності; вміння слухати і ясно висловлювати свої
думки; здатність контролювати себе.
Що стосується особистісних якостей психолога, то на думку І. Вачкова
[3] такими є: концентрація на клієнті, бажання та можливість йому допомогти;
відкритість до відмінних від своїх власних поглядів і суджень, гнучкість і
терплячість; емпатійність, сприйнятливість, здатність створювати атмосферу
емоційного комфорту; автентичність поведінки (здатність демонструвати
справжні емоції та і співпереживання); ентузіазм і оптимізм, віра у здібності
учасників групи/клієнта до зміни та розвитку; врівноваженість, терплячість до
фрустрації та невизначеності, високий рівень саморегуляції; впевненість у собі,
позитивне

самоставлення,

адекватна

самооцінка,

усвідомлення

власних

конфліктів, потреб, мотивів; багата уява та інтуїція; високий рівень інтелекту.
Дослідниця Г. Абрамова [1] до професійно важливих якостей психолога
відносить: відгуки чи реакції практичного психолога на поведінку клієнта
(стриманість та терплячість), а також обмеження в діяльності психолога:
здатність адекватно оцінити свої можливості та рівень кваліфікації, розуміння і
прийняття обмежень своїх можливостей при консультуванні клієнта. Також на
думку дослідниці важлива роль в роботі психолога належить міжособистісному
впливові – розуміння того, що його реакція впливає на клієнта і, навпаки,
реакція клієнта впливає на нього. У цьому аспекті особливого значення набуває
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повага психолога гідності клієнта, чесність у спілкуванні з ним при отриманні,
використанні та передачі йому психологічної інформації.
Загалом аналіз наукових джерел свідчить про те, що професіограма
психолога включає наступні якості і здібності фахівця: відповідальність,
терпимість, повага до інших, бажання розвиватися і вчитися новому,
винахідливість і оригінальність, тактовність, ініціативність, цілеспрямованість,
творчий початок, уміння зберігати таємниці та багато інших позитивних
якостей [2].
У професіограмі психолога наявні також й ті якості, які перешкоджають
його

ефективній

роботі

як

фахівця:

неврівноваженість,

агресивність,

нерішучість, замкнутість, невміння ставити себе на місце іншої людини та
зрозуміти його позицію. Не може стати психологом й та людина, яка має
ригідне мислення, низький інтелектуальний рівень розвитку, психічну та
емоційну неврівноваженість, невміння співпрацювати з іншими людьми,
низький рівень психологічної культури тощо [4].
Слід зазначити, що професійні знання психологів застосовуються в різних
сферах суспільного життя, про що свідчить будь-яка професіограма психолога.
Такі фахівці можуть працювати в соціальних установах, освітніх закладах,
лікарнях, різноманітних службах, фірмах, у військових та правоохоронних
структурах.
Висновки та перспективних напрямків подальших досліджень у
даному напрямку. Таким чином, аналіз теоретичних аспектів професіографії
діяльності психолога як суб’єкта праці показав, що у науковій літературі майже
відсутні дослідження змістовних і структурних характеристик професії
психолога як суб'єкта праці. За результатами вивчення наукових джерел ми
встановили, що професіографія є комплексним методом вивчення і опису
змістовних і структурних характеристик професії в цілях встановлення
особливостей взаємин суб'єкта праці з компонентами діяльності і її
функціонального забезпечення. Підсумком професіографії є професіограма –
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опис різних об'єктивних (змістовних і структурних) характеристик професії, а
також психограма – опис психологічних характеристик діяльності.
Професіограма психолога чітко визначає те, чим займається цей фахівець,
які види діяльності домінують у його роботі та які якості забезпечують
успішність виконання його посадових обов’язків. Ми з’ясували, що до
особистісних якостей професіограма психолога відносить: відповідальність,
терпимість, повагу до інших, бажання розвиватися і вчитися новому,
винахідливість і оригінальність, тактовність, ініціативність, цілеспрямованість,
творчий початок, уміння зберігати таємниці та багато інших позитивних
якостей. Якостями, які перешкоджають ефективній роботі психолога, є:
неврівноваженість, агресивність, нерішучість, замкнутість, невміння ставити
себе на місце іншої людини та зрозуміти його позицію, ригідність мислення,
низький

інтелектуальний

рівень

розвитку,

психічна

та

емоційна

неврівноваженість, невміння співпрацювати з іншими людьми, низький рівень
психологічної культури тощо.
Отже, знання теоретичних аспектів професіографії діяльності психолога
як суб’єкта праці можуть допомогти молоді свідомо обрати цю професію та
допомогти сформувати у неї такі професійно важливі якості, як професійний
інтерес, здібності, переконання, професійні плани тощо.
Серед

перспективних

напрямків

подальших

досліджень

даної

проблеми є вивчення теоретико-методологічних аспектів діяльності психолога
як суб’єкта праці.
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Потапчук
Е. М.,
Алексеенко Б. М.
Теоретические
аспекты
профессиографии деятельности психолога как субъекта труда
В статье проанализированы теоретические аспекты профессиографии
деятельности психолога как субъекта труда; выяснена сущность и
содержание понять «профессиография», «профессиограмма», «психограмма».
В статье доказано, что психограмма должна отражать требования и
характеристики мотивационных, когнитивных, эмоционально-волевых,
характерологических и других профессионально важных качеств субъекта
труда. Установлено, что профессиограмма психолога четко определяет то,
чем занимается этот специалист, какие виды деятельности доминируют в
его работе и какие качества обеспечивают успешность выполнения его
должностных обязанностей. В статье определены те личностные качества,
способности и интересы психолога, которые соответствуют его
профессиограмме, а также те качества, которые препятствуют его
эффективной работе как специалиста.
Ключевые слова: профессия, профессиография, профессиограмма,
психолог, субъект труда, качества, способности.
Potapchuk E. М., Oleksiienko B. M. Theoretical aspects of professiography
psychologist's activities as a subject of work
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The article analyzes the theoretical aspects of professiography psychologist's
activities as a subject of work; clarified the nature and content of the concepts
«professorate», «professiogram», «psychogram». The psychogram should reflect the
requirements and characteristics of motivational, cognitive, emotional, personality
and other professionally important qualities of the subject of work is proved in the
article. It is established that professiogram psychologist clearly defines what does
this specialist, what activities dominate in his work and what qualities ensure the
success of the performance of his official duties. The article defines the personal
qualities, abilities, and interests of the psychologist, which correspond to the
professiogram, as well as those qualities that hinder his effective work as a specialist.
Keywords: profession, professorate, professiogram, the psychologist, the
subject of work, quality, ability.
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ДОСВІД РОЗРОБКИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
У статті обґрунтовано важливість досвіду розробки освітніх програм
провідними університетами Великої Британії для вищих навчальних закладів
України, проаналізовано вимоги та рекомендації Агенції із забезпечення якості
вищої освіти у Великій Британії до освітніх програм, визначено основні етапи
розробки освітніх програм, схарактеризовано зміст та структуру
специфікацій освітніх програм, розглянуто структуру освітніх програм
підготовки бакалаврів з політики та міжнародних відносин та магістрів з
міжнародних відносин Кентського університету у Кентербері.
Ключові слова: освітня програма, кваліфікаційний рівень, дескриптор
кваліфікацій, предметна галузь, специфікація програми, бакалавр, магістр.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Інтеграція України до
європейського освітнього простору, зростання вимог до якості освітніх послуг,
необхідність взаємовизнання дипломів фахівців на загальноєвропейському
рівні, забезпечення мобільності студентів та професорсько-викладацького
складу актуалізують потребу пошуку нових підходів до розробки змісту
освітніх програм підготовки фахівців. У цьому контексті досвід їх розробки
провідними університетами Великої Британії може стати корисним для вищих
навчальних закладів України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. У ході наукового
пошуку

розглянуто

матеріали

наукових

праць

Ю. Рашкевича

[1]

(компетентнісний підхід у побудові освітніх програм), Ж. Таланової [2]
(підходи до розроблення галузевих рамок кваліфікацій в Європейському
просторі вищої освіти), С. Джексона [3] (кваліфікації вищої освіти Великої
Британії). Для об’єктивного аналізу досвіду розробки освітніх програм у вищій
© Мартинюк О. В.
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школі Великої Британії ми звернулися до нормативно-методичних документів
Агенції із забезпечення якості вищої освіти у Великій Британії [4], Рамки
кваліфікацій вищої освіти, дескрипторів кваліфікацій, стандартизованих описів
предметних галузей вищої освіти, Служби з організації вступної кампанії до
університетів та коледжів, Єдиного класифікатора освітніх галузей, досвіду
Кембриджського [5], Оксфордського [6] та Кентського університету у
Кентербері [7].
Метою статті є аналіз досвіду розробки освітніх програм гуманітарного
спрямування кількох провідних вищих навчальних закладів Великої Британії.
Виклад основного матеріалу дослідження. Агенція із забезпечення
якості вищої освіти у Великій Британії висуває ряд вимог, які мають бути
враховані під час розробки змісту та структури освітньої програми [4].
Відповідно до цих вимог освітня програма має:
1. Передбачати присвоєння кваліфікаційного рівня, який би відповідав
Рамці кваліфікацій вищої освіти Великої Британії (Framework for Higher
Education Qualification) (таблиця) [3].
Таблиця 1 – Кваліфікації у вищій школі Великої Британії
Типові кваліфікації на кожному з рівнів FHEQ
Ступені доктора (філософії, освіти, ділового адміністрування,
клінічної психології та ін.)
 Ступені магістра (філософії, літератури, гуманітарних
наук, прикладних наук, у галузі досліджень та ін.)
 Інтегровані ступені магістра (інженерії, хімії, фізики,
фармацевтики та ін.)
 Дипломи про післядипломну освіту
 Сертифікат про післядипломну педагогічну освіту
 Сертифікати про післядипломну освіту
 Ступені бакалавра з відзнакою
 Ступені бакалавра
 Професійний вищий сертифікат про педагогічну освіту,
що дає право продовжити навчання в магістратурі
 Вищі дипломи та сертифікати, що дають право
продовжити навчання в магістратурі
 Базові ступені
 Дипломи про вищу освіту
 Національні дипломи про вищу освіту
 Національні сертифікати про вищу освіту
 Сертифікати про вищу освіту

Рівень
FHEQ
8

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Цикл FQ-EHEA
Третій цикл
(завершений)
Другий цикл
(завершений)

7
–
Перший цикл
(завершений)
6
–

5
4

Короткий цикл (у
межах або пов’язаний з першим)
–
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Таблиця ілюструє відповідність рівнів кваліфікацій, що зазначені у Рамці
кваліфікацій вищої освіти Великої Британії, та циклів Рамки кваліфікацій
Європейського простору.
Ступінь у Великій Британії може присуджуватися лише спеціально
уповноваженим органом (як правило, це університет). Він і несе загальну
відповідальність за стандарт і якість кваліфікації. Це відбувається і у випадках,
коли все або частина навчання здійснюється на базі окремого коледжу або
організації. Ця ж вимога діє і для таких кваліфікацій вищої освіти, як диплом і
сертифікат про післядипломну освіту (Postgraduate Diploma / Certificate)
(рівень 7 у таблиці) та вищий диплом і вищий сертифікат, що дають право
продовжувати навчання з метою отримання ступеня магістра (Graduate Diploma
/ Certificate) (рівень 6 у таблиці).
Базові ступені (рівень 5 у таблиці) поєднують академічне навчання з
практичним навчанням на робочому місці. Вони з’явилися як результат
розробки та надання професійних кваліфікацій у вищій освіті і мають на меті
розвинути у слухачів актуальні для їхньої професійної діяльності навички та
знання, які відповідають потребам як самих працівників, так і роботодавців.
Диплом про вищу освіту (рівень 5 у таблиці) – дворічна програма
навчання, що при успішному завершенні дозволяє вступити на третій курс
програми бакалаврату. Тобто такий диплом позначає дві третини бакалаврату.
Це може бути академічна програма, але вона здебільшого пов’язана з певною
професією, наприклад, з доглядом за хворими чи соціальною роботою.
Сертифікат про вищу освіту (рівень 4 у таблиці) орієнтується
безпосередньо на певну професію або на академічне навчання. Він є
еквівалентом першого року навчання за програмою Honours Degree і може бути
використаний для зміни спеціалізації освіти, продовження кар’єрної освіти, або
ж як основа для подальшого навчання.
2. Другою вимогою до освітніх програм є забезпечення відповідності
результатів навчання дескриптору зазначеного кваліфікаційного рівня. Кожний
кваліфікаційний рівень позначає конкретний рівень інтелектуальних досягнень
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та описується відповідним дескриптором. Існують дескриптори кваліфікацій
для сертифіката про вищу освіту, базового ступеня, ступеня бакалавра з
відзнакою, ступенів магістра та доктора. Дескриптори кваліфікацій є
невід’ємною частиною результатоорієнтованого підходу до присудження
кваліфікацій, оскільки вони узагальнено описують результати навчання,
характеристики та якості, що мають бути досягнуті на відповідному рівні, з
точки зору знань, розумінь і практичних вмінь.
3. Зміст, структура освітньої програми та система оцінювання навчальних
досягнень мають забезпечувати студентам можливість продемонструвати,
наскільки вони досягли програмних результатів навчання.
4. Під час розробки освітньої програми мають бути враховані
стандартизовані описи предметних галузей (subject benchmark statements) та
вимоги професійних, статутних та регулятивних органів (Professional, Statutory
and Regulatory Bodies), де це можливо.
Стандартизовані описи предметних галузей слугують для академічної
спільноти засобом опису суті та характеристик навчальних програм з
конкретного предмету або предметної галузі. Вони також представляють
загальні очікування щодо стандартів для присудження кваліфікацій на
конкретному рівні з точки зору якостей і вмінь, якими повинні володіти особи,
що здобули відповідні кваліфікації.
Для ступеня бакалавра з відзнакою на сьогодні існують стандартизовані
описи 61 предметної галузі (напр. Бухгалтерський облік, лінгвістика, науки про
землю та навколишнє середовище тощо). Для ступеня магістра – 15 предметних
галузей. Для кваліфікацій у галузі охорони здоров’я – 18 предметних галузей,
для професійних кваліфікацій у Шотландії – 6 предметних галузей.
Професійні, статутні та регулятивні органи – це об’єднання професійних
організацій, організацій роботодавців, регулятивних та статутних органів, які
виконують регулятивну функцію у вищій освіті, відстоюють інтереси фахівців
відповідних професій, акредитують навчальні курси на їх відповідність
професійним стандартам тощо.
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5. Відповідати вимогам до організації навчального процесу у вищому
навчальному закладі, в якому діє ця освітня програма.
6. Можливі зміни у навчальному процесі, мають бути затверджені
належним чином уповноваженим структурним підрозділом ВНЗ, і відображені
в описі освітньої програми.
Розробка змісту освітніх програм входить до повноважень факультетів
та університетів і є довготривалим поетапним процесом, відповідальність за
організацію якого покладається на керівництво факультету та координаторів
програм.
Етап підготовки починається з ґрунтовного дослідження потреб ринку
праці.

Кваліфікація

випускників

повинна

максимально

забезпечувати

виконання їх професійних функцій. Зміст програм має враховувати тенденції
розвитку тих чи інших галузей економічної діяльності.
Наступним кроком є визначення потреб вступників. Програма має
забезпечувати взаємозв’язок її освітніх цілей та індивідуальних уподобань
студентів

щодо

організації

навчального

процесу,

добору

навчального

матеріалу, методів навчання тощо. Досягнення позитивних результатів
зумовлюється урахуванням попереднього досвіду інших навчальних закладів,
проведенням опитувань та анкетувань серед вступників, профорієнтаційними
заходами.
На етапі розробки змісту програми відбувається формулювання її цілей,
визначення комплексу професійних компетенцій, які необхідно розвивати у
процесі навчання, формулювання очікуваних результатів навчання та розробка
критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів.
Наступним кроком є підготовка науково-методичних матеріалів. Для
досягнення визначеної мети вони повинні враховувати теоретичні та практичні
аспекти підготовки. Передбачають періодичне оновлення завдань, науковометодичної та матеріально-технічної бази.
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Далі доцільним є обґрунтування методів викладання дисциплін, які б
сприяли досягненню освітніх цілей, і формування професорсько-викладацького
штату.
Завершальний етап розробки змісту програми відводиться на планування
занять. Як показує практика, конструктивним вважається таке планування, яке
враховує мету та завдання заняття; цільову аудиторію; попередню підготовку
студентів;

методи

викладання,

використання

додаткового

матеріалу,

мультимедійних засобів навчання; послідовність та час виконання завдань;
критерії оцінювання роботи студентів.
За вимогами Агенції із забезпечення якості вищої освіти описи освітніх
програм, які називаються «специфікації програм», є доступними широкому
загалу і розміщуються на сайтах університетів. Специфікація освітньої
програми

містить

розділи

з

обов’язковою

та

рекомендованою

інформацією [5, 6].
Обов’язкова інформація включає:
1. Титул програми. У титулі зазначаються назви закладу, що присвоює
кваліфікацію та вищого навчального закладу, що проводить навчання за
освітньою

програмою;

інформація

про

акредитацію

програми;

назва

кваліфікації; назва програми; код ВНЗ за даними Служби з організації вступної
кампанії до університетів та коледжів (The Universities and Colleges Admissions
Service) (лише для бакалаврських програм); код програми за Єдиним
класифікатором освітніх галузей (Joint Academic Coding System); стандарт
предметної галузі (якщо є); рівень програми за Рамкою кваліфікацій вищої
освіти та дата розробки і останнього коригування освітньої програми.
У багатьох програмах також подається коротка інформація про факультет
чи кафедру, яка здійснює підготовку за цією програмою.
2. Цілі освітньої програми.
3. Програмні результати навчання, що включають:


знання та розуміння (основних положень);



уміння та навички, що в свою чергу діляться на:
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інтелектуальні (intellectual skills) (уміння аналізувати, синтезувати,
оцінювати, вирішувати проблеми);
практичні (practical skills) (уміння виконувати практичні професійні
завдання, використовувати комп’ютери та інше обладнання, використовувати
бібліографічні дані, вивчати іноземну мову тощо);
універсальні (transferable skills) (комунікативні уміння, уміння працювати
у команді та індивідуально, планувати та розподіляти час, вчитись самому та
навчати когось).
4. Структуру програми (основні етапи навчання та дисципліни, які
вивчаються на кожному з них).
5. Форми організації та методи навчання (лекції, семінари, практичні
заняття, консультації, екскурсії на виробництво, навчання поза стінами ВНЗ, у
цьому випадку зазначається місце, час та види діяльності тощо).
6. Методи оцінювання (мають співвідноситися з результатами та
формами організації навчання). Наприклад практичні уміння проводити
лабораторний

експеримент,

які

здобувають

на

практичних

заняттях,

оцінюються на основі опису проведеного експерименту. Знання матеріалу, що
викладається на лекціях оцінюються письмовою контрольною роботою.
До рекомендованої інформації належать:
1. Вимоги до вступу та продовження навчання. Якщо навчальний курс
складається з кількох частин, сюди вносять інформацію про контрольні точки,
які потрібно успішно пройти, щоб перейти до вивчення наступної частини
курсу. Наприклад, у Кембриджському університеті для отримання ступеня
бакалавра з відзнакою студенти складають спеціальні іспити (Triposes).
2. Механізм підтримки студентів та матеріально-технічне забезпечення
навчального процесу.
3. Працевлаштування випускників та кар’єрні можливості. Окрім
інформації про сфери діяльності випускників та посади, які вони можуть
займати, сюди вносять інформацію про співпрацю ВНЗ та потенційних
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роботодавців, які беруть участь у розробці освітніх програм. Таким чином, стає
очевидно, що отримана кваліфікація задовольнятиме вимоги роботодавців.
Служба з питань працевлаштування, що функціонує при університеті,
підтримує контакти з працедавцями та призначає кар’єрного консультанта для
кожного факультету та кафедри.
4. Механізм забезпечення якості викладання.
5. Індикатори якості освітньої програми за критеріями Агенції із
забезпечення якості вищої освіти та Рамки якості досліджень у ВНЗ (Research
Excellence Framework). Сюди вносять також відзнаки, які програма отримала
від акредитаційних установ. Освітні програми можуть коригуватися протягом
навчального року, усі зміни мають бути затверджені на рівні кафедри та
факультету.
Доцільно, на нашу думку, було б детальніше зупинитися на самій
структурі освітньої програми. У ході дослідження ми проаналізували програми
Кембриджського, Оксфордського та Кентського університету у Кентербері.
Розглянемо програми підготовки бакалаврів з політики та міжнародних
відносин та магістрів з міжнародних відносин Кентського університету [7].
Отже, освітня програма підготовки бакалаврів передбачає навчання на
денній та заочній основі. Студенти денної форми навчання опановують
програму за три роки, студенти заочної форми навчання – за 6 років.
Навчальний процес відбувається у три етапи. Кожен з етапів охоплює 120
кредитів. Один кредит відповідає 10 годинам навчального часу, що включає у
себе усі практичні заняття, самостійну та дослідну роботу. Студенти повинні
виконати навчальні вимоги для переходу на наступний етап. Для студентів
денної форми навчання кожен етап триває один академічний рік, навчальне
навантаження становить 1200 годин. За перший рік навчання на денній формі
необхідно опанувати чотири обов’язкових модулі по 15 кредитів («Вступ до
міжнародної політики», «Вступ до основ політичного мислення», «Вступ до
політології», «Вступ до порівняльної політики»), мінімум 2 рекомендованих
модулі для отримання 30 кредитів («Британський уряд та політика»,
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«Міжнародна історія та міжнародні відносини», «Політика та популярна
культура сучасної Японії», «Вступ до аналізу конфліктів та вирішення
проблем»), а також 2 модулі з соціологічних або гуманітарних наук.
На другий рік навчання передбачено 45 кредитів з обов’язкових модулів
(«Міжнародна організація: система OOH», «Політичні дослідження та аналіз»,
«Ключові дебати у порівняльній політиці») та 75 кредитів із запропонованих
факультетом вибіркових модулів. На другому та третьому етапах навчання
можна обрати 60 кредитів з пропозицій інших факультетів (по 30 кредитів на
рік навчання).
На третьому році навчання потрібно опанувати обов’язковий модуль
«Сучасна класика порівняльної політики» (15), решта модулів є вибірковими з
галузі політики та міжнародних відносин (75 кредитів). 30 кредитів відводиться
на написання бакалаврської дисертації.
Модулі мають три рівні, а саме: рівень сертифіката (Certificate), середній
рівень (Intermediate) та рівень відзнаки (Honours). Для того, щоб здобути
ступінь бакалавра з відзнакою, студенти повинні набрати 360 кредитів, з яких
приблизно 210 з середнього рівня та 90 з рівня відзнаки. 30 кредитів
відводиться на написання дисертації.
Освітня програма підготовки магістрів з міжнародних відносин у
Кентському університеті надає змогу отримати диплом (Postgraduate Diploma),
сертифікат про післядипломну освіту (Postgraduate Certificate) або здобути
ступінь магістра.
Для отримання диплому необхідно набрати 120 кредитів, вивчаючи
запропоновані дисципліни. Якщо студенти додатково набирають ще 60
кредитів, вони отримують сертифікат про післядипломну освіту у галузі
міжнародних відносин. Для здобуття ступеня магістра з міжнародних відносин
студенти мають набрати 180 кредитів з дисциплін і написати магістерську
дисертацію, обсягом у 60 кредитів (разом 240 кредитів).
На перший рік навчання (120 кредитів) пропонується один обов’язковий
модуль з «Теорії міжнародних відносин» (20 кредитів), решта модулів –
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вибіркові. За другий рік магістранти вивчають 3 вибіркові модулі (60 кредитів),
ще 60 кредитів відводиться на магістерську дисертацію. Таким чином,
магістерська освітня програма завдяки значній кількості вибіркових дисциплін
є гнучкою і максимально задовольняє потреби майбутніх фахівців у професійно
спрямованих дисциплінах.
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Ступінь

у

Великій

Британії

може

присуджуватися

лише

спеціально

уповноваженим органом з присвоєння ступенів (як правило, це університет),
який несе загальну відповідальність за стандарт і якість кваліфікації. Освітні
програми розробляються відповідно до вимог та рекомендацій Агенції із
забезпечення якості вищої освіти у Великій Британії. Освітні програми мають
передбачати присвоєння кваліфікаційного рівня, який би відповідав Рамці
кваліфікацій вищої освіти Великої Британії; забезпечувати відповідність
результатів навчання дескрипторам кваліфікаційних рівнів; враховувати
стандартизовані описи предметних галузей та вимоги професійних, статутних
та регулятивних органів; відповідати вимогам до організації навчального
процесу у вищому навчальному закладі.
Розробка змісту освітніх програм включає такі етапи: дослідження попиту
ринку праці, визначення освітніх потреб вступників, розробку змісту програми,
підготовку науково-методичних матеріалів, обґрунтування методів викладання
дисциплін,

формування

професорсько-викладацького

штату,

планування

занять.
Описи освітніх програм називають «специфікаціями програм». Вони є
доступними широкому загалу і розміщуються на сайтах університетів.
Структура

освітніх

програм

характеризується

гнучкістю,

професійною

спрямованістю та спеціалізацією підготовки, урахуванням потреб студентів та
вимог ринку праці.
Зважаючи на актуальність проблеми для вітчизняної вищої школи,
вбачаємо необхідність у ґрунтовному вивченні досвіду розробки освітніх
програм у вищих навчальних закладах інших європейських країн.
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Мартынюк О. В. Опыт разработки образовательных программ в
высших учебных заведениях Великобритании
В статье обоснована целесообразность использования опыта
разработки
образовательных
программ
ведущими
университетами
Великобритании в высших учебных заведениях Украины, проанализированы
требования и рекомендации Агентства по обеспечению качества высшего
образования Великобритании к образовательным программам, определены
основные этапы разработки образовательных программ, охарактеризованы
содержание и структура спецификаций образовательных программ,
рассмотрена структура образовательных программ подготовки бакалавров
политики и международных отношений Кентского университета в
Кентербери.
Ключевые слова: образовательная программа, квалификационный
уровень, дескриптор квалификаций, предметная область, спецификация
программы, бакалавр, магистр.
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Martynyuk O. V. Experience of the educational programmes development in
the higher educational establishments in Great Britain
The author emphasizes the importance of the British experience in educational
programs development for the Ukrainian higher educational establishments, analyzes
the requirements and recommendations of the Quality Assurance Agency which
should be considered in the process of programme development. The definitive
record of the programme sets out the intended learning outcomes and attributes for
the programme as a whole: includes the Framework for Higher Education
Qualification (FHEQ) level at which the qualification is located and shows how the
overall learning outcomes are aligned with the descriptors in the FHEQ; shows how
the content, structure, and assessment provide students with the opportunities to
demonstrate that they have achieved the programme learning outcomes at the
requisite level; evidences that, in designing the programme, account has been taken
of relevant subject benchmark statements and the requirements of Professional,
Statutory and Regulatory Bodies, where applicable; demonstrates compliance with
the academic framework and regulations of the Higher Education Institution;
includes any approved variations or subsequent changes.
The main steps in the development of educational programmes are the
following: studying the labour market demands, defining the applicants’ needs,
developing the content of the programme (defining its educational aims, competences
to be acquired by learners, learning outcomes, and assessment criteria), providing
educational materials and aids, choosing appropriate teaching approaches and
techniques, employing teaching staff and planning classes.
The author characterizes the content and structure of programme
specifications which are made publicly available as PDF files on the Universities’
course information and statistics sites. Programme specifications include required
information (programme title, educational aims, learning outcomes such as
knowledge and understanding, skills and other attributes (intellectual skills, practical
skills, other transferable skills), programme structure, teaching and learning
methods, assessment criteria) and optional information (entry and / or progression
requirements, student support, graduate employability and career destinations,
teaching quality and standards, quality indicators, changes to the current academic
year's programme specifications).
The focus of research is also on the structure of Bachelor’s degree programme
in Politics and International Relations and Master’s degree programme in
International Relations in the University of Kent. Educational programmes in the
leading British universities are characterized by flexibility, professional bias and
specialization. They are designed to meet the students’ requirements and satisfy the
labour market demands.
Keywords: educational programme, qualification degree, qualification
descriptor, subject area, programme specification, Bachelor’s degree, Master’s
degree.
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ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ДУМКИ ПРО
ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ
ПОЛЬЩІ
У статті розкрита історія розвитку наукової думки про значення
фізичної культури в Польщі. Визначений вклад кращих науковців ХVІІІ-ХХ віку в
розбудову науки фізичного виховання. З’ясовані напрями перспективних
досліджень з теорії і методики фізичного виховання в Польщі.
Ключові слова: розвиток наукової думки, фізична культура, освіта в
Польщі, фізичне виховання, спорт, рекреація.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Політичні, соціальноекономічні зміни, які відбуваються в Україні на сучасному етапі її розвитку,
прагнення українців до інтеграції з європейськими країнами, вимагають
вивчення досвіду інших країн, яки пройшли шляхом реформування і досягли
позитивних змін. Польща на наш погляд є найбільш успішною державою яка за
останні роки досягла вагомих результатів в економіці, соціальній сфері та
освіті.
Сфера фізичної культури і спорту є одним з пріоритетних напрямів
розбудови системи освіти в Польщі. Вона спрямована на фізичний розвиток,
покращення здоров’я, рекреацію тих хто навчається. За останні десятиріччя
зроблений вагомий крок вперед в популяризації занять фізичними вправами,
© Мозолев О. М., Мазур В. Ю.
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підтримки особистого рівня здоров’я, навчанню населення активним видам
відпочинку.
Вивчення історичного досвіду науковців Польщі в сфері розбудові
фізичної культури, аналіз розвитку наукової думки на процес фізичного
виховання учнівської молоді та населення країни в цілому, дозволить глибше
зрозуміти сучасні тенденції розвитку фізичної культури в Польщі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Аналіз психологопедагогічної літератури, дисертаційних робіт, наукових публікацій свідчить, що
проблема розвитку освіти та фізичної культури зокрема являється предметом
спеціального вивчення вітчизняних дослідників.
Проблеми розвитку та функціонування Польської системи освіти
присвятили свої дослідження та наукові публікації М. А. Красін, В. І. Карпов,
Н. М. Товмаченко та інші.
Проблеми функціонування системи фізичної культури і спорту в Польщі
розглядали В. Р. Пасічник, А. Б. Мандюк, Б. М. Мицман і інші.
Однак наукові дослідження в основному спрямовані на сучасний
розвиток освіти та фізичної культури в Польщі. Разом з тим проблема
історичного розвитку наукової думки на процес фізичного виховання в Польщі
не являється достатньо вивченою.
Мета статті – проаналізувати історичний розвиток наукової думки про
значення фізичної культури в системі освіти Польщі. Визначити головні
напрями наукових досліджень в післявоєнний період.
Сучасні наукові дослідження про значення фізичної культури в системі
виховання особистості ґрунтуються на наукові роботи видатних польських
філософів, лікарів та викладачів, які були закладені в XVIІ-XVIIІ віці.
Основоположником теорії фізичної культури в Польще вважається лікар
та педагог Йохан Лоцке (1632-1704). Його праці ґрунтувались на англійській
філософії пізнання світу та стверджували про рівні можливості фізичного
виховання кожної людини.
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Другім значним напрямом розвитку була філософія натуралізму Яна
Якуба Роусея (1712-1778). Він звернув увагу на кінцеву мету виховання. Вона,
на його думку, полягає не тільки в придбанні інтелектуальних знань, вихованні
характеру й поведінки людини, а й набуття свободи особистого розвитку.
Метою виховання повинно бути розкриття потенційних можливостей людини,
його гармонійного та всебічного розвитку.
Третім напрямком розвитку виховання фізичного вважається теорія
Йохана Хенріка Песталожего (1746-1827), яка розглядала систему управління
вихованням в процесі навчання, можливість корегування діяльністю учня, з
метою досягнення необхідних результатів.
Найбільшу увагу фізичному вихованню присвятив педагог, професор
теології та філософії Грегор Пірамовіч (1735-1801). В роботе «Обов’язки
вчителя» (1787) він підкреслив необхідність навчання учнями гігієні,
проаналізував залежність показників фізичного розвитку зі станом здоров’я,
підкреслив значення практичних занять фізичними вправами на розвиток
організму, їх вплив на здорове вихованців [1, с. 10].
Філософська система Яна Антонія Цондорцета (1743-1794) розглядала
навчання як науковий публічний процес та наполягала на демократизації освіти
що доступна всім людям в рівної мірі.
Система

ідеалістичної

педагогіки

волі

Йохана

Готлеба

Фічтего (1762-1814) розглядала процес освіти як «людина крім власної
діяльність, повинна стать тим, кім має бути, виховання являється поштовхом до
вільної самоактивізації особистості».
Система педагогіки неогуманизму Вільгельма Хумболта (1767-1835),
теорія Фредеріка Вільгельма Августа Фребла (1782-1852) розглядали систему
реформування освіти й виховання. Вони запропонували розподілити виховання
на дошкільне, шкільне та позашкільне.
Йенджей Снядецкій (1768-1838) вперше підготував цілеспрямовану
наукову роботу з фізичного виховання «О фізичним вихованні дитини» (1805).
Він підкреслював, «навчити людину щоб частини її тіла були розвинутим,
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думки досконалими, а сама вона гармонійно розвинутою, необхідно тільки
фізичне виховання» [2, с. 78].
В цілому фізична культура в Польщі в XVIІ-XVIIІ віці не розглядалась як
окрема галузь навчання, а лише як одним з елементів загальної освіти людини.
Перша половина ХІХ віку являється переломною з питань запровадження
фізичних вправ в Польських навчальних закладах. Розпочав цю роботу
Ягелоньський університет в 1805 році, згодом до нього приєднався Львівський
університет. Однак розвиток цієї програми стримувала відсутність фахівців з
фізичного виховання. Головна увага приділяється навичкам верхової узди,
фехтуванню, танцям та плаванню.
З другій половини XIX віку Польські науковці в своїх працях
розпочинають розподіл фізичного виховання за

видами фізкультурної

діяльності.
Едвард Модевський (1832-1906) визначив гімнастику натуральну як
головний елемент фізичного виховання в гармонійному побудові тіла. Він
відзначив значну роль фізичної активності, рухових ігор, спорту як необхідної
потреби людини у відновленні, підтримки фізичного й психологічного
здоров’я. В своїх працях він науково обґрунтував взаємозв’язок між
систематичними фізичними вправами і здоров’ям людини.
Лікар-хірург,

професор

Юзеф

Людвіг

Берковський

(1801-1860)

запровадив ранкову гімнастику в Краківській лікарні як комплекс вправ з
гімнастики раціональної. В 1837 році він організував школи гімнастики для
хлопців і дівчат які працювали в Кракові, видав свою роботу «Кілька слів о
важливості, потреби і використання гімнастики». В 1938 році Людвіг
Берковський в Ягелоньському університеті відкриває гімнастичну школу яка,
крім вивчення гімнастичних вправ, включала співи, танці, лікувальну
гімнастику. Його внесок в розробку теорії фізичного виховання полягає в
опісаніі гімнастичних рухів як вихідних вправ фізичної культури, які мають
безпосереднє практичне значення.
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Важливе значення гімнастичних вправ для підтримки здоров’я фізичного
та психологічного, формуванню моральних якостей таких як відвага, чесність,
сіли духу, працездатність відмічав Юзеф Євгеніюш Супінський. В 1867 році він
написав посібник «О гімнастиці». Юзеф Євгеніюш Супінський вважав, що
головна роль фізичного виховання полягає в вихованні молодої генерації до
продуктивної праці. Для цього слід розробити систему фізичних вправ, яка
відповідала майбутньої професійної діяльності.
Важливе внесок для розвитку науки о фізичній культурі в Польще зробив
професор Хенрік Йордан (1843-1907). Він являвся пропагандистом фізичного
навчання, особливо значення приділяв розвитку дитини через рухові ігри. Його
внесок в науку полягає в розробці теоретичних основ та методики застосування
рухливих ігор як необхідного елементу гармонійного розвитку дитини.
Впровадив в Ягелоньському університеті спеціальну систему занять для
майбутніх вчителів фізичного виховання, які навчались протягом двох років.
Більш широкий погляд на значення фізичної культури запропонував
Станіслав Карпович (1864-1921). Як автор підручника «Забави і ігри як чинник
виховання» (1905) підкреслював велике значення виконання фізичних вправ,
проведення рухливих ігор та забав на фізіологічний, психічний та загальний
стан дитини, розвитку процесів уваги, вдосконаленню координації рухів,
швидкості реакції, вміння діяти колективно [3, s. 23].
Ян Владислав Девід (1859-1914) обґрунтував необхідність впровадження
занять фізичними вправами в процес навчання, безпосередньо пов’язавши
процеси розвитку суспільства, науки та технічним прогресом. Його вклад в
теорію і методику фізичного виховання полягає в поєднанні наукових поглядів
з медицини, фізіології, гігієни, психології, педагогіки на формування людини,
визначення ролі фізичних вправ на розвиток особистості. Зроблена спроба
класифікувати фізичні вправи в залежності від майбутньої професійної
діяльності [4, s. 591].
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На рубежі ХІХ-ХХ віків фізичне виховання в Польще набуває статус
академічної

дисципліни.

Вона

вивчає

теоретико-методичні

основи

впровадження фізичних вправ в повсякденну діяльність людини.
Систематизувати

систему

фізичного

виховання

спробував

лікар

Євгеніюш Вітольд Пясецький (1872-1947). Його внесок в теорію фізичного
виховання, полягає в тім, що він поклав кінець розбіжностям і спорам відносно
різноманітних систем фізичного виховання і пов’язаних з тим різноманітних
дискусій з оцінки важливості виконання гімнастичних вправ, впровадження
забав, рухливих ігор в процес навчання. Євгеніюш Вітольд Пясецький
стверджував, що фізичне виховання відіграє одну з головних ролей в розвитку і
вихованні людини, формує постулати й визначає нові рухові функції через ігри,
рухові забави, спорт і туризм. В своїй праці «Засади виховання фізичного»
(Краків 1904) зробив аналіз впливу занять фізичними вправами на розвиток
організму людини, його психологічний стан. Проводив дослідження впливу
різноманітних фізичних занять на

функціонування

кров’яної системи,

відпочинок, психічний стан, думки студентів, щодо користі занять фізичними
вправами [5, с. 62].
В кінці ХІХ віку теорія і методика фізичного виховання в Польщі
розглядалась як наука, що знаходиться на стику суспільних і природознавчих
наук. Роботи науковців з теорії і методики фізичного виховання визивали
цікавість та користувались значною популярністю. Наукові статі, книжки
публікувались головним чином в лікарських та педагогічних часописах.
Друга половина ХІХ віку та початок ХХ віку характеризується не тільки
розбудовою практичного застосування фізичного виховання в школі й поза
школою, а також подальшім проведенням досліджень з теоретичних і
методичних питань, розробці методик корегування фізичним розвитком,
вивчення можливості керування процесом фізичного розвитку особистості.
Доктор медицини Адам Бароц в своїй роботі «Гімнастика під поглядом впливу
на підтримку й розвиток здоров’я» вказав на взаємозв'язок фізичного виховання
зі здоров’ям. Він підкреслював необхідність переносу знань з анатомії та
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фізіології людини на формування знань фізичного виховання, пропонував
лікарям стати керівниками в справі фізичного виховання [6, с. 93]. Адам Бароц
відзначив необхідність занять фізичними вправами не тільки дітей та підлітків,
а також довів необхідність фізичних занять для дорослих людей і окремо жінок.
Доктор медицини Владислав Осмольський (1883-1935) являвся головним
представником науки з фізичного виховання в період між І та ІІ світовими
війнами. Він розробив понятійний апарат фізичного виховання, надав
визначення таким поняттям як: загальне виховання, фізичне виховання, фізична
освіта, спорт, рухова активність, рухова гра, фізична працездатність, стомлення,
відновлення та інші [6, с. 108]. Владислав Осмольський визнавав фізичне
виховання і спорт як вагомий чинник суспільного життя. Він являвся
компромісом між двох течій розвитку фізичної культури: раціональної
гімнастики та спортом.
Вагомий внесок в розробку методики фізичного виховання зробив
Валеріан Сікорський (1876-1939). Він був учасником багатьох наукових
конференцій і його методики ґрунтувались на загальним досвіді роботи
європейських країн з фізичного виховання в школах. Валеріан Сікорський
організував практики студентів Познанського університету з фізичного
виховання в школах, запровадив впровадити різноманітні методики навчання
інших країн до вимог навчання в Польщі [7, с. 341].
В 1929 році в Варшаві відкрився центральний інститут фізичного
виховання. Першою значною розробкою науковців інституту стала робота
«Опис теорії фізичного виховання» (Львів 1931). Через два роки книжка була
перездана в водночас значно поширена. В інституті постійно проводились
антропологічні

дослідження,

розроблялись

нормативна

база

фізичного

виховання, вивчались досягнення польських природознавців, лікарів, педагогів,
психологів. Об’єднання зусиль кращих науковців дозволило розробити сучасну
систему фізичного виховання. Досягнення польських науковців в справі
фізичного виховання набуло міжнародний авторитет.
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Разом з тим, в період між двома світовими війнами, в Польщі не вдалося
впровадити обов’язкове фізичне виховання. В 1937 році стан фізичного
виховання студентів був визнаний незадовільним. В зв’язку з чим було
запропоновано впровадити заняття з фізичної підготовки для студентів 1-го
курсу вищих навчальних закладів в обсязі 2-3 години на тиждень, але початок
ІІ-й світової війни не дозволів реалізувати цій проект.
По закінченню ІІ-й світової війни, в рамках нового політичного укладу,
розпочинається новий етап розвитку фізичного виховання в Польщі.
Характерною рисою його являється охоплення заняттями фізичною культурою
великої кількості населення, особливо серед молоді, військових, робітників.
Відбулись зміни в системі підготовки учнів в школах. Більше уваги надавали
підготовці школярів з гімнастики та загальної фізичної підготовки, активно
розвивався спортивний напрям підготовки. Однак розвиток фізичного
виховання стримувала відсутність кваліфікованих кадрів. Головним державним
органом з координації роботи в сфері фізичного виховання в цій період являвся
Головний Комітет Фізичної Культури, який працював з 1949 по 1960 роки.
26 січня 1952 року одночасним розпорядження декілька міністерств в
Польще впроваджується обов’язкове фізичне виховання для студентів 1-2
курсів вищих навчальних закладів.
В 1953 році створюється науковий інститут фізичної культури. Він
відіграє важливу роль в розбудові наукових поглядів з теорії і методики
фізичного виховання в Польщі. З’явилась концептуальна теорія розвитку
спорту на науко-нормативній базі [8, c. 386]. Фізична культура, розглядалась як
наука, що знаходиться на стику природознавчих, психолого-педагогічних і
суспільних наук. Дослідження з фізичного виховання проводились в декілька
напрямах:
вивчення фізичного розвитку та фізичної підготовленості поляків в
залежності від змін, що відбулись в економічному та соціальному положенні;
вивчення реакції організму під час виконання фізичних вправ різної
інтенсивності та навантаження;
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аналіз фізіологічних і психологічних механізмів, що відбуваються під час
фізичних навантажень;
встановлення фізіологічних, гігієнічних, анатомічних, біомеханічних
основ тренування в різних видах спорту.
В кінці 50-х років наука фізичного виховання в Польще набуває свого
розквіту. Цьому сприяє проведення в Польщі міжнародних конгресів,
симпозіумів, конференцій. Додатковим показником покращення позицій
польських науковців в фізичній культур на міжнародній арені стала участь
молодих польських науковців у міжнародних наукових організаціях Conceal
International Pour L’Education Physique et la Sport (CIEPS), Federation
Internationale d’Education Physique (FIEP), Association Internationale des Ecoles
Superieures d’Education Physique (AIESEP) [8].
В 1959 році президією комітету фізичної культури було прийняте
рішення про присвоєння наукових ступенів кандидата й доктора наук з
фізичного виховання. На ІІ конгресі польських науковців було визнане місце
фізичної культури серед класичних наук. Предметом дослідження фізичної
культури

і

спорту

являлась

вивчення

фізіологічних,

адаптаційних,

морфологічних змін які відбуваються в людині в процесі виконання фізичних
вправ. Роль фізичної культури як науки розглядалась в двох напрямах.
1.

Вивченні фізичних можливостей людини.

2.

Суспільно зорієнтований фізичний розвиток людини, спрямований

на покращення його здоров’я, розвитку професійно-значущих якостей.
Фізична культура об’єднала знання фахівців з філософії, педагогіки,
психології, соціології, фізіології, історії, медицини, фізичного виховання та
інших.
З другої половини ХХ сторіччя польські науковці з теорії та методики
фізичного виховання спрямували свої дослідження в наступних напрямах:
визначення ролі рухової активності дітей та підлітків на фізичний
розвиток;
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вивчення

рекреаційного,

профілактичного,

терапевтичного

впливу

фізичних вправ;
пошук механізмів адаптації до фізичних навантажень.
Наукові

дослідження

набувають

суспільно-економічне

значення.

Розвиток економіки, суспільних відношень, культури, спорту вимагають
подальших наукових досліджень в сфері фізичної культури. Окремими
напрямками вивчення стає професійна фізична підготовка та спорт.
Серед форм організації фізичного виховання визначають: шкільний
спорт, спорт для молодіжі, рекреація, спорт вищих досягнень, реабілітація.
В програмах розвитку фізичного виховання і спорту 1973, 1974, 1978
років передбачалась обов’язкове проведення занять з фізичного виховання в
обсязі 2-х годин на тиждень на всіх курсах навчання вищих навчальних
закладів Польщі. В 1979-1985 роках передбачалось збільшення обов’язкових
занять до 3-4 годин на тиждень. Крім цього навчальні заклади мають проводити
факультативні заняття в залежності від вимог студентів.
В 80-х роках ХХ століття польські науковці проводять систематизацію
наукових дисциплін, які необхідно вивчати майбутнім фахівцям з фізичної
культури і спорту під час навчання у вищому навчальному закладі. Вони їх
розподіляють на групи:
а) медичні науки (біохімія, фізіологія м’язових зусиль, медицина спорту,
біомеханіка спорту);
б) суспільно-педагогічні основи поведінки людини (психологія спорту,
педагогіка спорту);
с) історико-філософські основи (історія спорту, філософія спорту).
Активно проводяться дослідження з вивчення скритих спроможностей
людини, розвитку моторики тих хто навчається, мотиваційного ставлення до
активного виконання фізичних вправ, вивчаються механізми відновлення після
фізичних навантажень.
Сучасний розвиток фізичної культури і спорту, на думку польських
науковців, вимагає вивчення додаткових дисциплін, таких як: політика держави
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в спортивній галузі, економіка спортивної діяльності, інформатика в спорті,
фізична рекреація, фізична реабілітація, спортивне право, глобалізація в спорті
та інші.
Орієнтація Польщі на загальноєвропейські цінності, її вступ до
Євросоюзу, відкриває нові можливості для розвитку фізичної культури, появі
нових напрямів досліджень.
Висновок та перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Історичний розвиток наукової думки про значення фізичної культури в Польщі
це динамічний процес безпосередньо пов'язаний з розвитком суспільства.
Економічне зростання, покращення соціально-бутових умов життя, з одної
сторони сприяє розвитку фізичної культури населення, з іншої висуває вимоги
для проведення додаткових наукових досліджень в сфері фізичної культури і
спорту.
Результати дослідження визначають необхідність додаткового вивчення
державної стратегії розвитку фізичної культури. З’ясувати особливості
проведення фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах, середньої
школі і навчальних закладах вищої освіти. Розглянути досвід впровадження
інноваційних технологій навчання з фізичної культури і спорту в закладах
освіти Польщі.
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Мозолев А. М. Мазур В. Ю. Историческое развитие научной мысли о
значении физической культуры в Польше
В статье раскрыта история развития научной мысли о значении
физической культуры в Польше. Выявлен вклад лучших ученых ХVІІІ-ХХ века в
развитии науки физического воспитания. Определены направления
перспективных исследований в теории и методике физического воспитания в
Польше.
Ключевые слова: развитие научной мысли, физическая культура,
образование в Польше, физическое воспитание, спорт, рекреация.
Mozolev A. M. Mazur V. Y. Historical development of scientific thought
about the importance of physical culture in Poland.
Modern scientific research in the field of physical culture based on the work of
scientists of the past centuries.Representatives of different sciences: philosophy,
pedagogy, biology, medicine, laid the groundwork. The most outstanding
representatives are John Locke, Jean-Jacques Rousse, Johan Henrih Pestalozieg,
Gregory Piramovich and others. In Polandphysical culture in XVII-XVIII centuries
was not seen as a separate science, but only as part of General education of the
person.In the ХІХ century in the system of teaching elements of physical education,
such as horse riding, gymnastics, dancing, swimming. During this period the science
of physical culture develop Edvard Madeyski, Jozef Louis Bierkovski, Joseph Eugene
Supinski, Henry Jordanand others.
In the ХІХ-ХХ century, physical education becomes academic discipline. It
examines the theoretical and methodological basis for the use of exercise in daily
life.At this time, developing scientific viewsEugene Vitold Piasecki, Adam Baroc,
Valerian Sikorski, Vladislav Osmolski and others.
In 1929 he opened a central institute of physical education in Warsaw and
combines the efforts of scientists to develop a modern system of physical education,
which managed to introduce in the training only after the II World War II.In 1952 the
introduction of compulsory teaching of physical education in Polish universities. The
achievements of Polish scientists have an international reputation, they participate in
scientific organizations Conceal International Pour L'éducation Physiqueetla Sport
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(CIEPS), International Federation ed Education Physique (FIEP), International
Association edes Ecoles Superieuresd'Education Physique (AIESEP).
In the second half of the twentieth century Polish scientists to the theory and
methodology of physical education focus on: study of recreational, preventive,
therapeutic effects of exercise; determining the physical capabilities of man, search
of mechanisms of adaptation to physical loads.
Keywords: development of scientific thought, physical education, education in
Poland, physical education, sport, recreation.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ІНШОМОВНОЇ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НЕФІЛОЛОГІЧНОГО
СПРЯМУВАННЯ У ПОЛЬЩІ
У статті проаналізовано досвід Польщі як країни позитивних
реформаторських дій у напрямі модернізації університетської освіти загалом і
вивчення іноземних мов у вищій школі зокрема. Автор презентує результати
теоретичного аналізу публікацій польських учених та власних спостережень
та практичного досвіду викладання у польських вищих навчальних закладах,
виділивши ключові методологічні орієнтири, у руслі яких рекомендує
здійснювати аналогічну модернізацію процесу іншомовної підготовки фахівців
нефілологічного спрямування в Україні.
Ключові слова: вища школа Польщі, фахівці нефілологічного
спрямування, іншомовна підготовка, методологічний принцип, реформа.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний розвиток
українського суспільства, зумовлений тенденціями загально світової та
європейської інтеграції діяльності людини у всіх сферах, вимагає швидких
адаптаційних кроків і змін у підготовці майбутніх успішних громадян України.
Одним

із

шляхів

пошуку

і

реалізації

ефективних

оптимізаційних

і

реформаторських програм є вивчення й використання найкращих здобутків
світового досвіду. Першочерговим у цьому аспекті вважаємо дослідження
освітніх перетворень у країнах-сусідах нашої держави, зокрема в Польщі, яка
демонструє успішне втілення запланованих реформ і чіткий поступ у
покращенні стандартів життєдіяльності усіх її громадян. Іншомовна підготовка
у вищих навчальних закладах цієї країни не є винятком.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Аналіз останніх
досліджень і публікацій

(Б. Анісімовіч [1], Г. Коморовска, Е. Бандура,

М. Висоцка та ін.) дає підстави стверджувати, що проблема іншомовної
підготовки фахівців нефілологічного спрямування загострилася в польській
науковій думці у зв’язку зі вступом країни до Європейського Союзу. Саме на
орієнтації на рекомендації Ради Європи з мовної освіти наголошує у своєму
дослідженні на здобуття ступеня доктора наук Г. Коморовска («Європейський
знак інноваційності у сфері навчання іноземних мов»). Авторка переконливо
доводить, що європейська орієнтація фахівця передбачає володіння ним
іноземними мовами для успішного функціонування та міжкультурного
спілкування на ринку праці в Європі, яке гарантує кар’єрне зростання і
досягнення високих професійних результатів [2].
Схожу думку висловлює Е.Бандура, вважаючи міжкультурну складову
комунікативної компетентності сучасного професіонала як один з провідних
чинників

прояву

креативності,

самостійності,

успіху

в

професійній

діяльності [3].
На професійній спрямованості та інтегрованому вивченні іноземних мов
майбутніми фахівцями нефілологічних спеціальностей наголошує у своїй
публікації М. Висоцка [4].
З аналізу досліджень польських авторів можемо підсумувати про те, що
сутність іншомовної професійно орієнтованої підготовки студентів у вищій
школі

Польщі

полягає

у

розумінні

цього

феномену

цілеспрямованого педагогічного процесу навчання

як

складного

іноземних мов, що

передбачає взаємну інтеграцію комунікативної, лінгвістичної та фахової
підготовки, базується на системній реалізації міжпредметних зв’язків, а також
досягнення майбутніми професіоналами рівня В2 у володінні іноземною мовою
(згідно рекомендацій Ради Європи з мовної освіти) для успішного виконання
професійних завдань в іншомовному середовищі.
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Однак

згадані

комплексного

вище

наукові

методологічного

розвідки

бачення

не

вирішують

завдання

назрілих

проблем

вирішення

модернізації іншомовної освіти як в Польщі, так і в Україні, пропонуючи
окремі ідеї, перспективні пропозиції на шляху до підвищення рівня іншомовної
комунікативної
спрямування

компетентності
з

метою

майбутніх

ефективного

фахівців

функціонування

нефілологічного
в

професійно

орієнтованому іншомовному середовищі.
Відповідно, мету статті вбачаємо в характеристиці методологічних
орієнтирів модернізації іншомовної освіти майбутніх фахівців нефілологічних
спеціальностей у вищій школі України на основі аналізу кращого освітнього
досвіду сусідньої Польщі.
Виклад

основного матеріалу дослідження.

Глибинне

розуміння

специфіки сучасних концепцій іншомовної освіти фахівців нефілологічного
спрямування у вищих навчальних закладах Польщі, на нашу думку, є
можливим завдяки дослідженню розвитку і становлення освітніх парадигм
загалом та іншомовної підготовки зокрема, що разом з результатами аналізу
сучасних концепцій дасть нам змогу визначити у цьому аспекті методологічні
орієнтири, якими керуються польські вчені й методисти.
Польські освітні університетські традиції беруть початок ще з 14 ст., з
Ягелонського університету як одного з найстарших європейських осередків
вищої освіти (1364 р.). Однак, найефективніший розвиток ідей вдосконалення
іншомовної підготовки спостерігався у другій половині 20 ст. і продовжує
тривати у наш час.
У 60-х роках минулого століття на розвиток освітньої парадигми мала
значний вплив новітня філософська течія – філософська антропологія, основні
ідеї якої відображені в працях Кароля Войтили (св. Яна Павла ІІ). Саме ця течія
започаткувала поняття польської свободи, розуміння людини як найвищої
цінності. В іншомовній освіті думки згаданої вище філософсько-освітньої течії
проявилися у синергетичному підході до розробки навчальних планів і програм
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з

іноземних

мов

у

вищих

навчальних

закладах

нефілологічного

спрямування [5, с. 227-228].
У період європейської інтеграції Польщі (2004-2010 рр.) освітяни цієї
країни ґрунтовно переосмислили підходи та концепції мовної підготовки,
виявивши недоліки попереднього досвіду та врахувавши загальноєвропейські
тенденції і рекомендації [6, с. 42]. Саме у цей період було запроваджено єдині
рівневі дескриптори у володінні іноземною мовою та стандарти підготовки
фахівців з обов’язковою вимогою іншомовної підготовки на рівні В1-В2
(залежно від специфіки майбутньої професійної діяльності) [7, с. 27-30],
розроблено й упроваджено в практику польську версію європейського мовного
портфоліо (2001-2004 рр.), налагоджено співпрацю польських викладачів і
студентів з європейськими освітянами з метою вільного обміну досвідом та
забезпечення освітньої мобільності майбутніх професіоналів.
У цьому контексті вважаємо зазначити, що сучасна польська освітня
парадигма диктує необхідність переосмислення завдань всієї системи освіти
(відповідно й іншомовної як її складової), бо, як стверджує А. Сбруєва [8, с. 26],
нові тенденції у визначенні ролі й характеру розвитку системи освіти мають
глобальний, філософський характер і збігаються не тільки на рівні країн
європейського, а й усього світового співтовариства. На основі такого
твердження М. Тадеєва формулює основні принципи необхідних реформ: 1) від
концепції освіти на все життя до розуміння необхідності освіти упродовж
усього життя; 2) від пасивності до ініціативності; 3) від знань через компетенції
і до компетентностей [9, с. 29-30].
Дослідниця польських реформ Алла Василюк також зазначає постійний
пошук завдань і пріоритетів польської освіти, про які, зокрема, йдеться в
доповіді урядового Центру стратегічних студій «Польща 2025. Довготривала
стратегія розвитку»: ф) створення моделі освіти і виховання, яка формує
адекватну меті розвитку суспільства систему цінностей і здатна протидіяти
патологічним явищам; б) формування вмінь проектування траєкторії власного
життя і ефективної діяльності в нових умовах майбутнього; в) підготовка до
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успішної діяльності на ринку праці, освіти упродовж життя; г) посилення
культуротворчої функції освіти; д) підвищення рівня освіченості сільського
населення і малозабезпечених сімей [10, с. 362-363].
У країнах-членах Ради Європи та Європейського Союзу, в тому числі й
Польщі, ключовим документом, що регламентує розвиток й реформування
іншомовної освіти, є рекомендації NR (98)6 Комітету міністрів Ради Європи
«Про сучасні мови», ухвалені 17 березня 1998 року [11], в яких європейці
заохочуються до: 1) досягнення відповідного рівня володіння кількома
іноземними мовами; 2) диверсифікації мов, дослідження і розробки відповідних
методик їх викладання; 3) впровадження гнучкості у розробку рівневих
навчальних програм, модулів, курсів; 4) впровадження національно визнаних
публічних іспитів на знання іноземних мов фахівцями нефілологічного
профілю, вимоги до яких узгоджувалися б із загальноєвропейськими; 5)
інтегроване використання іноземних мов у викладанні нефілологічних
дисциплін (історії, географії, математики тощо); 6) продовження здійснення
мовної підготовки упродовж усього життя фахівців будь-якого профілю і
забезпечення цього процесу усіма необхідними ресурсами.
Висновок. На основі проаналізованих наукових публікацій та власного
професійного досвіду у вищих навчальних закладах Польщі можемо
виокремити такі методологічні орієнтири в іншомовній підготовці фахівців
нефілологічного спрямування у згаданій вище країні:
1. Синергетичний підхід до розробки та втілення навчальних планів і
програм з іноземних мов у вишах Польщі, який диктує низку методологічних
принципів:
принцип

самоорганізації

пізнавальних

дій

студентів

на

основі

полісуб’єктної взаємодії з навчальним середовищем та іншими суб’єктами
навчального процесу;
принцип орієнтації навчально-виховного процесу на саморозвиток
студентів, розвиток їх критичного та креативного мислення, внутрішньої
навчальної мотивації;
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принцип інтеграції фахової та іншомовної підготовки у процесі
професійного становлення у вищому навчальному закладі.
2.

Гуманізація та гуманітаризація іншомовної підготовки, що зумовлює

дотримання таких принципів:
принцип

формування

мовної

особистості

студента

–

фахівця

нефілологічного профілю;
принцип полікультурності у формуванні іншомовної комунікативної
компетентності фахівців;
принцип врахування індивідуальних навчальних стилів кожного студента
в навчальному процесі.
3. Модернізаційний та реформаторський підхід в організації навчального
процесу з іноземних мов у вищих навчальних закладах:
принцип нелінійності на рівні джерел інформації (формування бази даних
навчальної інформації з використанням різнопланових носіїв, як паперових, так
і цифрових), структури навчального курсу (що передбачає одночасне поєднання
диференціації та індивідуалізації) та презентації навчальної інформації та її
опрацювання (через використання прогресивних ідей кращих методик навчання
з позиції ESP/LSP – English/Language for Specific Purposes – та загальної
методики навчання іноземних мов);
принцип

активізації

автономності

студентів,

що

передбачає

сформованість умінь планувати та організовувати свою навчально-професійну
діяльність, оцінювати досягнення поставленої навчальної мети і завдань, і,
відповідно, корегувати навчальну діяльність через зіставлення її результатів і
мети. Окрім цього, автономність студентів передбачає розробку індивідуальних
стратегій вивчення іноземної мови та опанування розробленими в методиці
навчання іноземних мов відповідними комунікативними стратегіями. Такі ідеї
автономності

навчальної

діяльності

у

процесі

іншомовної

підготовки

зумовлюють збільшення питомої ваги та вартісності самостійної навчальної
діяльності студентів, а отже необхідність розробок ефективної її організації та
реалізації;
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принцип

професійної

мобільності,

який

передбачає

розробку

і

пропонування дистанційних курсів для опанування студентами професійно
спрямованого змісту іншомовної підготовки, створення умов для самоосвіти та
професійного вдосконалення, швидке реагування змісту вузівських програм,
технічного і навчально-методичного забезпечення на зміни і вимоги сучасного
ринку праці та загального розвитку суспільства.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку вбачаємо у
детальному вивченні нових навчальних планів і програм з іноземних мов у
вищих немовних навчальних закладах Польщі, підходів, методик, прийомів
навчання провідних педагогів сучасності з метою запозичення кращого
методичного досвіду викладання іноземних мов для спеціальних (професійних,
академічних) цілей.
Список використаної літератури
1. Anisimowicz, B. Nauczanie języków obcych w XX wieku / Barbara
Anisimowicz. – Warszawa. – 2000. – 143 s.
2. Komorowska, H. Europejski Znak Innowacyjności w Zakresie Nauczania
Języków Obcych: rozprawa doktorska / Hanna Komorowska. – Warszawa, 2006. – 416 s.
3. Bandura, E. Rozwijanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka
angielskiego: rozprawa doktorska / Ewa Bandura. – Warszawa, 2004. – 346 s.
4. Wysocka, M. Profesjonalizm w nauczaniu języków obcych / Maria Wysocka. –
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. – 216 s.
5. Пелех, Л. Р. Теорія і методика аксіологічної освіти в Польщі: порівняльний
аспект: монографія / Л. Р. Пелех. – Рівне: ПП ДМ, 2014. – 402 с.
6. Шеверун, Н. В. Іншомовна підготовка студентів технічних університетів
Польщі : Дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Надія Володимирівна Шеверун. – К.,
2012. – 244 с.
7. Pfeiffer, W. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki / Waldemar
Pfeiffer. – Poznań : WARGOS, 2008. – 239 s.
8. Сбруєва, А. А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених
англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.):
монографія / А. А.Сбруєва. – Суми: Козацький вал, 2004. – 500 с.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 4

Педагогічні науки

9. Тадеєва, М. І. Розвиток сучасної шкільної іншомовної освіти в країнахчленах Ради Європи: монографія. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. –
432 с.
10. Василюк, А. В. Тенденції реформування шкільної освіти Польщі (ХХ –
початок ХІХ ст.) : дис. … доктора пед. наук : 13.00.01 / Василюк Алла
Володимирівна. – К., 2011. – 462 с.
11. Commission Working Document. Report on the implementation of the Action
Plan “Promoting Language Learning and Linguistic Diversity” [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/com554_en.pdf.
Стаття надійшла до редакції 26.08.2015

Морская Л. И. Методологические ориентиры иноязычной подготовки
специалистов нефилологического профиля в Польше
В статье проанализирован опыт Польши как страны позитивных
реформаторских
преобразований
в
направлении
модернизации
университетского образования и в частности изучения иностранных языков в
высшей школе. Автор презентует результаты теоретического анализа
публикаций польских ученых и личного наблюдения, а также опыта
преподавания в польских высших учебных заведениях, определив ключевые
методологические ориентиры, в ракурсе которых предлагает проводить
аналогичную (за примером Польши) модернизацию процесса иноязычной
подготовки специалистов нефилологического профиля в Украине.
Ключевые
слова:
высшая
школа
Польши,
специалисты
нефилологического профиля, иноязычная подготовка, методологический
принцип, реформа.
Morska L. І. Methodological guidelines for foreign language education
within the ESP domain in Poland
The changes in the development of modern society lead to the necessity of
taking a new look at the educational goals, including the sphere of foreign language
learning at higher non-linguistic educational establishments. The primary task in this
perspective is seen in the investigation of educational transformations in the
neighbouring to our state countries, namely in Poland. This country is showing a
successful implementation of the planned reforms and steady progress in the
improvement of life standards of all its citizens.
The analysis of the recent research and publications (B.Anisimowicz,
H.Komorowska, Е.Bandura, М.Wysocka, to name but a few) provides the basis to
claim that the problem of foreign language education of future specialists of nonlinguistic domain has been sharpened in the Polish scientific thought in relation to
the Poland’s entry to the European Union. This fact proves the necessity to study
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Polish experience for the Ukrainian education to realize the striving of our country to
be a full member of the EU.
The procedure of the article makes it possible to conclude that the mentioned
above scientific publications do not solve the task of the complex and systemic
methodological overview on the way to solving the problem of modernisation of
foreign language education in both Poland and Ukraine. They propose some minor
specific ideas, perspective suggestions which might help to increase the level of
foreign language communicative competence of future specialists in non-linguistic
spheres in order to provide them with the possibilities to effectively fulfil their
occupational duties in foreign language surrounding related to their professional
activity.
The aim of the article lies in characterizing methodological guidelines of
modernisation of foreign language education of future specialists of non-linguistic
specialties in the system of higher education of Ukraine on the basis of the analysis of
the best experience of the neighbouring country, which is Poland.
The experience of Poland as the country of positive reformation actions on the
way to modernising of university education, in particular to teaching foreign
languages to students, has been analysed in the article. The author presents the
results of theoretical analysis of publications of prominent Polish scientists in the
given domain, as well as the outcomes of the author’s personal observations and
practical experience of teaching at Polish higher educational establishments, thus
defining the key methodological guidelines and the corresponding principles, within
the perspective of which she recommends to apply similar modernisation process of
foreign language education of future non-linguistic specialists in Ukraine: synergic
approach to syllabus and curriculum design in the domain of foreign languages;
humanization of foreign language education; modernisation and reformation
approaches to the organisation of foreign language study process at higher
educational establishments.
Keywords: Polish higher education, specialists of non-linguistic domains,
foreign language education, methodological guidelines and principles, reforms.
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УДК 37.08:377(477)
Олександр Вікторович Паржницький,
заступник директора з навчально-виробничої роботи Державного
навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище
«Моторобудівник», м. Запоріжжя

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИМ
ПРАЦІВНИКАМ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТОКАРІВ У ФАХОВООРІЄНТОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
У статті розкрито методичні рекомендації педагогічним працівникам
щодо формування професійної компетентності майбутніх токарів у фаховоорієнтованому освітньому середовищі, зокрема щодо використання
системного, компетентнісного, діяльнісного, контекстного та особистісно
орієнтованого підходів; дотримання загальних та специфічних принципів
професійно-технічного освіти; використання моделі формування професійної
компетентності майбутніх токарів як теоретичної побудови, що охоплює усі
дидактичні компоненти педагогічної системи; розкриття суспільного значення
майбутньої професійної діяльності, вимог, які вона висуває до знань, умінь і
якостей фахівця; підвищення мотивації навчання учнів через діяльнісне
навчання, розвиток і підтримку їх прагнення виявляти себе через навчальну
діяльність та ін.
Ключові слова: професійна компетентність, підготовка, учні, токар,
методичні рекомендації.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У наш час досвід країн,
що здійснили економічний прорив, зокрема Японії,

Південної Кореї,

Німеччини, Ірландії, Чехії, Словенії, засвідчує, що одним з вирішальних
чинників стрімкого економічного зростання є якість підготовки робітничих
кадрів.
У Державному переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників
у професійно-технічних навчальних

закладах однією

з

провідних на

підприємствах машинобудівної і металообробної промисловості є професія
токаря по металу. Його праця використовується практично в усіх галузях
© Паржницький О. В.
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промисловості, сільського господарства, на транспорті, у сфері обслуговування.
Звідси

її

велике

народногосподарське

значення

як

наскрізної

висококваліфікованої робітничої професії.
Висока

кваліфікація

токаря,

його

професійна

компетентність

та

професіоналізм тісно пов’язані з якістю освіти, яка, у свою чергу вимагає
оновлення змісту, урахування державних вимог щодо його якості й обсягу на
рівні досягнень науки, техніки, технології й світового досвіду. Важливе
значення на сьогодні має також розробка новітнього науково-методичного
забезпечення навчально-виробничого процесу, уведення в освітнє середовище
професійно-технічних навчальних закладів інноваційних підходів до організації
навчання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Проблема
формування

професійної компетентності майбутніх токарів

у фахово-

орієнтованому освітньому середовищі професійно-технічного навчального
закладу практично є предметом посиленої уваги науковців. Окремі аспекти
історії професійно-технічної освіти досліджували О. Коханко. І. Лікарчук,
Н. Падун,

А. Селецький,

Є. Степанович,

О. Сухомлинська,

М. Харламов,

Л. Шепель та ін. Різні аспекти методології, педагогіки, психології, методики
професійної освіти і навчання розглядають В. Бондар, Ю. Зіньковський,
С. Максименко, Н. Ничкало та ін. Окремі аспекти підготовки фахівців у ПТНЗ є
предметом досліджень у дисертаційних роботах Р. Гуревича (теоретичні та
методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах),
Н. Дорошенко

(формування

системи

графічних

понять

кваліфікованих

робітників

будівельної

галузі),

І. Жорової

професійних

здібностей

майбутніх

кваліфікованих

у

майбутніх

(формування

робітників

сфери

обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах), М. Пальчук
(педагогічні умови організації виробничої практики учнів вищого професійного
училища

кулінарного

профілю),

Л. Старовойт

(особливості

організації

багатоступеневого навчання у вищому професійному училищі), Л. Сушенцевої
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(теоретико-методичні засади формування професійної мобільності майбутніх
кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах) та ін.
У працях цих дослідників йдеться про необхідність реформування галузі
професійно-технічної освіти, вибір змісту і форм професійної підготовки
кваліфікованих робітників у зв’язку з світовою глобалізацією, міжнародною
конкуренцією, потребами ринку праці.
Разом з тим сьогодні потребують обґрунтування педагогічні умови та
модель формування професійної компетентності майбутніх токарів, уточнення
її

сутності,

змісту

і

структури,

розробки

методичних

рекомендацій

педагогічним працівникам щодо її формування в майбутніх фахівців у фаховоорієнтованому освітньому середовищі професійно-технічного навчального
закладу.
Метою статті є

виклад

методичних рекомендацій педагогічним

працівникам щодо формування професійної компетентності майбутніх токарів
у фахово-орієнтованому освітньому середовищі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для досягнення позитивної
динаміки формування професійної компетентності важливе значення має
створення відповідних педагогічних умов, тобто таких обставини процесу
навчання, які є результатом відбору, конструювання, застосування елементів
змісту, форм, методів і засобів навчання та забезпечують ефективність
професійної підготовки в умовах професійно-технічного навчального закладу
для досягнення необхідної мети – формування професійної компетентності
майбутніх токарів.
Теоретичний аналіз проблеми формування професійної компетентності
висококваліфікованих
середовищі

робітників

професійно-технічного

експериментального

дослідження

у

фахово-орієнтованому

навчального
дозволили

закладу

освітньому

та

результати

обґрунтувати

методичні

рекомендації щодо формування цієї професійно важливої властивості.
Насамперед слід зазначити, що загальною методологічною основою
формування професійної компетентності в майбутніх токарів має бути
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системний підхід (С. Архангельський, В. Беспалько, Н. Кузьміна, Е. Юдін та
ін.), який передбачає поєднання в єдине ціле методичних напрямів, технологій,
методів, прийомів, форм і засобів формування професійної компетентності
майбутніх кваліфікованих робітників. Великим також є значення інших
підходів, зокрема діяльнісного (Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та
ін.), що передбачає розгляд формування професійної компетентності як єдності
діяльностей суб’єктів навчального процесу, що відбувається у фаховоорієнтованому освітньому середовищі навчального закладу, компетентнісного
(Е. Зеєр, О. Овчарук, Ю. Татур, А. Хуторськой та ін.), який передбачає
зміщення акцентів з накопичення у майбутніх висококваліфікованих робітників
необхідних знань, умінь та навичок на формування і розвиток здатностей
професійної діяльності, контекстного (А. Вербицький) та особистісного (І. Бех,
І. Зимня, В. Слободчиков та ін.), який дає можливість розвинути загальні,
міжпредметні уміння учнів, їх пізнавальні інтереси, потреби та мотивацію до
навчання і професійної діяльності.
Серед принципів формування професійної компетентності майбутніх
токарів слід вказати на загальні дидактичні принципи, зокрема принципи
гуманізації, спрямованості навчання на вирішення освітніх завдань та розвиток
учнів, принципи науковості, доступності навчання; систематичності й
послідовності; наочності, свідомості й активності учнів у навчанні при керівній
ролі викладача; колективізму й індивідуального підходу в навчанні; комбінації
різних форм організації навчання залежно від завдань, змісту й методів
навчання, та специфічні, якими є принципи професійної спрямованості,
науковості, взаємозв’язку теорії із практикою, принцип технологічності,
принцип інтеграції й диференціації, активного залучення учнів у процес
навчання, поетапного управління навчальною діяльністю учнів, а також
принцип

проблемності

й

алгоритмічності

та

принцип

індивідуалізації

навчальної діяльності [2].
Окрім цього, для теоретичного уявлення про формування професійної
компетентності майбутніх токарів та організації роботи у цьому напрямі у
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фахово-орієнтованому

освітньому

середовищі

професійно-технічного

навчального закладу важливо використовувати модель цього процесу. Модель
формування

професійної компетентності майбутніх токарів

у фахово-

орієнтованому освітньому середовищі професійно-технічного навчального
закладу – це теоретична побудова, що охоплює усі дидактичні компоненти
педагогічної системи, їх зв’язки й взаємовпливи, функції, принципи, умови,
зміст, засоби формування професійної компетентності майбутніх токарів у
фахово-орієнтованому освітньому середовищі. Основними компонентами
моделі формування професійної компетентності майбутніх токарів у фаховоорієнтованому освітньому середовищі професійно-технічного навчального
закладу

є

концептуально-цільовий,

методично-змістовий,

процесуально-

управлінський та оціночно-результативний.
При формуванні професійної компетентності майбутніх токарів слід
враховувати, що у сучасному освітньому процесі першочергового значення
набуває не так надання предметних знань, обсяг яких постійно зростає, а
формування особистості як активного діяча, що має відповідну структуру
потребнісно-мотиваційної сфери. Сьогодні мотивація до навчання, інтерес до
навчальної праці й пізнавальної діяльності є провідними факторами, які
визначають продуктивність навчального процесу, впливають на інтенсивність
уваги, якість запам’ятовування, загалом результати розумової діяльності учнів.
Для формування професійної компетентності майбутніх токарів важливо
звертати увагу на підвищення їх мотивації до навчання та професійної
діяльності насамперед через розкриття ролі праці в особистісному становленні
людини, суспільного значення майбутньої професійної діяльності, вимоги, які
вона висуває до знань, умінь і якостей фахівця. Для підвищення мотивації
навчання слід розвивати і підтримувати прагнення учнів виявляти себе через
навчальну діяльність, розширювати їх уявлення про майбутнє життя в соціумі,
допомогти

усвідомити безпосередні й перспективні цілі навчання

та

професійної діяльності, розвивати ціннісні орієнтації, що пов’язані з майбутнім
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життям в суспільстві, позитивний образ «Я професіонал», бачення себе в
професії.
З урахуванням того, що зміст трудової діяльності токарів значною мірою
пов’язаний з технологічним процесом, з технологічними картами, із читанням
креслення, безпосереднім виконанням самої деталі, складанням вузлів
механізмів

виробів

та

ін.,

для

ефективного

формування

професійної

компетентності майбутніх токарів слід звертати увагу на формування
інтегративних

професійних

технологічних,

умінь,

зокрема

професійних

розрахунково-контрольних,

(технічних,

санітарно-гігієнічних),

політехнічних (загальновиробничих та загальнотехнічних) і загальнонаукових
(навчальних та інформаційних) [1].
Найбільш ефективним шляхом розвитку фундаментальних і стабільних
професійних знань, умінь і навичок є поетапне виділення технологічних знань і
вмінь, що забезпечують професійну мобільність у рамках усього професійного
поля діяльності токарів. З урахуванням послідовності професійних знань, умінь
і навичок за рівнями узагальнення необхідно так організувати навчальний
процес, щоб виробити в учнів єдиний підхід до роботи, щоб вони на кожному
новому рівні навчання опановували складніші процеси, могли застосовувати
свої уміння й навички в інших сферах, для виконання складніших завдань
професійної діяльності. Йдеться про необхідність створення алгоритму дії для
розвитку інтегрованих умінь як важливого компонента орієнтовної основи дії,
формування необхідних професійних умінь і навичок на основі впорядкованих
приписів. Доцільно давати учням узагальнені знання щодо виконання різних
робіт, розбудовувати інтегровані вміння й навички на базі алгоритмізації
виконання операції й технологічного процесу, так як виробничі завдання, що їх
повинні виконувати токарі, настільки різноманітні, що не можливо всього
навчити на навчальних заняттях та в стінах професійно-технічного навчального
закладу [3].
Використання

алгоритмів

у

навчанні

передбачає

застосування

алгоритмічного методу навчання. Алгоритмічний метод є комбінацією окремих
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 4

Педагогічні науки

методів навчання, але залежно від цілей і рівня навчання й характеру змісту
матеріалу може мати різні рівні проблемності. Загалом алгоритмічний метод
навчання передбачає показ викладачем зразків практичних дій, діяльність учнів
за зразком і алгоритмом, самостійне складання учнями алгоритмів дії. Перевага
застосування алгоритмічного методу в навчанні полягає у тому, що він
допомагає передавати учням готові правила і приписи професійної діяльності,
показувати зразки практичних і розумових дій, організовувати навчальну
діяльність учнів із складання алгоритмів дій, а також передавати учням досвід
новаторів виробництва.
При впровадженні в навчальний процес узагальнених і конкретних
алгоритмів побудови технологічних процесів токарної справи важливого
значення набувають методи навчання з високим рівнем проблемності, які
передбачають ознайомлення учнів не тільки з вирішенням практичних проблем,
але й з логікою пошуку цих рішень. Саме пошукові, або проблемні, методи
(частково-пошуковий, дослідницький, проблемний виклад) сприяють більш
осмисленому й самостійному формуванню необхідних практичних умінь. Ці
методи необхідно використовувати для розвитку виробничої самостійності
учнів як однієї з характеристик, основ професійної майстерності фахівця.
Зокрема при підборі вправ важливо звертати увагу на те, щоб вони поєднували
наслідувальну й творчу діяльність учнів, потребували від них кмітливості,
міркувань, пошуку власних шляхів рішення того або іншого завдання.
Для створення проблемних ситуацій слід пропонувати учням розглядати
явище з різних позицій (наприклад, налаштувальника, контролера, дослідника,
економіста, продавця, менеджера та ін.);
давати питання на узагальнення, обґрунтування, конкретизацію, логіку
міркувань і т. п.;
пропонувати нескладне дослідницьке завдання із заздалегідь відомими
умовами вирішення;
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створювати завдання із недостатніми або надлишковими вихідними
даними,

з

невизначеністю

в

постановці

питання,

із

суперечливими

даними та ін.
Окрім вправ, велику увагу слід звертати на такий метод, як вирішення
виробничо-технічних завдань. Вирішення виробничо-технічних (предметних)
завдань – це метод, що використовується при інструктуванні учнів, формуванні
орієнтовної основи майбутніх дій на етапі освоєння професії та вимагає певних
умінь застосовувати отримані знання й досвід у практичних умовах. Особливе
значення має вирішення учнями евристичних завдань. Ці завдання потрібно
будувати на принципах максимальної зацікавленості, наочності, професійної
спрямованості, поступового нарощування складності, а також з урахуванням
повноти подання евристик, раціонального співвідношення між логічним і
евристичним компонентами навчальної діяльності, відповідності життєвій
практиці учнів. Використання таких завдань має допомогти формувати в учнів
уміння самостійно «добувати» знання, групувати їх і концентрувати для
вирішення конкретного завдання, самостійно діяти й приймати адекватні
рішення в різних ситуаціях.
Загалом для оптимального проведення навчального процесу важливо
комплексно застосовувати методи, форми і засоби навчання через їх
раціональну комбінацію, доцільне поєднання алгоритмічної й евристичної
діяльності учнів.
Важливе

значення

при

формуванні

професійної

компетентності

майбутніх токарів має особистість педагога, майстра виробничого навчання.
Йдеться про необхідність обізнаності педагогів, майстрів виробничого
навчання щодо загальної й часткової методики виробничого навчання, їх
педагогічну ерудицію, знання педагогіки та педагогічної психології. Успішність
педагогічної

діяльності

значною

мірою

визначається

також

такими

педагогічними здібностями та вміннями педагога: умінням викликати в учнів
допитливість, гуртувати учнів навколо себе, розуміти їх, вести за собою,
завойовувати їх довіру, здійснювати об’єктивний контроль формування знань,
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умінь і навичок. Важливо також, щоб педагог був зразком сміливості,
витримки, наполегливості, мав здатність переконувати та ін.
Велику увагу слід звертати на стиль спілкування з учнями, надаючи
перевагу «педагогіці співробітництва». Основою цього стилю має бути єдність
високого професіоналізму педагога і його етичних установок, взаємодія й
співробітництво

педагогів

і

учнів

у

навчально-виробничому

процесі.

Загальними характеристиками позитивного педагогічного стилю мають бути
цілісність, насиченість змістовним матеріалом, велика щільність уроку
(заняття), інтерес учнів до навчальної й навчально-виробничої діяльності,
висока активність учнів протягом усього заняття, належний емоційний тонус,
ділова атмосфера в поєднанні з невимушеністю й природністю. Для цього
необхідно:
створювати творчу атмосферу на кожному занятті, забезпечувати
впевненість учнів у власних силах, у можливості досягненні успіху;
підтримувати

демократичний,

доброзичливий

стиль

взаємодії,

невимушену атмосферу спілкування з учнями, учнів між собою;
організовувати добровільну взаємодопомогу «сильних» учнів «слабким»;
створювати на кожному занятті комфортні умови для навчання, зокрема
обстановку радості успіху, без страху негативної оцінки, заохочувати ініціативу
й питання учнів;
широко застосувати педагогічні засоби, що спонукують учнів до активної
пізнавальної діяльності (евристичні бесіди, «продуктивні» питання, творчі
завдання, самостійні роботи);
об’єктивно

і

справедливо

оцінювати

навчальні

успіхи

учнів,

використовувати політику оцінки для підвищення якості навчання.
Для формування професійної компетентності майбутніх токарів слід
належним чином використовувати можливості інформаційних технологій,
електронно-освітніх

ресурсів

для

моделювання

професійно-практичних

ситуацій. Серед напрямів використання інформаційних технологій при
навчанні майбутніх токарів можна використати такі:
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 4

Педагогічні науки

комп’ютерний

підручник,

що

містить

необхідну

інформацію

з

професійних питань;
моделююче програмне середовище, яке моделює той чи інший
технологічний процес або ситуацію;
мультимедійні програми, що відтворюють явища та процеси, які важко
або неможливо продемонструвати на практиці;
діагностичні програми для вивчення рівня розвитку індивідуальних
здібностей і психологічних особливостей кожного учня;
контролюючі програми для перевірки навчальних досягнень учнів.
Для

успішного

застосування

сучасних

інформаційних

технологій

необхідно ґрунтовно розробити науково-методичне забезпечення, відібрати
зміст навчання з урахуванням можливостей учнів, послідовно та поступово
включати учнів у роботу з навчальними програмами, раціонально поєднувати
інформаційні технології навчання з традиційними засобами навчання, а також
створити відповідні дидактичні умови навчання (формування навчальних груп,
організація індивідуальних занять і самостійної роботи, позаурочна виробнича
діяльність).
За таких умов використання сучасних інформаційних технологій
дозволить підвищувати ефективність управління самостійною навчальною
діяльністю учнів, індивідуалізувати подання нової навчальної інформації,
розширити коло навчальних та пізнавальних завдань, належним чином
організувати контроль сформованості знань, вмінь та навичок учнів та ін.
Висновки

та

перспективами

подальших

наукових

розвідок.

Основними методичними рекомендаціями щодо формування в майбутніх
токарів професійної компетентності можна назвати такі: 1) використання
системного, компетентнісного, діяльнісного, контекстного та особистісноорієнтованого підходів; 2) дотримання загальних та специфічних принципів
професійно-технічного освіти; 3) використання моделі формування професійної
компетентності

майбутніх

токарів

у

фахово-орієнтованому

освітньому

середовищі професійно-технічного навчального закладу як теоретичної
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побудови, що охоплює усі дидактичні компоненти педагогічної системи; 4)
розкриття суспільного значення майбутньої професійної діяльності, вимог, які
вона висуває до знань, умінь і якостей фахівця; 5) підвищення мотивації
навчання учнів через діяльнісне навчання, розвиток і підтримку їх прагнення
виявляти себе через навчальну діяльність; 6) розвиток інтегративних
професійних

умінь

учнів

через

поетапне

(алгоритмічне)

виділення

технологічних знань і вмінь, що забезпечують професійну мобільність у рамках
усього професійного поля діяльності токарів; 7) використання пошукових, або
проблемних методів для розвитку виробничої самостійності учнів як однієї з
характеристик, основ професійної майстерності фахівця та ін.
Перспективами

подальших

наукових

розвідок

є

дослідження

методологічних проблем виміру професійної компетентності токарів різної
кваліфікації та аналіз професійної діяльності випускників в умовах реального
технологічного процесу.
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Паржницкий А. В. Методические рекомендации педагогическим
работникам по формированию профессиональной компетентности
будущих токарей в профессионально-ориентированной образовательной
среде
В статье раскрыты методические рекомендации педагогическим
работникам по формированию профессиональной компетентности будущих
токарей в профессионально-ориентированной образовательной среде, в
частности относительно использования системного, компетентностного,
деятельностного, контекстного и личностно-ориентированного подходов;
соблюдение общих и специфических принципов профессионально-технического
образования; использования модели формирования профессиональной
компетентности будущих токарей как теоретического построения, которое
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охватывает все дидактические компоненты педагогической системы;
раскрытия общественного значения будущей профессиональной деятельности,
требований, которые она выдвигает к знаниям, умениям и качествам
специалиста; повышения мотивации обучения учеников через деятельностное
обучение, развитие и поддержку их стремление выявлять себя через учебную
деятельность и др.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, подготовка,
ученики, токарь, методические рекомендации.
Parzhnizkyy O. V. Methodological guidelines for pedagogic employees on
formation of professional competence of future turners in professionally-oriented
educational environment
In the article the guidelines for pedagogical employees on formation of
professional competence of future turners in a professionally-oriented educational
environment are revealed.
The author suggests to use the systematic, competence, activity theory,
contextual and personally- oriented approaches which must be the common
methodological basis of formation of professional competence of future turners in a
professionally-oriented educational environment.
It is important to use of the model of professional competence formation of
future turners as a theoretical foundation that encompasses all educational
components of educational system, its connections and interferences, functions,
principles, terms, content, means of formation of professional competence of future
turners in a professionally-oriented educational environment. The main components
of the model of formation of professional competence of future turners in a
professionally oriented educational environment of vocational technical college is
conceptual and targeted, methodical and semantic, procedural and administrative,
estimated and effective.
With the formation of professional competence of future turners, according to
the author, the attention should also be paid to the improving of their motivation to
learning and professional activity primarily because of the disclosure of the role of
labor in the personal formation, the social values of future professional activity,
knowledge demands to the job that it suggests, abilities and professional qualities of
a specialist.
Besides, taking into consideration the fact, that the content of turners’ activity
is largely associated with technological process, with processing maps and ability to
read drafts and sketches, and t do some components, and check for efficiency, and
assemble units of mechanical equipment (installation of new machinery) etc. For the
effective formation of professional competence of the future turners the author
indicates to pay attention to the formation of integrative professional skills, including
professional (technical, technological, settlement and control, sanitation) and
polytechnic (general manufacturing and general technical process) and general
scientific (learning and information process).
The researcher also stresses that the introduction of general and specific
algorithms of constructing different technological processes into a learning process
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of turners should be based on a problem-based approach to the learning process,
which foresees acquainting students not only with the solving of practical problems
but finding appropriate solutions to these questions. To bring the learning process to
the most complete effect, the author suggests optimal use of methods, forms and
means of learning techniques along with their rational combination, appropriate
algorithmic and heuristic activity of students.
With the formation of professional competence of future turners author also
offers to pay attention to the personality and professional development of the teacher,
the master of industrial training. It is, of course, the necessity of qualified instructors
and masters who should build the learning process according to the methodology of
pedagogy and psychology. Modern instructors should use abilities of modern
information technology, electronic educational resources, knowledge of pedagogy
and educational psychology for modeling professional and practical situations of
turner’s activity.
Keywords: professional competence, preparation, education, students, turner,
guidelines.
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Тетяна Володимирівна Потапчук,
доктор педагогічних наук, професор кафедри пісенно-хорової практики та
постановки голосу, координатор з виховної роботи МПО Інституту мистецтв
Рівненського державного гуманітарного університету

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ
ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПОЗААУДИТОРНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ: ОСНОВНІ ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ
У статті визначено та обґрунтовано педагогічні умови формування у
майбутніх вчителів музичного мистецтва моральної культури: активізація
діяльності інституту кураторів як організаторів і координаторів
позааудиторної виховної роботи зі студентами; посилення виховного
потенціалу позааудиторної діяльності шляхом створення методики
формування у майбутніх вчителів музичного мистецтва усіх компонентів
моральної культури. Подано, що позааудиторна виховна діяльність – це
діяльність, що здійснюється поза навчальним процесом, одна з форм
організації вільного часу студентів, орієнтована на розвиток їхніх інтересів,
здібностей, задоволення потреб у пізнанні, спілкуванні, практичній діяльності.
Ключові слова: моральна культура, позааудиторна діяльність,
педагогічні умови, інститут кураторів, виховний потенціал, мозковий штурм,
дискусія, тренінг.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Навчаючись у вищому
навчальному закладі, залучаючись до навчально-виховної діяльності, майбутні
вчителі музичного мистецтва (студенти) мають постійно перебувати в духовно
й морально насиченій атмосфері. Неможливо «навчити» людину моральності,
можливо лише створити такі умови, щоб вона сама відчула, що є «моральним»,
а що – «аморальним».
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблемі виховання
у студентської молоді (майбутніх вчителів музичного мистецтва) моральної
культури, у тому числі й у позааудиторній діяльності, присвятили свої праці
О. Багас,

К. Байша,

Г. Васянович,

М. Горда,

О. Денищик,
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І. Ластовченко,

Ю. Максимчук,

Л. Москальова,

В. Марчук.

Незважаючи на наявність різних підходів до визначення сутності моральності,
науковці одностайні в тому, що кожний індивід приходить у соціум з його
культурою як у даність. Відокремлення індивіда від культури призводить до
втрати ним життєвих орієнтирів, створює душевний дискомфорт, заважає йому
знайти своє місце в соціумі, надати вищий сенс життєвим завданням. І навпаки,
оволодіння культурою збагачує людину, розширює її духовні обрії.
Метою статті є визначити та обгрунтувати основні педагогічні умови
формування моральної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва у
позааудиторній діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Формування у майбутніх
вчителів музичного мистецтва моральної культури буде відбуватися за таких
педагогічних умов: активізація діяльності інституту кураторів як організаторів і
координаторів позааудиторної виховної роботи зі студентами; посилення
виховного потенціалу позааудиторної діяльності шляхом створення методики
формування у студентів усіх компонентів моральної культури.
Отже, перша педагогічна умова передбачала активізацію діяльності
інституту кураторів як організаторів і координаторів позааудиторної виховної
роботи зі студентами.
Саме в процесі позааудиторної діяльності студенти мають можливість
відпрацьовувати різноманітні стратегії поведінки як на побутовому, так і на
професійному

рівнях,

навчатися

знаходити

правильні

рішення

у

міжособистісних відносинах, цілеспрямовано організовувати свій вільний час,
задовольняти свої пізнавальні і культурні потреби, розвивати творчі потенції як
передумову переходу до самовиховання.
За своєю сутністю позааудиторна діяльність може бути схарактеризована
як організована сукупність узгоджених між собою виховних практик,
спрямованих на досягнення головної мети сучасної вищої школи – формування
фахівця як високоморальної людини, професіонала та громадянина, діалогічної
та відповідальної особистості [5, с. 102].
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 4

Педагогічні науки

Розглядаючи позааудиторну діяльність як цілісний педагогічний процес,
який передбачає взаємодію самостійних, взаємопов’язаних складових, що
забезпечують створення оптимальних умов для саморозвитку особистості
студента, О. Бартків та О. Дурманенко до таких складових відносять: виховну
та організаторську діяльність деканату, навчально-виховну діяльність кафедр,
систему

кураторства,

традиційні

університетські

заходи

і

діяльність

студентського самоврядування [2, с. 38].
Отже,

позааудиторна

діяльність

володіє

вагомими

потенційними

можливостями щодо формування у студентів моральної культури. Для
вирішення покладених на неї виховних завдань, ця діяльність не може
здійснюватися самопливом. Одним із вирішальних чинників, спроможних
забезпечити

належну організацію

позааудиторної

діяльності

визначили

педагогічне планування, яке давало змогу «узгодити мету виховного процесу з
потребами та інтересами самого студента і забезпечити вихід на заздалегідь
прогнозований позитивний результат виховної роботи» [8].
Розроблене нами планування позааудиторної діяльності містило такі
складові: мету, завдання, форми роботи, визначення періодичності проведення
виховних заходів та принципів їх реалізації.
У нашій роботі мета позааудиторної діяльності полягала у підвищенні
рівнів сформованості моральної культури майбутніх вчителів музичного
мистецтва.
Звідси завданнями позааудиторної діяльності визначили:
1. Збагачення студентів знаннями про зміст моральних норм і цінностей,
посилення їхнього інтересу до моральної проблематики, моральних аспектів
власної життєдіяльності та міжособистісної взаємодії.
2. Розширення емоційно-ціннісної сфери студентів, формування в них
позитивної стійкої мотивації на дотримання моральних норм і цінностей у
власній поведінці та відносинах з іншими людьми.
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3. Вироблення практичних умінь реалізовувати моральні норми і цінності
у власній поведінці та відносинах з іншими без зовнішньої інстанції, протидіяти
аморальним вчинкам, проявляти активну соціально-моральну позицію.
Форми роботи: виховні години, масові заходи, виховна робота в ЗОШ
(практика). Під час планування виховної роботи враховували характер і
тенденції взаємодії академічних груп. Адже, як справедливо відзначає М.
Кабардіна, недопущення «корпоративного духу однієї групи стосовно іншої
згуртовує студентський колектив. Розвиток корпоративного духу, навпаки,
спричинює виникнення регресивних тенденцій у студентській групі, яка
поступово стає конфліктною й неорганізованою» [6, с. 74]. Отже, ефективність
внутрішньогрупових зв’язків сприяє розвитку зовнішніх.
Урахування цього положення реалізовувалося шляхом просування від
організації виховної роботи в академічних групах з поступовим переходом до
інтеграції їхніх учасників в інших видах позааудиторної діяльності на між
груповому рівні, рівні факультетів та між факультетському рівні.
Щодо внутрішнього змісту організаційних дій на кожному з цих рівнів,
він орієнтувався на розвиток кожної академічної групи, яка брала участь у
формувальному етапі експерименту, посилення групової єдності, згуртованості
її членів, зниження рівня внутрішньогрупових конфліктів, що досягалося
шляхом залучення студентів до участі в годинах куратора, які проводилися
відповідно до розробленого нами змісту, форм і методів роботи.
На наступних рівнях відбувалося розширення меж означеного змісту в
поєднанні

з

оволодінням

студентами

новими

знаннями,

ціннісними

ставленнями і поведінковими вміннями, пов’язаними з моральною культурою.
Цьому аспекту приділялася підвищена увага, оскільки мірою переходу
студентів з одного рівня на другий, розширювалося коло їхнього спілкування та
міжособистісних відносин, створювалися сприятливі умови для ціннісного
обміну, перевірки доцільності набутих знань і вмінь діяти відповідно до
моральних норм і цінностей.
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Для дієвості та ефективності позааудиторної діяльності покладали в
основу її організації систему принципів. До таких принципів відносили:
принцип культуровідповідності, принцип гуманізму, принцип комунікативної
дії, принцип диференціації та індивідуалізації виховного процесу, принцип
рефлексії.
Наведені принципи поставали об’єктивним підґрунтям ефективності
реалізації

позааудиторної

об’єднують

основні

виховної

діяльності.

фундаментальні

Адже

положення,

саме

що

«принципи

випливають

із

закономірностей, умов і вимог, пов’язаних з процесом формування світогляду,
соціально зумовлених моральних норм поведінки особистості, а також знань,
умінь і навичок, об’єктивно необхідних для праці в суспільстві на конкретноісторичному етапі його розвитку» [10, с. 8].
Згідно з наказом Міністерства освіти № 365 від 4 листопада 1993 р. «Про
вдосконалення керівництва виховною роботою у навчально-виховних закладах
України» відповідальність за проведення організаційно-виховної роботи серед
студентів покладено на кураторів академічних груп.
Інститут кураторів – це управлінська ланка, яка взаємодіє з іншими в
системі позааудиторної виховної роботи й забезпечує її організацію на рівні
студентської академічної групи. Саме куратори є ефективними посередниками
між суб’єктами освітньо-виховного процесу. Застосовуючи у своїй роботі
гуманістичні технології виховання, вони суттєво впливають на «формування
єдиної

корпоративної

культури

навчального

закладу,

забезпечують

психологічні та організаційно-педагогічні умови для створення у ВНЗ
комфортного середовища» [3, с. 54]. Від кураторів, їхньої взаємодії зі
студентами залежить інтенсивність та якість позааудиторної виховної роботи.
Найбільш сприятливим педагогічним співробітництвом між куратором і
студентами є таке, що базується на співавторстві, співтворчості і співдружності.
Позиція педагога в цьому випадку проявляється в тому, що він нарівні зі
студентами виступає як суб’єкт позааудиторної виховної діяльності, що дає
змогу

глибоко

проникати

в

механізм

взаємовідносин
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цілеспрямований вплив на їхнє формування і розвиток. Від куратора значною
мірою залежить розвиток індивідуальності особистості студента в умовах ВНЗ,
зміцнення і поглиблення відносин майбутнього вчителя з культурою, наукою,
мистецтвом,

формування

соціально-цінних

та

«особистісних

значень

перспектив його професійного буття, оволодіння нормами і традиціями
професійної спільноти. Куратор сприяє здійсненню індивідуалізації та
диференціації виховання студентів» [9, с. 32].
Вступаючи у взаємодію зі студентською групою, куратор спрямовує свої
зусилля на формування згуртованого студентського колективу, створює в групі
атмосферу доброзичливості, взаємодопомоги, взаємної відповідальності. Він
організовує життєдіяльність групи, базуючись на інтересах та особистісних
особливостях кожного студента [7, с. 64].
Отже, куратор академічної групи є координатором дій усіх викладачів
ВНЗ щодо здійснення позааудиторної виховної роботи і досягнення виховної
мети.

Проте,

аналіз

педагогічної

реальності

засвідчує

необхідність

переосмислення та вдосконалення змісту його діяльності. У нашій роботі
важливим засобом такого переосмислення й удосконалення стало визначення
та запровадження функціональних обов’язків куратора як вихователя та
організатора позааудиторної виховної роботи зі студентами.
Функціями куратора як вихователя визначили: розробку перспективних
планів, формулювання завдань виховання студентів у позааудиторний час;
забезпечення морально-соціальної спрямованості всіх виховних заходів;
проведення позааудиторної виховної роботи, орієнтованої на формування у
студентів усіх компонентів моральної культури; підтримку ініціативи і
творчості студентів щодо оволодіння моральними нормами і цінностями;
наповнення вільного часу студентів цікавою морально-ціннісною діяльністю
(у тісному співробітництві з керівниками гуртків, секцій, студій, які
працюють у ВНЗ).
Важливе місце серед розроблених нами педагогічних умов формування у
майбутніх вчителів музичного мистецтва моральної культури відводилося
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такій, як посилення виховного потенціалу позааудиторної діяльності шляхом
створення методики формування у студентів усіх компонентів моральної
культури.
У педагогічній науці поняття «виховний потенціал» характеризує
силовий аспект будь-якої взаємодії, контакту протилежних сторін. В одних
випадках виховний потенціал розглядається як множина пов’язаних між собою
колективних виховних впливів, яка дає змогу цілеспрямовано впливати на
особистість, а в інших – як інформаційне поле, з якого сама особистість вилучає
і присвоює цікаву для неї інформацію, задовольняючи особисту потребу в
саморозвитку [4].
Щоб вища педагогічна школа як соціальний організм могла забезпечити
використання виховного потенціалу позааудиторної діяльності з формування у
майбутніх вчителів музичного мистецтва моральної культури, в її «педагогічну
канву повинна бути закладена морально-етична діяльність, яка цементувала б
та актуалізувала ціннісні основи всіх компонентів життєдіяльності навчального
закладу» [11, с. 7].
В узагальненому вигляді розроблена нами методика виховної роботи
набула концентрації у програмі годин куратора, змісті тренінгів. Працюючи над
темами програми, майбутні вчителі музичного мистецтва мали можливість
оволодіти теоретичними знаннями у сфері моральної культури, познайомитися
з основними способами її прояву, осягнути сутність і важливість моральних
норм і цінностей для ефективної життєдіяльності, успішних міжособистісних
відносин.
У

процесі

проведення

роботи

за

програмою

надавали

увагу

запровадженню індивідуально-особистісних форм, таких, як: індивідуальна
консультація, індивідуальне завдання, індивідуальна бесіда. Індивідуальний
підхід передбачав реалізацію педагогічної позиції схвалення, розуміння,
підтримки кожного студента як передумови стимулювання в нього самоповаги,
посилення віри в свої сили, усвідомлення не лише можливості, а й доцільності
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позбавлення від рис та якостей, що утруднювали його становлення як суб’єкта
моральної культури.
Індивідуальний підхід давав змогу допомагати кожному вирішувати
життєві суперечності тут і зараз, стимулював кожного до оволодіння
моральними цінностями як орієнтирами у визначенні своєї поведінки і відносин
з іншими людьми.
Крім традиційних бесід, покликаних ознайомити студентів з теоретичним
аспектом моральної культури, запроваджували такі форми роботи, як мозковий
штурм, спрямовуюча дискусія, робота в малих групах, аукціон ідей, діалог
«два погляди на один факт», творчі завдання, тренінг.
Ми розглядали тренінг як систему вправ, спрямовану на формування у
майбутніх вчителів музичного мистецтва певних умінь у спеціально створених
умовах, встановлення зв’язків між засвоєнням і практичним використанням
знань,

створення

ефективної

взаємодії,

взаємоконтролю

та

взаємного

збагачення знаннями, емоційними та ціннісними ставленнями, вміннями;
зменшення небажаних проявів поведінки, стилю неефективного спілкування,
особливостей реагування тощо; зміну поглядів на проблему; підвищення
здатності учасників до позитивного ставлення до самих себе як суб’єктів
моральної

культури

і

життя;

пошук

ефективних

шляхів

розв’язання

поставлених проблем.
Завдяки тому, що ситуація тренінгу поставала як навчальна, залучаючись
до нього, майбутні вчителі мали можливість набути нового морального досвіду
завдяки моделюванню в процесі занять певних кроків, дій з одночасним їх
аналізом і перевіркою на доцільність у відповідних навчальних ситуаціях,
максимально наближених до дійсності.
Багаторівневий зворотний зв’язок між учасниками тренінгу давав змогу
кожному з них побачити відбиток себе у сприйманні інших, отримати
інформацію про те, як сприймається його поведінка в тій чи іншій ситуації,
зрозуміти обмеженість чи хибність власних способів міжособистісного
спілкування, а також побачити позитивні сторони своєї особистості. Як
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наслідок, відбувалося набуття студентами нового когнітивного, емоційноціннісного та поведінкового досвіду.
Важливим напрямом, орієнтованим на поліпшення змісту, форм і методів
формування у майбутніх вчителів музичного мистецтва моральної культури в
позааудиторній виховній діяльності вважали створення умов для творчої
самодіяльності студентів, наповнення цікавим зміст їхнього вільного часу.
Адже повноцінний моральний розвиток не може відбуватися в атмосфері
нудьги,

репродуктивних

форм

діяльності.

Створення

атмосфери

співпричетності до життя ВНЗ, курсу, факультету – емоційний чинник
формування моральної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва.
Важливим засобом формування у майбутніх вчителів музичного
мистецтва моральної культури, наповнення відповідним змістом їхнього
вільного від навчання часу є залучення їх до участі в мистецьких гуртках,
мистецьких колективах, діяльність яких спрямована на: гармонізацію психоемоційного та фізичного стану людини; стимулювання творчої активності
студентів; збереження неповторної індивідуальності кожної особистості;
узагальнення життєвого досвіду, співвіднесення його з системою цінностей, які
історично склалися в державі та сучасному молодіжному середовищі;
самостійну оцінку студентом власних дій, подій, ситуацій і відповідну
побудову взаємин з молодіжним оточенням; активне і діяльне засвоєння різних
видів мистецтв, прогнозування можливостей їх використання в професійних
ситуаціях; нове сприймання наукового знання з його тенденцією до
різноманіття [1, с. 36].
Звернення до музичної творчості зумовлювалося тим, що музика
відкриває можливості для творчої реалізації та самовизначення людини в світі,
осягнення гармонії зі світом. Музичне мистецтво містить цінні ідеї й століттями
перевірений досвід виховання. Вивчення цього досвіду і використання
сучасних надбань музичної творчості розглядали як вагомий засіб формування
у студентів моральної культури. Адже виразні засоби національної музики
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сприяють розвитку в особистості моральних почуттів, глибокому осмисленню
таких понять, як дружба, співпраця, взаємоповага, взаємозбагачення.
Помітне

місце

в

позазаудиторній

діяльності

посідала

методика

колективної творчості (залучення студентів до організації та проведення
масових заходів), значущість якої полягала в можливості охопити переважну
більшість

студентів,

зумовлювала

емоційний

взаємовплив,

створювала

атмосферу особистої причетності до піднятих проблем. Студенти виступали тут
і організаторами, й учасниками (написання сценаріїв, добір наочності, збирання
інформаційних матеріалів, підготовка виступів, участь у різноманітних
конкурсах, вікторинах, концертах тощо).
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок у даному
напрямку. Отже, у статті розкриті педагогічні умови формування у майбутніх
вчителів музичного мистецтва моральної культури в позааудиторній діяльності
(організація позааудиторної діяльності як провідного засобу формування у
студентів моральної культури; активізація діяльності інституту кураторів як
організаторів і координаторів позааудиторної виховної роботи зі студентами;
підвищення виховного потенціалу позааудиторної діяльності шляхом створення
методики формування у майбутніх вчителів музичного мистецтва усіх
компонентів моральної культури).
Проведене дослідження не вичерпує багатогранності теоретичних і
практичних пошуків розв’язання проблеми. Перспективним вважаємо її
дослідження в рамках усієї системи виховної роботи вищого навчального
закладу, яка крім позааудиторної виховної діяльності охоплює навчальний
процес та роботу студентського самоврядування.
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Потапчук Т. В. Формирование нравственной культуры будущих
учителей музыкального искусства во внеаудиторной деятельности:
основные педагогические условия
В статье определены и обоснованы педагогические условия
формирования у будущих учителей музыкального искусства нравственной
культуры: активизация деятельности института кураторов как
организаторов и координаторов внеаудиторной воспитательной работы со
студентами; усиление воспитательного потенциала внеаудиторной
деятельности путем создания методики формирования у студентов всех
компонентов нравственной культуры. Представлено, что внеаудиторная
воспитательная деятельность – это деятельность, которая осуществляется
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вне учебного процесса, одна из форм организации свободного времени
студентов, ориентированная на развитие их интересов, способностей,
удовлетворения потребностей в познании, общении, практической
деятельности.
Ключевые слова: нравственная культура, внеаудиторная деятельность,
педагогические условия, институт кураторов, воспитательный потенциал,
мозговой штурм, дискуссия, тренинг.
Potapchuk T. V. The formation of the moral culture of future teachers of
music art in extracurricular activities: the main pedagogical conditions
Learning in higher education, an introduction to educational activities, the
student should be constantly spiritually and morally saturated atmosphere. It is
impossible to "teach" human morality is only possible to create such conditions that
she felt that is "moral" and what is immoral".
The article identified and justified pedagogical conditions of formation of
students ' moral culture: revitalizing the Institute of curators as organizers and
coordinators of extracurricular educational work with students; strengthening the
educational potential of extracurricular activities through the creation of a technique
of formation of students of all the components of moral culture. Presents that
extracurricular school activity is an activity that takes place outside of the
educational process, one of the forms of organization of free time of students, focused
on the development of their interests, abilities, meet the needs in cognition,
communication, practical activities. The first pedagogical condition involves the
revitalization of the Institute of curators as organizers and coordinators of
extracurricular educational work with students. In summary, the developed
methodology of educational work acquired concentration hours in the program
curator, the content of the trainings. Working on the scientific program, future
teachers of the art of music had the opportunity to master the theoretical knowledge
in the field of moral culture, to get acquainted with the basic methods of its existence,
to comprehend the essence and importance of moral norms and values for effective
functioning, successful interpersonal relations.
In the course of carrying out the work on the program has provided attention
to the introduction of individual personal forms, such as: individual counseling,
individual assignments, individual interview. Individual approach included
implementation of the teaching positions approved, understanding, support each
student as a prerequisite for promotion in it of self-esteem, gain confidence,
awareness is not only possible, but also the advisability of getting rid of traits and
qualities that hindered its development as a subject of moral culture.
It is in the process of extracurricular activities students have the opportunity to
practice various strategies of behaviour, both at the consumer and professional
levels, to learn to find the right solutions in interpersonal relationships, purposefully
organize their free time, to meet their educational and cultural needs, develop
creative potency as a prerequisite for the transition to self-education
Keywords: moral culture, extracurricular activities, pedagogical conditions,
the Institute of curators, educational potential, brainstorming, discussion, training.
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доктор фізико-математичних наук, доцент,
професор кафедри вищої математики і методики викладання математики
Донецького національного університету, м. Вінниця

ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В
КОНТЕКСТІ ВИХОВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
У статті досліджується проблема виховання творчої особистості
фахівця у процесі викладання математики. Автором розкриваються загальні
підходи до проблеми виховання творчого фахівця. Презентовано досвід
організації навчання математичних дисциплін викладачами кафедри вищої
математики і методики викладання математики Донецького національного
університету, набутий за ініціативи і під керівництвом автора. У статті
висвітлено методичні прийоми, спрямовані на розвиток творчої активності
студента. Наводяться приклади застосування таких прийомів на заняттях з
математичних дисциплін в університеті.
Ключові слова: творчість, формування творчої особистості,
латеральне мислення, евристичні прийоми навчальної діяльності, навчання
математики.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Актуальною проблемою
вищої школи є виховання студентів творчими особистостями, здатними до
розв’язання нестандартних завдань реального життя, розробки і втілення
необхідних інновацій у власну професійну діяльність. Це головне завдання
педагогів ХХІ століття, передбачене принципами гуманізації, демократизації та
особистісно зорієнтованої університетської освіти.
Підґрунтям

реалізації

проблеми

виховання

творчої

особистості

майбутнього фахівця будь-якої галузі знань слугує наявність навчальних
програм з чітко визначеними компетентностями випускників, належного
навчально-методичного забезпечення, детально продуманих евристичних
методів проведення занять, дослідницьких проектів тощо. Актуальність такого
© Пузирьов В. Є.
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підходу до організації навчального процесу зумовлена наявністю у вищому
освітньому просторі України суперечностей між:
об’єктивною необхідністю впровадження особистісно зорієнтованих
технологій і методик викладання різних дисциплін у навчально-виховний
процес ВНЗ (О. Асмолов, К. Платонов, І. Бех, Г. Балл, Б. Теплов, І. Якиманська,
Г. Костюк,

В. Рибалка)

та

недостатнім

рівнем

психолого-педагогічної

компетентності викладачів;
існуванням у теорії та методиках викладання різних навчальних
дисциплін

сукупності методів

стимулювання

творчої

демократизації,

навчально-пізнавальної

гуманізації,
діяльності

мотивації
студентів

і
та

використанням під час навчання, в основному, методів контроля.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Поняття творчості є
багатогранним і характеризується розмаїттям визначень, наприклад, «…уміння
знаходити розв’язання у нестандартних ситуаціях, спрямованість на відкриття
нового та схильність до глибокого осягнення власного досвіду» [1].
Відомі вчені (Д. Богоявленська, Л. Виготський, Д. Леонтьєв, К. Торшина)
намагалися різними способами класифікувати поняття «творчість», але
найбільш розповсюдженою є класифікація Д. Леонтьєва, який виокремлює три
лінії дослідження творчості. По-перше, творчість досліджується як талант,
певний дар специфічних пізнавальних інтелектуальних процесів людини
(Д. Богоявленська,
характеристика

О. Тихоміров).

особистості

По-друге,

(М. Бернштейн,

творчість

розглядається

Я. Пономарьов,

як

К. Роджерс,

Р. Тафель). І, по-третє, творчість розглядається як діяльність у контексті життя,
у контексті соціальних відносин (Дж. Гілфорд, Е. Торренс, Ю. Фостер), ця лінія
дослідження і викликає наш інтерес, оскільки мова йде про соціальні процеси,
соціальне

середовище,

інтелектуальну

активність,

творчу

кар’єру,

налаштованість на відкриття нового та осягнення власного досвіду.
Визначенню педагогічних умов, шляхів та засобів формування творчої
особистості приділяли значну увагу В. Андрєєв, Ю. Бабанський, С. Бондаренко,
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М. Демінчук, Н. Кичук В. Лозова, Л. Лузіна, Г. Троцко С. Сисоєва, Н. Тализіна,
В. Цапок та інші. Проте кількість праць, присвячених проблемі формування
творчої особистості фахівця при викладанні математичних дисциплін є
недостатньою. Саме тому дослідження організації навчання математичних
дисциплін в контексті виховання творчої особистості майбутнього фахівця є
актуальним.
Метою статті є висвітлення загальних підходів до проблеми виховання
творчого фахівця та розкриття методичних прийомів, що використовуються
при навчанні математичних дисциплін викладачами кафедри математики і
методики викладання математики Донецького національного університету,
розроблені за ініціативою і під керівництвом автора, та спрямовані на розвиток
творчої активності студента.
Виклад основного матеріалу дослідження. Філософським підґрунтям
виховання

професіонала

як

творчої

особистості

слугують

світоглядні

положення теорії пізнання, наукові положення про свідомість і самосвідомість
особистості, її розвиток у системі суспільних відносин та діалектика фахового
становлення майбутнього фахівця як професіонала за різними напрямами
підготовки у виші.
Системний (В. Афанасьєв, І. Блауберг, В. Садовський, Е. Юдін, Б. Ломов)
і синергетичний підходи (І. Пригожин, Г. Хакен, А. Колмогоров) слугують
загальнонауковою базою методології реалізації ідей виховання фахівця з ярко
вираженою творчою спрямованістю. При цьому системний підхід націлює
викладачів факультету і кафедри виокремити у змісті професійної освіти
цілісну сукупність тих структурних компонентів, що вимагають суспільні
потреби та особистісні потреби конкретного студента у процесі його розвитку.
Навчальні плани і програми віддзеркалюють кожний компонент змісту фахової
освіти як системи з внутрішніми та зовнішніми зв’язками. Робочі навчальні
програми передбачають формування конкретних компетенцій під час вивчення
певної навчальної дисципліни.
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Так, наприклад, результатом засвоєння майбутнім фахівцем курсу
«Аналітична геометрія» має стати набуття ним певної системи компетенцій:
ключових або метакомпетенцій (МК), професійних (КП) та предметних (КПР).
Так, серед метакомпетенцій виокремлюють навчальну (МК-1), соціальну (МК2), загальнокультурну (МК-3), інформаційно-комунікаційну (МК-4.1 – МК-4.5),
здоров’язбережувальну (МК-5), громадянську (МК-6), підприємницьку (МК-7).
До професійних компетенцій відносять процедурну (КП-1), логічну (КП-2),
технологічну (КП-3), дослідницьку (КП-4) методологічну(КП-5) та методичну
(КП-6). Предметних компетенцій студент набуває при вивченні певної
дисципліни протягом конкретного навчального року або ступеня навчання,
вони включають у себе конкретні (відповідно до дисципліни) знання (КПР-1 –
КПР-6); уміння та навички (КПР-7 – КПР-20); ставлення (КПР-21 – КПР-23);
наявність досвіду(КПР-24 – КПР-25).
Усі робочі навчальні програми з різних дисциплін, що викладаються
кафедрою, після неодноразового обговорення на засіданнях методичного
семінару складено в контексті формування визначених компетенцій. Наведемо
фрагмент робочої програми з дисципліни «Аналітична геометрія» студентів.
Таблиця – Фрагмент робочої програми з дисципліни «Аналітична геометрія»
Заліковий
модуль 1

Зміст модулю

Змістовний
модуль 1

Тема 1. Система координат
на площині і в просторі.
Рівняння ліній.

Різновид

Форми
контролю

Координати
Декартові координати на
площині і в просторі.
Найпростіші
задачі
аналітичної геометрії.
Завдання фігур різними
способами та запис їхніх
рівнянь. Полярні та інші
координати. Перетворення
координат. Рівняння ліній
та поверхонь.

Лекція 1
СРС

Індивідуаль
не завдання
1

Лекція 2
СРС
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Компетенції
МК-1, МК-2,
МК-4.1, МК-4.2,
МК-4.5, КП-1,
КП-2, КП-3,
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Синергетичний підхід, що підтверджує нелінійність процесу фахової
освіти, створює умови для самонавчання, переводить навчально-виховний
процес у площину самоорганізації. І тут найбільший ефект, наприклад, для
студентів-математиків

спеціалізації

«Профільне

навчання

математики»

факультету математики та інформаційних технологій, очікується від загальних
курсів «Методика викладання математики» та «Логічні основи шкільного курсу
математики», спецкурсів «Позакласна робота з математики», «ІКТ у навчанні
математики» для студентів бакалавріату, спецкурсу «Педагогічна майстерність
вчителя математики» для студентів спеціалітету або спецкурсів «Психологопедагогічні основи викладання у ВНЗ», «Методика викладання математики у
вищій школі», «Інтерактивні технології навчання» для магістрантів. Також
особливу увагу на кафедрі вищої математики і методики викладання
математики у Донецькому національному університеті приділяємо організації
самостійної роботи майбутніх фахівців під час педагогічної практики, яка має
потужний синергетичний вплив. Під час практики студент набуває особистісно
значущого професійного досвіду, досвіду емоційно-вольового ставлення до
професійного світу, у нього з’являється можливість самовизначення в контексті
професійного «Я», прагнення саморозвитку у напрямку як предметних, так і
психолого-педагогічних компетенцій тощо.
Необхідною і достатньою умовою виховання творчого фахівця, на нашу
думку, є активність викладача й активність студента. «Наявність цих
активностей

–

умова

єдності й

розвитку професійної свідомості та

самосвідомості особистості студента. Зазначена єдність виконує функцію
психологічного механізму успішного фахового становлення, зорієнтованого на
оволодіння

системою

професійних

компетентностей» [2]

і

прагнення

особистості до професійної творчості.
Необхідно стимулювати творчий розвиток як особистості студента, так і
особистості викладача, що потребує різних форм і методів їх взаємодії,
створення середовища творчої самореалізації суб’єктів навчального процесу.
Тому перед сучасними педагогами «постають два завдання, що мають
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розв’язуватися одночасно. По-перше, це формування настанови на творчість,
що передбачає орієнтацію людини на вільний, відповідальний і обґрунтований
вибір певної можливості чи знаходження нових можливостей, ще не
визначених її досвідом та соціальним середовищем. По-друге, це виховання
потреби ризику, психологічної настанови на надситуативну активність, коли
людина не боїться виходу за окреслену межу, здатна на власну позицію і
прийняття рішення незалежно від зовнішніх чинників, умов і обмежень».
Вважаємо слушною думку вчених про необхідність реалізації такої
послідовності: творча особистість; здійснює творчий процес; у творчому
середовищі; як результат – творчий продукт (рисунок). І надважливим ми
вважаємо наявність середовища, що стимулює творчу діяльність індивіда, коли
взаємодія суб’єктів навчального процесу – викладача і студента має будуватися
за умов їх спільної творчої діяльності у середовищі, яке відповідає вимогам
діалогічності та спрямоване на підтримку особистісного розвитку кожного.

Рисунок – Сутність творчого мислення

Тому ми погоджуємося з думкою учених, які підкреслюють, що при
проектуванні навчального процесу викладачеві важливо знаходити такі методи
навчання, які сприяли б розвитку інтелекту студента, формували б прийоми
творчої розумової діяльності, розвивали професійно-евристичну її складову.
Усе частіше викладачі математичних дисциплін використовують такі
методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності як
навчальні дискусії, дидактичні і рольові ігри, ситуаційні вправи, метод
проектів, творчі проблемні завдання тощо.
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Так, наприклад, при викладанні теми «Диференціальне числення функції
однієї змінної» можна запропонувати студентам взяти участь у діловій грі
«Промоутери» [3] і надати їм можливість попрацювати промоутерами з
реклами «Похідної функції». Метод реклами зацікавлює своєю новизною і
сучасністю.
Зміст ділової гри: Студенти (5-6 осіб) отримують завдання додому:
підготувати рекламу похідної. Головна вимога – доповідь повинна бути
короткою (5 хв.), лаконічною та вичерпною. Студенти можуть використовувати
для своєї реклами різні наочні засоби, ІКТ тощо. Перевіряє та оцінює роботу
супервайзер, контролює процес директор – викладач. Товар – похідна (її
означення, властивості, застосування).
Сценарій гри
Слово директору: Вітаю! Як відомо, промоутер є фахівцем з просування
на ринку продажів якого-небудь товару або послуг. Наша фірма займається
продажем похідної (разом з її властивостями та застосуванням у житті).
Головне завдання промоутера – розрекламувати товар (похідну) настільки
добре, щоб покупці його обов’язково купили. Для того щоб успішно продати
товар, промоутеру необхідно володіти досконалою інформацією про нього,
тому вони зазвичай проходять своєрідний тренінг – ознайомлення з
продукцією, яку їм треба рекламувати.
Викладач обирає супервайзера (того, хто перевіряє роботу промоутера).
Супервайзер повинен добре знатися на навчальному матеріалі (найкраще за
всіх). Промоутери виходять по черзі до дошки та викладають доповідь, що
підготовлена ними вдома. Студенти оцінюють знання кожного промоутера та
вирішують у кого саме «купити» товар. Після закінчення гри проводиться її
обговорення, з’ясовується чому приймалися ті або інші рішення, до яких
результатів вони привели. Також супервайзер підраховує кількість голосів,
відданих за кожного студента. Найкращий промоутер отримує відповідну
нагороду.
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Для підведення підсумків можна запропонувати такі питання для
дискусії: Чи сподобалася Вам гра? Яка її мета? Що нового Ви дізналися з гри?
Чи допомогла Вам гра краще закріпити знання про похідну та її застосування?
Після закінчення гри проводиться її обговорення за запропонованими
питаннями, аналізуються результати гри, помилки, дії груп, з’ясовується чому
приймалися ті або інші рішення, до чого це привело, яких стратегій слід
дотримуватися.
Ми упевнені, що сьогодні перевагу слід надавати евристичним методам
навчання, які сприяють процесу генерації ідей. Проте через певний
консерватизм вищої школи і сьогодні, як і раніше, увага викладачів частіше
фокусується на розвитку навичок логічного (вертикального) мислення, що без
сумніву також є важливим, але не відображає усього розмаїття ситуацій
реального життя. Недаремно у деяких закордонних школах проводяться окремі
заняття, пов’язані з розвитком латерального мислення. Едвард де Боно, доктор
філософії і медицини, який увів поняття «латеральне мислення» (lateral
thinking), визначив його як процес обробки інформації для розвитку творчих
здібностей та інтуїції [4]. Ефективність цього методу доводить той факт, що
методику Е. Боно використовували такі промислові корпорації світу, як IBM,
NTT, Du Pont, Shell, Ericsson, Ford та інші. Стандартне – вертикальне мислення,
обираючи єдиний правильний шлях дій, відкидає всі інші можливі варіанти, і
залишає лише такий підхід до розв’язання проблеми, який здається
найперспективнішим. Латеральне мислення спрямоване на продукування
якнайбільшої кількості альтернативних рішень, обирає напрями, коли зовсім не
обов’язково рухатися до чогось – можна і від чогось відійти. Важливим є сам
рух, який допомагає позбутися сформованих кліше.
Головним є те, що латерального мислення можна навчитися, навички
його можна засвоїти так само, як і прийоми розв’язування математичних задач.
Завданням

латерального

мислення

є

перетворення

певних

моделей,

упорядкування інформації по-новому, з метою отримання свіжих ідей, відходу
від стереотипів.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 4

Педагогічні науки

Передумовою опанування навичок латерального мислення слугують деякі
прийоми. Розглянемо їх більш докладно.
Аналогії. Для того, щоб перебудувати модель, побачити ситуацію у
новому світлі, знайти свіжу ідею, потрібно щоб з’явилася хоч якась гіпотеза. До
аналогій звертаються хоча б для того, щоб створити прецедент руху. Для
проблеми, що розглядається, знаходять аналогію і вже потім подібна ситуація
має свій власний розвиток. На кожному етапі проміжний результат
співвідносять із первинною проблемою і таким чином вона розвивається за
аналогією. Наприклад, у математиці замінюємо об’єкти символами, а потім
виконуємо з ними різні математичні операції, цілком забуваючи, про все, що
стоїть за ними. Виконавши необхідні дії, перетворюємо символи у вихідні
об’єкти та визначаємо, що отримали. Необхідно зазначити, що використовувати
аналогії в евристичній діяльності – це зовсім не те ж саме, що проводити
доведення за допомогою аналогій. Роблячи висновок шляхом аналогії,
зазвичай, припускаємо, що оскільки в аналогічній ситуації щось відбувається
певним чином, то і за обставин, які нас цікавлять, має повторюватися та ж сама
картина. Використовуючи ж аналогії в евристичній діяльності, переслідуємо
зовсім іншу мету: зрушити з «мертвої» точки. Аналогії потрібні не для того,
щоб щось довести. Ми використовуємо їх лише як стимул. На думку,
А. Пуанкаре математична інтуїція допомагає побачити аналогії, а у математиці
це відіграє ключову роль.
Так,

на

практичних

заняттях

зі

спецкурсу

«Додаткові

розділи

математики», що читається викладачами нашої кафедри і пов’язаний зі
шкільним курсом геометрії, студентам можна запропонувати таку задачу.
Задача. Задано коло радіуса r і точка A, розташована поза колом.
Проведіть із точки A січну до кола таким чином, щоб внутрішня і зовнішня
частини січної були рівними.
Логічне (вертикальне) мислення не дає нам чіткого, обґрунтованого
алгоритму дій, ми навіть не знаємо, з чого розпочати розв’язування цієї задачі,
у якому напрямі міркувати. Студенти починають пошук можливих варіантів: як
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провести відрізок січної так, щоб він точкою перетину з колом поділявся
навпіл? І виникають такі аналогії: відрізок, поділений навпіл – можливо, це
одна з діагоналей прямокутника, паралелограма, ромба, які, як відомо, точкою
перетину поділяються навпіл.

А можливо, це основа рівнобедреного

трикутника, в якому проведена медіана до основи (вона ж висота і бісектриса).
Як бачимо, аналогії корисні тим, що виражають різні відношення, які можна
потім перенести на поставлену проблему та легше її переосмислити [5].
Прийом

акцентуалізації.

Полягає

у

виборі

ключового

об’єкту,

наприклад, вправи на виключення зайвої властивості математичної фігури,
пошук закономірностей числової послідовності, надане доведення теореми з
пропущеним записом тощо.
Метод «від супротивного». Якщо не очікувати, коли ж нас відвідає
натхнення, кращий спосіб з чогось почати – відштовхнутися від того, що в нас
є. «Коли під час змагань спортсмени допливають до кінця водної доріжки, вони
різко відштовхуються ногами від борту басейну і тим самим збільшують свою
швидкість.

Застосовуючи метод

«від

супротивного»,

ми

також

різко

відштовхуємося від чогось вже існуючого і знайомого, щоб почати рух у
протилежному напрямі» [5, 197]. Наприклад, умови завдання вимагають
довести твердження, але достатньо лише навести контрприклад, щоб
спростувати його. Або пропонується побудувати фігуру, а ми починаємо
розмірковувати «з кінця», вважаючи, що фігура вже побудована, аналізуємо всі
дані й знаходимо алгоритм побудови заданого об’єкта. І, звичайно ж, сюди
відноситься безпосередньо сам метод доведення багатьох теорем математики
від супротивного.
«Мозковий штурм». Це метод дозволяє на деякий час забути про
негнучке вертикальне мислення. Під час «мозкового штурму» спонукальним
поштовхом слугують ідеї інших людей, коли висловлена кимось думка може
сприяти появі вже наших власних ідей. Навіть якщо ми неправильно тлумачимо
чиюсь думку, як стимул вона все одно може виявитися надзвичайно корисною.
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Оскільки в обговоренні беруть участь декілька осіб, з’являється можливість
розглянути ситуацію з різних сторін.
Пошук альтернатив. Основний принцип: будь-який погляд на щось – це
лише один із багатьох можливих, і треба прагнути знайти якнайбільшу
кількість різних підходів. Відходячи від фіксованих моделей, створюємо умови
для появи нових. До того ж розглядаємо кожну думку як корисну, але не
приймаємо її за деякий абсолют. Інакше, ми визнаємо корисність тієї чи іншої
моделі, але, замість того, щоб приймати її за єдину, бачимо в ній лише один із
способів розв’язання проблеми. Навіть якщо у якомусь випадку пошук
альтернатив виявиться безрезультатним, звичка шукати нові можливості
замість того, щоб обрати найбільш очевидний варіант, є корисною.
Викладачами нашої кафедри з року в рік поповнюється база завдань на
застосування методу «пошук альтернатив». Так, при вивченні дисципліни
«Вища математика» студенти запропонували 22 варіанти розв’язування
сформульованої нижче задачі. Наведемо деякі з них, що пропонуються
студентами найчастіше.
2
Задача. Показати, що функція F x   sin x є первісною для функції f x   sin 2 x , x  R .

Розв’язання 1: Необхідно довести, що F x  f x  . Для цього знайдемо похідну F  x  ,

2
застосувавши правила диференціювання. sin x   2 sin x cos x  sin 2 x , тобто F x  f x  , x  R .

Що і треба було довести.
Розв’язання 2:

Для

обчислення

похідної

функції

F x 

застосуємо

правило

диференціювання добутку

sin x  sin x sin x   cos x sin x  sin x cos x  2 sin x cos x  sin 2 x .
2

Розв’язання 3:



формулою


1
1 1
    cos 2 x   0   sin 2 x   2  sin 2
2
 2 2
,

2x 
sin x    1  cos

2
2

За

sin 2 x 

1  cos 2 x
2
,

маємо:



що і треба було довести.

2 
2 
2 
Розв’язання 4: sin x   1  cos x  0  cos x   2 cos x sin x   2 sin x cos x  sin 2x .

Досвід використання у практиці викладання математики завдань на
«пошук альтернатив» доводить, що спочатку існує чималий психологічний
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бар’єр, оскільки студенти намагаються використовувати звичайну традиційну
методику розв’язування задач. Але вже на другому-третьому заняттях вони
відчувають «смак» до творчості, до використання евристичних методів
навчання і починають застосовувати їх більш ефективно [5].
Завдання такого ж типу ми застосовуємо і на старших курсах, наприклад,
під час навчання дисципліни «Методика викладання математики» при розгляді
геометричної складової курсу, багато задач студентам вдається розв’язати 5-8
способами і так само при викладанні інших дисциплін. Червоною лінією через
навчання на всіх курсах проходить настанова про пошук альтернатив, що, на
нашу думку, позитивно впливає на творчий розвиток студента, на його
прагнення самореалізації.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок у даному
напрямку. Створення власної «колекції» методик, форм і засобів організації
навчального процесу, спрямованих на виховання творчої особистості студента
на підґрунті визначеному цілями навчальних програм і змістом професійної
освіти, є одним з пріоритетних завдань для викладачів кафедри математики та
методики викладання математики Донецького національного університету.
Безумовно, представлена стаття не вичерпує всіх аспектів виховання
творчої особистості фахівця засобами викладання математичних дисциплін.
Наші подальші дослідження плануємо присвятити розробці пошуково-творчих
завдань,

що

передбачають

використання

інформаційно-комунікаційних

технологій і розширюють можливості застосування програмних засобів у
навчальному процесі при розробці нестандартних занять за умов організації
змішаного навчання, яке, на нашу думку, найбільш спрямоване на розвиток
творчого потенціалу сучасного студента.
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Пузырев В. Е. Преподавание математических дисциплин в контексте
воспитание творческой личности будущего специалиста
В статье исследуется проблема воспитания личности специалиста в
процессе преподавания математики. Автором раскрываются общие подходы к
проблеме воспитания творческого специалиста. Представлен опыт
организации обучения математическим дисциплинам преподавателями
кафедры высшей математики и методики преподавания математики
Донецкого национального университета, приобретенный по инициативе и под
руководством автора. В статье освещены методические приемы,
направленные на развитие творческой активности студента. Приводятся
примеры применения таких приемов на занятиях по математическим
дисциплинам в университете.
Ключевые слова: творчество, формирование творческой личности,
латеральное мышление, эвристические приемы учебной деятельности,
обучение математике.
Puzyrov V. Е. Teaching of mathematical disciplines in the context of the
development of the creative personality of the future specialist
The issue of development of students’ creative abilities during the studying in
the university is a complex and multifaceted problem that requires a theoretical
understanding, searching new methods and approaches, designing of constructive
ideas and their implementation. The issue of development of the creative students’
personality in teaching mathematics is presented in the paper. The necessity of
forming of creative students’ personality during the teaching in the university is
underlined. The most important theoretical papers devoted to creativity development
are analyzed by author. Despite its meaningful, no single definition of creativity
exists. Thus, Erich Fromm accentuates from his social psychological point of view
that creativity in his sense „…does not refer to a quality which particularly gifted
persons or artists could achieve, but to an attitude which every human being should
and can achieve“. Erich Fromm elaborates something completely different proposing
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a diverse mental construct by understanding creativity as an attitude instead of a
personality trait. This means an essential difference as far as the following features
are concerned. In the paper the author presents the sequence of creativity thinking:
creative personalityprovides creative process in a creative environment a
creative product (as a result). The author is fully confidents that creative abilities are
closely connected with so-called “lateral thinking”. According to Edward de Bono,
lateral thinking is solving problems through, an indirect and creative approach,
using reasoning that is not immediately obvious and involving ideas that may not be
obtainable by using only traditional step-by-step logic. In the paper some common
approaches for development of lateral students’ thinking (such as “analogy”,
“accentuating”, “method by contradiction”, “brainstorm”, “alternative searching”
etc) are shown. The own experience of teaching mathematical disciplines by staff of
Department of higher mathematics and methodology of teaching mathematics in
Donetsk National University under the guidance of the author is given. The author's
methodological techniques for developing the creative students’personality during
teaching mathematics in the university are presented in the paper. Some samples of
the using of such techniques in the classroom for mathematical disciplines are shown.
The author presents a scenario of own didactic mathematical game “Promoters” of
the chapter “Differential calculus of one variable functions” for the first-year
students to develop their creative personality. The author is going to study the issue
of development of the creative students’ personality during the mathematics training
in the future by implementing the ideas of blended learning in teaching practice.
Keywords: creativity, developing of creative personality, lateral thinking,
heuristic methods of learning activities, teaching mathematics.
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Наталія Володимирівна Сяська,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
методики викладання іноземних мов Рівненського державного
гуманітарного університету

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У
КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР ТА ОРІЄНТАЦІЄЮ НА
МІЖКУЛЬТУРНУ КОМУНІКАЦІЮ
Висвітлено надзвичайно актуальну проблему вдосконалення методики
навчання іншомовного спілкування студентів вищих педагогічних навчальних
закладів. Розглянуто шляхи подолання культурних розбіжностей різномовних
комунікантів. Ми вважаємо, що зроблені висновки є важливими для методики
формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів вищих
закладів освіти на сучасному етапі розвитку світової спільноти.
Ключові
слова:
міжкультурна
комунікація,
інтерактивність,
автентичні твори, інтеркультурна компетенція.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Процес європейської
інтеграції дедалі помітніше впливає на всі сфери життя України, не оминув він і
вищої освіти. Відтак, чітко визначились орієнтири на входження в освітній та
науковий простір Європи, які передбачають модернізацію освіти у контексті
європейських вимог. Це надає нового значення англійській мові як мові
міжкультурного спілкування і зумовлює підвищення вимог до її практичного
володіння.
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Закон
про вищу освіту, Концепція мовної освіти в Україні та Загальноєвропейські
рекомендації з мовної освіти наголошують на створенні умов для розвитку
мовної особистості спеціаліста, який досконало володіє англійською мовою.
Однак досягнення безперешкодного рівня володіння іноземною мовою для
реалізації професійних знань значно ускладнюється через недостатній
словниковий запас майбутніх спеціалістів. Саме тому увагу багатьох учених
© Сяська Н. В.
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зосереджено на пошуку нових шляхів розширення словникового запасу
студентів у процесі оволодіння англомовною мовленнєвою діяльністю.
Найбільш актуальною сьогодні є проблема формування компетентного
випускника. Після детального вивчення вимог, що пред’являються фахівцям за
кордоном, можна формулювати аналогічне зарубіжній моделі поняття
компетентності як сукупності якостей, що характеризують всебічно розвинуту
людину: загальної культури,

творчого підходу,

володіння

мистецтвом

спілкування, а також суто професійні характеристики й сформована потребовомотиваційна, операційно-технічна (спеціальні знання, вміння й навички) та
рефлексивна сфери.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Якщо прийняти до
уваги Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, а також врахувати
культурологічний підхід до вивчення іноземної мови, можна прийти до
висновку: особа, яка хоче добре оволодіти іноземною мовою, зобов’язана
вивчати культуру народу – носія цієї мови, щоб вільно орієнтуватися в реаліях,
притаманних людям, які належать до певної мовної групи [2]. Проблема
інноваційних підходів до вивчення іноземної мови досліджується багатьма
вітчизняними та зарубіжними педагогами, серед яких: Н. І. Гез, Б. А. Лапідус,
М. В. Ляховицький, О. Б. Тарнопольський та інші [ 1; 3; 4; 6 ].
Згідно з сучасними вимогами до іншомовної освіти, підготовка вчителів
іноземної мови повинна мати яскраво виражений культурологічний характер і
бути націлена «на вироблення адекватної поведінки у спілкуванні з носіями
культури країни, мова якої вивчається, на основі знань не тільки мови, але й
ментальності, стилю повсякденного життя, традицій та звичаїв народу».
Метою статті є вирішення завдань, що постають перед викладачами
системи професійної освіти: впровадження навчання (в процесі якого
презентуються різні культури) в інтегровану глобальну практику планування
стратегій, що використовуватимуться під час вибору навчальних матеріалів, у
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процесі навчання, у співпраці «викладач-студент» та для культурного розвитку
студентів.
Виклад

основного матеріалу

Ключовим

дослідження.

поняттям

концепції вивчення іноземних мов у європейських країнах є «поріг
комунікації», а методичними орієнтирами – правильна вимова і сучасне
розмовне мовлення. Сучасні методи навчання ставлять за мету навчання мови
через мовлення і засновані на таких ключових поняттях, як «спілкування»,
«культура», «мотивація», «інтерактивність».
Все більшого значення набувають проблеми подальшого вдосконалення
методики навчання іншомовного спілкування студентів вищих педагогічних
навчальних

закладів.

Необхідність

навчати

студентів

іноземної

мови

передбачає подолання культурних розбіжностей різномовних комунікантів. Для
того, щоб реалізувати вищезазначені орієнтири, студентам необхідно вивчати
англійську

мову

поза

мовним

середовищем

з

використанням

реалій

автентичного англомовного говоріння, для того щоб сприймати й адекватно
розуміти один одного в різних ситуаціях спілкування за умов реальної
комунікації, що забезпечить повноцінне міжкультурне та міжособистісне
спілкування.
Досягнення

відповідного

рівня

сформованості

комунікативної

компетентності неможливе без оволодіння певним обсягом культурної
інформації, без ознайомлення студентів з культурою народу, мову якого
вивчають.

У

зв’язку з

комунікативною

цим

компетенцією

компонентом
виступає

змісту

також

і

навчання

поряд

соціокультурна,

з
що

складається з країнознавчої та лінгвістичної. Зміст культури складають
компоненти, пов’язані між собою і не існуючі поза людиною та її діяльністю.
При цьому культура носить як універсальний, так і індивідуальний характер.
Відповідно, при формуванні англомовної комунікативної компетентності
засобами автентичних матеріалів слід визначити компоненти культури,
специфічні для носіїв цієї мови з метою їх врахування в процесі навчання
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англійської мови. На основі визначення соціокультурної компетенції учасника
міжкультурного спілкування ми виявляємо її структуру та змістовне
наповнення. Соціокультурна англомовна компетенція являє собою структуру,
що складається з двох взаємопов’язаних і взаємодіючих компонентів –
лінгвістичного та культурного. Кожен з її компонентів, що формується в
процесі навчання, передбачає оволодіння студентами певними знаннями, а
також вимагає розвитку специфічних мовних навичок, умінь і здібностей.
Знання, навички та вміння, сформовані з метою адекватної взаємодії
представників культури – носіїв української, англійської та інших мов, є
основою здібностей, що дозволяють індивіду діяти як медіатору культур.
У зв’язку з реформуванням системи освіти, навчанням іноземних мов в
контексті діалогу культур та орієнтацією на міжкультурну комунікацію
виникла нагальна потреба у вивченні разом із мовою ще і культури країн, мова
яких

вивчається.

соціокультурної

Таке

спрямування

компетенції

одним

мовної
із

освіти

робить

найважливіших

розвиток

компонентів

міжкультурної комунікації.
У зв’язку з цим, хотілося б звернути увагу на дещо інші підходи
засвоєння соціокультурної інформації. Це – звернення до автентичних творів,
що зумовлено багатьма причинами:
1. Автентичні твори – значно підвищують інтерес студентів до вивчення
іноземних мов. Аналіз інтересів студентів свідчить про бажання аудиторії у
процесі вивчення мови читати автентичну літературу .
2. Автентичні твори – невичерпне джерело соціокультурної інформації.
Через художні твори відбувається знайомство студентів з національною
культурою народу, мова якого вивчається, історією країни, з укладом життя та
естетичними нормами націй. Соціокультурна інформація та художні твори
реалізуються через типові обставини та типові характери, втілені в художніх
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образах, що надає цій інформації особливої достовірності, правдивості та
переконливості. Художні твори розвивають і пізнавальну активність студентів.
3. Автентичні твори стимулюють мислення, пробуджуючи асоціації з
особистим життєвим досвідом, впливають на почуття та емоції тих, хто
навчається, сприяють розвитку художнього смаку.
4. Автентичні твори знайомлять студентів з «дійсним ідеалом мовної
норми», підвищують їх мовленнєву культуру, розвивають почуття мови, мовну
здогадку.
5. Автентичні твори є найціннішим матеріалом, на основі якого може
відбуватися формування мовленнєвих навичок та вмінь, перш за все у процесі
читання та говоріння.
Включення АТ в процес навчання іноземної мови у мовних вузах
підвищить ефективність формування практичної готовності до іншомовного
спілкування.
Рівень

здібностей

до

адекватного

міжкультурного

спілкування

визначаємо як сукупність таких умінь: уміння використовувати специфічні для
певної культури мовні одиниці, що вивчаються при побудові мовного акту,
включаючи уміння використовувати лексичні одиниці, що містять у собі
соціокультурну

інформацію

в

ситуації

міжкультурного

спілкування,

враховуючи при цьому національно-культурну специфіку вербальної і
невербальної комунікативної поведінки, а також уміння запобігати культурним
конфліктам,

викликаним

відмінностями

ціннісних

систем

і

етносоціокультурних установок у власній культурі та культурі носіїв
англійської мови.
З появою міжкультурної дидактики виникає нова термінологія і
відбувається уточнення взаємозв’язку між комунікативною компетенцією та
усвідомленням деяких аспектів національної культури. У такий спосіб
з'являється поняття «культурна компетенція», яке відображає зумовленість
комунікації

національною

культурою

і

якому

протиставляється

«інтеркультурна (міжкультурна) компетенція», яка передбачає здатність
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взаємодіяти, спілкуватися у міжкультурному контексті. Ми звертаємо увагу на
зазначені терміни тому, що вони розширюють і уточнюють суть основного
поняття, зокрема інтеркультурна компетенція розглядається як частина
іншомовної комунікативної компетентності і визначається як здатність
адекватно і гнучко поводити себе у ситуаціях зіткнення з діями, позиціями та
очікуваннями представників інших культур. Зважаючи на те, що ми
розглядаємо проблему оптимізації процесу навчання у межах вивчення
іноземної мови студентами вищих закладів освіти, то проста аплікація
зазначених вище положень на педагогічний процес дозволяє зробити наступне
припущення: викладач завжди виступає як представник культури тієї країни,
мова якої вивчається, і вона певним чином відображається на його мовленні і
мовленнєвій поведінці. Це означає, що вузівський процес вивчення іноземної
мови можна частково розглядати як міжкультурне спілкування зі всіма його
особливостями, оскільки мовна, соціальна і комунікативна компетенції одного з
суб’єктів (викладача) завжди більш висока, ніж іншого (студента). Отже, в
такому спілкуванні (звісно, частково) актуалізується поняття інтеркультурної
компетенції.
Звідси

визначення

іншомовної

комунікативної

компетентності

як

інтегративного утворення особистості, яке має складну структуру і виступає як
взаємодія

і

взаємопроникнення

лінгвістичної,

соціокультурної

та

комунікативної компетенцій, рівень сформованості яких дозволяє майбутньому
спеціалісту

ефективно

здійснювати

іншомовну,

а

отже,

міжмовну,

міжкультурну і міжособистісну комунікацію. Іншомовна компетентність
забезпечує певний культурний рівень усного і писемного мовлення та
невербальної мовленнєвої поведінки. Формування іншомовної комунікативної
компетентності у студентів вищих закладів освіти різних напрямів підготовки
на сучасному етапі розвитку світової спільноти слід розглядати як обов'язкову
складову загальної фахової підготовки. З точки зору компетентнісного підходу
можна стверджувати, що вчитель повинен по-новому розуміти свою
професійну діяльність. Сьогодні викладач в основному працює не з студентом,
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а з предметом, і як головне завдання висуває завдання навчити свого предмета.
Необхідна зміна такої позиції викладача на позицію «педагогічної підтримки»
студента.

Педагогу

важливо

підтримувати

в

студента

прагнення

до

самостійності, самопізнання, самоаналізу та самооцінки, «вирощувати» в нього
здатність знаходити опору в самому собі. Від педагога вимагається не передача
студенту готових знань, а насамперед «вирощування» у студента здатностей до
самопізнання, самовдосконалення, творчої активності Викладач стає більшою
мірою «координатором» чи «наставником», ніж безпосереднім джерелом знань
та інформації. У навчанні, здійснюваному на принципах педагогічного
супроводу (підтримки), акцент робиться не на програмний матеріал, а на
організацію індивідуальної пізнавальної діяльності. Викладач аналізує сам і
допомагає зрозуміти студентові не тільки зміст того, що він засвоїв, а й як йому
це вдалося зробити (за допомогою яких прийомів, технік тощо).
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. У
зв’язку з цим основним результатом діяльності освітньої ланки зокрема
факультету іноземноі філологіі має стати не система знань, умінь і навичок
студента іноземноі філологіі сама по собі, а набір ключових компетентностей в
інтелектуальній, цивільно-правовій, комунікаційній, інформаційній та інших
сферах. Предметні компетенції пов'язані зі здатністю студентів залучати для
рішення проблем знання, уміння, навички, сформовані в рамках конкретного
предмета. Компетентність завжди проявляється у вирішенні життєво важливих
завдань. Відповідно викладач іноземної мови і взагалі будь-якого предмета має
вміти конструювати подібні завдання.
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми подолання
культурних

розбіжностей

різномовних

комунікантів.

Перспективним

напрямком може стати розробка підходів, прийомів та методів для роботи з
автентичними текстами на заняттях з іноземної мови студентів-філологів, що
сприятиме поглибленню мовних знань і компетенцій, а також навичок
самостійної роботи і розширить їх словниковий запас.
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Сяськая Н. В. Обучение иностранного языка будущих учителей в контексте
диалога культур и ориентации на межкультурную коммуникацию
Высветлена чрезвычайно актуальная проблема совершенствования
методики обучения иноязычного общения студентов высших педагогических
учебных заведений. Рассмотрены пути преодоления культурных различий
разноязычных коммуникантов. Мы считаем, что сделанные выводы важны для
методики формирования иноязычной коммуникативной компетентности у
студентов высших учебных заведений на современном этапе развития
мирового сообщества.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, интерактивность,
аутентичные произведения, интеркультурная компетенция.
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Syaska N. V. Foreign language teaching of future teachers in the context of
the dialogue of cultures and focuse on intercultural communication
The urgent problem of improving the methods of teaching foreign language
communication students of higher educational institutions is considered. The ways of
overcoming cultural differences of multilingual communicators are reviewed. We
believe that the conclusions are important for the formation of methodology of
foreign language communicative competence for higher education students at the
present stage of development of the world community.
It is possible to teach students a foreign language through overcoming cultural
differences of multilingual communicators. In order to implement the above
guidelines, students must study English outside language environment using English
authentic speaking realities, in order to perceive and understand each other in
different situations of communication adequately under conditions of real
communication. It will provide valuable intercultural and interpersonal
communication.
In this regard, in this article we would like to draw attention to something
other approaches of mastering of sociocultural information. This is an appeal to
authentic texts, due to many reasons.The article deals with the definition of the
content and argumentation of using authentic poetic texts in the process of
developing intercultural communication and interactivity of the linguistic students.
Development of approaches, ways and methods for working with authentic
texts on English practical training classes and English cycle classes is possible in
further research. The main result of the educational level of foreign languages
department should be no only system of knowledge and skills of linguistic student, but
a set of key competencies in intellectual, civil, communicative, informative and other
fields.
We believe that the development of teaching materials to reflect approach in
foreign language learning is a particularly pressing issue for methods, because of
their absolute absence.
Keywords: intercultural communication, interactivity, authentic texts,
intercultural competence.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 4

Педагогічні науки

УДК 37.0:355.233:351.746.1
Віктор Іванович Тробюк,
кандидат психологічних наук, професор кафедри особистої безпеки
Національної академії Державної прикордонної служби Україн імені Богдана
Хмельницького, м. Хмельницький

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ
ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У статті розглянуто процес викладання вогневої підготовки в
підрозділах Державної прикордонної служби України. Проведений
теоретичний аналіз наукових праць який показав що викладання вогневої
підготовки з персоналом Державної прикордонної служби України в умовах
війни та бойових дій, потребує розробки методичних рекомендацій для
підвищення ефективності цього процесу. Охарактеризовано поняття «Вогнева
підготовка», «Методичні рекомендації викладання вогневої підготовки».
Значна увага приділена педагогічним технологіям, їх особливостям і
можливостям використання. Окреслено методичні рекомендації, які
забезпечують ефективність викладання вогневої підготовки.
Ключові слова: методичні рекомендації, вогнева підготовка, професійна
підготовка,майбутні офіцери - прикордонники.
Постановка проблеми у загальному вигляді. За сучасних умов
неспокійної обстановки, коли війною охоплено значну територію Донбасу,
персонал Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ), зіткнувся з
новою проблемою в охороні ділянки відповідальності. яка на відміну від
стандартних умов, відбувається в стані бойових дій в рамках проведення
заходів антитерористичної операції (далі – АТО). А це, в свою чергу, вимагає
вдосконалення системи професійної підготовки персоналу в напрямку вогневої
підготовки.
Тому, для забезпечення професійної готовності персоналу ДПСУ, було
проведене дослідження та розроблено методичні рекомендації для викладачів з
метою формування у персоналу знань, умінь та практичних навичок необхідних
© Тробюк В. І.
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для виконання завдань в зоні антитерористичної операції та правильного
вибору

та

якісного

застосування

методів,

прийомів

та

інструментів

викладачами Національної академії Державної прикордонної служби України
(далі – НАДПСУ), командирами структурних підрозділів ДПСУ під час
проведення занять з вогневої підготовки. В цьому і полягає актуальність
дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Аналіз наукових
праць [6–9] свідчить про те, що проблема якісного викладання вогневої
підготовки з персоналом ДПСУ так і персоналом збройних сил та інших
військових формувань та силових структур в умовах мирного часу займає
важливе місце в педагогічній науці. Проте викладання вогневої підготовки з
персоналом ДПСУ в умовах війни та бойових дій потребує розробки
методичних рекомендацій для підвищення ефективності цього процесу.
Мета статті є дослідити процес викладання вогневої підготовки
персоналу ДПСУ, а також окреслити методичні рекомендації, які забезпечують
ефективність цього процесу в умовах сьогодення.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Засвоєння

постійно

зростаючого обсягу знань, викликано розвитком сучасної військової техніки та
озброєння, які поступають в частини та підрозділи ДПСУ [2], умов які диктує
нам ситуація на Сході держави [1], та завдань які ставить президент перед
нашим відомством [3; 5] зумовлює необхідність постійного вдосконалювати
методики викладання вогневої підготовки, вимагає від командирів підрозділів,
викладачів творчого підходу до проведення кожного заняття, формування у
тих,

хто

навчається

морально-психологічної

готовності

до

подолання

труднощів у навчанні та під час викладання службово-бойових завдань.
У зв’язку з анексією Криму, подіями, що відбуваються останнім часом на
сході України, українське суспільство, керівництво держави ставить перед
ДПСУ особливо відповідальні завдання. У цьому контексті Президент України
Петро Порошенко чітко висловив, яким має бути сучасний прикордонник. Він
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має першим зустріти ворога та стримати просування ворожих військ, щоб
забезпечити розгортання наших сил.
Професорсько-викладацький склад академії докладає максимум зусиль,
щоб дати курсантам достатньо знань і навиків для ефективного несення служби
в умовах, що склалися.
Постає питання: Як повинен виглядати наш нинішній випускник?
Із завдань голови ДПСУ наш випускник повинен:
водити БТР;
повною мірою вміти застосовувати штатну зброю та спец засобами;
стріляти з усіх видів стрілецької зброї;
розбиратися та вміло застосовувати групову зброю;
приводити до бою та вести вогонь з озброєння БТР;
вміти використовувати протитанкові та проти повірені переносні
комплекси, зенітні установки малого калібру;
забезпечити корегування артилерійського вогню;
керувати вогнем мінометів та гармат малого калібру;
вміти навчати свої підлеглих застосовувати та використовувати вище
зазначені види озброєння.
Нажаль аналіз методичних рекомендацій, курсів стрільб, настанов стрільб
показав, що не за всіма пунктами можливе навчання, тому на теперішній час
стоїть питання про внесення змін в методиці навчання персоналу з вогневої
підготовки.
Опанування

методикою

вогневої

підготовки

та

постійні

її

вдосконалення – одна з найголовніших задач в справі підвищення вогневої
майстерності персоналу ДПСУ.
Також перед науково – педагогічним складом НАДПСУ постає питання
впровадити сучасні підходи підготовки персоналу з нарощенням практичної
складової з урахуванням досвіду бойового застосування прикордонних
підрозділів в зоні АТО з метою подальшого інтегрування у загальнодержавну
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систему підготовки фахівців правоохоронних органів і військових формувань.
Зокрема:
продовжити удосконалення системи підготовки оперативно-бойових
прикордонних комендатур, резервів і мобільних сил з метою забезпечення їх
готовності до дій в умовах різкої зміни обстановки, протидії незаконній
діяльності на державному кордоні військових груп та незаконних збройних
формувань;
підвищити рівень практичної підготовки курсантів, який дасть змогу
якісно та ефективно виконувати завдання у разі різкої зміни обстановки,
проведення спільних оперативно-профілактичних заходів, участі у ліквідації
локальних конфліктів і нестандартних ситуацій на державному кордоні.
впровадити в навчальний процес вивчення питань функціонування
органів і підрозділів ДПСУ в умовах їх бойового застосування;
взяти участь у спільних заходах оперативної підготовки Збройних Сил
України з питань участі ДПСУ в заходах територіальної оборони держави;
систематизувати та узагальнити позитивний досвід оперативно-службової
діяльності органів і підрозділів ДПСУ в умовах їх бойового застосування й
використовувати цей досвід під час підготовки персоналу;
планомірно наростити та вдосконалити навчально-матеріальну базу в
органах охорони державного кордону, Національній академії ДПСУ та
навчальних центрах відповідно до сучасних вимог.
Щоб готувати фахівців відповідно викликам сьогодення, слід переорієнтувала свою освітню діяльність. Необхідно внести зміни в програми підготовки
курсантів враховуючи все, з чим зіткнулися прикордонники, Збройні сили та
інші військові формування. Слід впровадити в навчальний процес вивчення та
практичне

застосування

тих

видів

озброєння

та

техніки,

які

застосовуються в АТО.
Перед тим як розглянути безпосередньо методичні рекомендації з
викладання вогневої підготовки слід зазначити що на думку Полторака С. Т.,
Ємчука О. І. вогнева підготовка є однією з основних дисциплін у загальній сис© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015
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темі навчання та виховання слухачів вищи військових навчальних закладів
(далі – ВВНЗ). Її мета – виховувати у майбутніх слухачів високі морально-бойові та професіональні якості, впевненість в своїй зброї, підготувати слухача,
який твердо знає озброєння бойових машин та стрілецької зброї, правила їх експлуатації та застосовування в бойовій обстановці, який вміє готувати озброєння
до стрільби та впевнено вражати цілі, методично правильно навчати підлеглих
по вогневій підготовці.
Вогнева підготовка є складовою частиною навчально-виховного процесу
в ВВНЗ. Це значить, що всі вогневі тренування та стрільби, заняття з підготовки озброєння до стрільби та інші, які проводяться в полі, повинні максимально
наближатися до дійсної бойової обстановки і проводитися в різних погодних
умовах та часі, з повною напругою сил слухачів.
Вимоги підвищення польової виучки повинні відповідати і всі класні заняття по вогневій підготовці. Так, навчання бойових характеристик озброєння
обов’язково слід ув’язувати з можливими рубежами відкриття вогню та реальними відстанями дійсного вогню по різним цілям, вражаючих дією боєприпасів,
темпом наступу, можливостями по боротьбі з найбільш характерними цілями в
різних видах бойових дій при їх відповідному вогню. На всіх заняттях, незалежно від відведеного на них часу та умов проведення, потрібно навчити перш за
все тому, що необхідно майбутнім слухачам для їх практичної діяльності у
підрозділах.
Методичні рекомендації – це вид навчально-методичного забезпечення, в
якому даються конкретні поради щодо організації навчально-виховного
процесу, навчального заняття, виховного заходу або ж вирішення тієї чи іншої
педагогічної проблеми [9]. У нашому випадку Методичні рекомендації щодо
викладання вогневої підготовки містять конкретні поради щодо організації
навчально-виховного процесу в НАДПСУ з метою якісною підготовки
майбутніх офіцерів-прикордонників до виконання службових та бойових
завдань.
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Методичні рекомендації розраховані на викладачів НАДПСУ та
навчальних

центрів

ДПСУ,

які

безпосередньо

навчають

курсантів-

прикордонників, командирів структурних підрозділів ДПСУ персонал яких
приймає участь в заходах АТО.
Метою Методичних рекомендацій є забезпечення ефектності навчальновиховного процесу в НАДПСУ в напрямку підготовки майбутніх офіцерівприкордонників

до

виконання

завдань

за

призначенням.

Завданнями

Методичних рекомендацій щодо викладання вогневої підготовки є наступні:
активізація навчальної роботи майбутніх-офіцерів;
сприяння розвитку творчого відношення до навчальної діяльності;
формування вмінь та навичок, необхідних для виконання завдань,
пов’язаних з використанням зброї;
забезпечення ефективності організації практичних занять та тактико –
спеціальної підготовки;
керування пізнавальною діяльністю майбутніх-офіцерів;
формування мотивації до вивчення вогневої підготовки;
забезпечення міжпредметних зв’язків під час навчально-виховного
процесу в НАДПСУ.
Аналіз наукової літератури [6–9], опитування викладачів НАДПСУ,
досвід учасників АТО, власний педагогічний досвід дозволили нам виокремити
та деталізувати методичні рекомендації щодо викладання вогневої підготовки.
Зважаючи на той факт, що методичні рекомендації мають бути зручними у
використанні, ми їх розбили на три групи: рекомендації щодо підготовки
науково – педагогічного складу; рекомендації щодо підготовки персоналу;
рекомендації щодо підтримання міжпредметніх зв’язків під час викладання
вогневої підготовки.
До першої групи належать рекомендації, що пов’язані з підготовкою
науково – педагогічного складу НАДПСУ, а саме:
по приведенню до бою та веденню вогню з озброєння бронетранспортерів
(БТР),
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вивченню протитанкових та протиповітряних переносних комплексів,
зенітних установок малого калібру;
набуттю навиків у корегуванню артилерійського вогню та вогнем
мінометів та гармат малого калібру.
Друга група пов’язана з рекомендаціями щодо підготовки персоналу
ДПСУ, а саме:
рекомендації щодо вивчення теоретичної бази:
методика вивчення призначення, бойових властивостей зброї;
методика навчанню розбирання та збирання зброї;
методика вивчення призначення, будови частин та механізмів зброї;
методика вивчення роботи частин та механізмів зброї;
методика вивчення затримок, що з`являються при стрільбі, та способи їх
усунення;
методика навчання чистки та змащування зброї;
методика вивчення матеріальної частини нічних стрілецьких прицілів;
методика вивчення матеріальної частини ручних гранат;
методика вивчення основних положень внутрішньої та зовнішньої балістики;
методика вивчення правил стрільби з бойових машин, стрілецької зброї та
гранатометів;
методика вивчення протитанкових та протиповітряних переносних
комплексів, зенітних установок малого калібру;
методика вивчення основ корегування артилерійського вогню та вогню
мінометів та гармат малого калібру;
методика проведення занять по ефективності стрільби;
методика вивчення правил стрільби зі стрілецької зброї.
Рекомендації щодо викладання практичних занять:
методика проведення стрілецьких тренувань;
методика навчання прийомів стрільби при діях в пішому порядку;
методика навчання прийомам стрільби вночі;
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методика проведення стрільб з ПМ в тирі;
методика проведення стрільб із бойового гранатометання;
методика проведення стрільб з групової зброї;
методика проведення стрільб з озброєння БТР;
методика проведення стрільб з протитанкових та протиповітряних
переносних комплексів (з використанням сучасних тренажерів), зенітних
установок малого калібру;
методика

проведення

занять з

управління

вогнем,

корегуванням

артилерійського вогню та вогню мінометів та гармат малого калібру.
Рекомендації щодо проведення тактико – спеціальних занять:
методика проведення інструкторсько – методичних занять;
методика проведення тактико – спеціальної підготовки.
Третя пов’язана з рекомендаціями щодо підтримання міжпредметніх
зв’язків під час викладання вогневої підготовки. Реалізація принципу
підтримання міжпредметних зв’язків під час викладання вогневої підготовки
відбувається між кафедрами: тактика загальновійськових дисциплін, тактика
управління прикордонними підрозділами, тактика прикордонної служби,
особистої безпеки та ін.
Висновки дослідження перспективи подальших розвідок у даному
напрямку. Отже, ситуація яка склалась на теперішній день в Державі вимагає
нових підходів щодо підготовки персоналу ДПСУ тому методичні рекомендації
розроблені нами, щодо викладання вогневої підготовки, містять конкретні
поради щодо організації навчально-виховного процесу в НАДПСУ з метою
якісною

підготовки

майбутніх

офіцерів-прикордонників

до

виконання

службових та бойових завдань, вони розраховані на викладачів НАДПСУ та
навчальні центрів ДПСУ, які безпосередньо навчають персонал та командирів
структурних підрозділів ДПСУ персонал яких приймає участь в заходах АТО. В
подальшому планується розробити спеціальні завдання для вдосконалення
системи підготовки персоналу ДПСУ.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 4

Педагогічні науки

Список використаної літератури
1. Бойко, О. І. Між полігонами та аудиторіями / О. І. Бойко// Прикордонник
України. – Київ, 2015. – № 5(5451). – С. 4.
2. Бойко, О. І. Загартовані в полях / О. І. Бойко// Прикордонник України. –
Київ, 2015. – № 5(5451). – С. 5.
3. Бойко, О. І. Без сильної прикордонної служби, не може бути незалежної,
сильної, суверенної держави України / О. І. Бойко// Прикордонник України. – Київ,
2015. – № 10(5456). – С. 1.
4. Галуша, А. В. Міжпредметні зв’язки як чинник оптимізації процесу
навчання / А. В. Галуша // Матеріали Інтернет конференції «Науковий потенціал
України 2007», (27-29 березня 2007року) – Режим доступу : http://intkonf.org/galushaav-mizhpredmetni-zvyazki-yak-chinnik-optimizatsiyi-protsesu-navchannya/
5. Герасимків, А. І. Боронитимемо країну до останньої гривні, до останнього
патрону, до останньої краплі крові / А. І. Герасимків // Прикордонник України. – Київ,
2015. – №7(5453). – С. 4 – 5.
6. Збаравська, Л. Ю. Міжпредметні зв’язки як чинники оптимізації процесу
навчання курсу фізики в аграрно-технічному навчальному закладі / Л. Ю. Збаравська,
С. Б. Слободян // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2012. – № 18. – Режим
доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkp_ped/2012_18/r2/p2_4.pdf. –
(Серія «Педагогіка»).
7. Семко, Л. П. Міжпредметні зв’язки на уроках інформатики: їх види і
функції / Самойленко Н., Семко Л. // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім.
В. Вінниченка, 2012. – Випуск 108. Частина 2. – С. 108–113 – (Серія «Педагогічні
науки»).
8. Стрільченко, Є. В. Забезпечення режиму державного кордону в сучасних
умовах / Є. В. Стрільченко // Публічне право. Науково-практичний юридичний
журнал. – Ужгород, 2011. – № 3. – С. 308–312.
9. Чайка, В. М. Основи дидактики : навч. посіб. / В. М. Чайка. – К. :
Академвидав, 2011. - 238 с.

Рецензент – кандидат педагогічних наук, доцент Гриньков В. В.
Стаття надійшла до редакції 7.08.2015

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 4

Педагогічні науки

Тробюк В. И. методические рекомендации по преподаванию огневой
подготовки в подразделениях Государственной пограничной службы
Украины
В статье рассмотрен процесс преподавания огневой подготовки в
подразделениях Государственной пограничной службы Украины. Проведенный
теоретический анализ научных трудов, который показал, что преподавание
огневой подготовки с персоналом Государственной пограничной службы
Украины в условиях войны и боевых действий требует разработки
методических рекомендаций по повышению эффективности этого процесса.
Охарактеризованы понятии «Огневая подготовка»,
«Методические
рекомендации преподавания огневой подготовки». Значительное внимание
уделено педагогическим технологиям, их особенностям и возможностям
использования.
Определены
методические
рекомендации,
которые
обеспечивают эффективность преподавания огневой подготовки.
Ключевые слова: методические рекомендации, огневая подготовка,
профессиональная подготовка, будущие офицеры - пограничники.
Trobyuk V. I. Guidelines for teaching fire training units in the State Border
Service of Ukraine
In the article the process of teaching fire training in the departments of the
State Border Service of Ukraine. The theoretical analysis of scientific papers which
showed that teaching fire training with the staff of the State Border Service of
Ukraine in conditions of war and hostilities requires the development of guidelines
for improving the efficiency of the process. Characterized the term "fire training",
"Guidelines teaching fire training." Much attention is paid to teaching technologies,
their features and possibilities of use. Formed requirements for a graduate of the
National Academy of State Border Service of Ukraine, namely it should: that any
drive machinery that is in the armed State Border Service of Ukraine; fully able to
use standard weapons and special means; shoot with all types of small arms;
understand and skillfully use weapons group, lead to war and to fire from armored
weapons; be able to use anti-tank and against attorneys portable systems, antiaircraft installation of small caliber; ensure the correction of artillery fire; manage
fire mortars and small caliber guns, able to teach their subordinates to apply and use
the above mentioned types of weapons. Also outlined training approaches of
increasing practical component of the experience of combat use of units in the border
zone Antiterrorist operation to further integration of the national system for training
of law enforcement officials and military formations. In particular: improved
operational and combat training of border commandant offices, and mobile reserve
forces to ensure their readiness to react to a sudden change of environment,
combating illegal activities on the state border military groups and illegal armed
groups; recommendations worked out practical training of cadets; worked out a plan
of joint activities of operational preparation of the Armed Forces of Ukraine for
participation in the activities of the State Border Service of Ukraine territorial
defense of the state, organize and summarize the positive experience of operational
activity and units of the State Border Service of Ukraine in terms of their combat use
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and use the experience during training. Outlined guidelines that ensure the
effectiveness of teaching fire training. We have separated the three main groups of
guidelines, advice on training scientific - teaching staff; recommendations for
training; recommendations for maintaining inter-subject relations in teaching fire
training. Future plans to develop special tasks for the improvement of training of the
State Border Service of Ukraine.
Keywords: guidelines, fire training, training, future officers - border guards.
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педагогіки та психології Київського національного
економічного університету імені Вадима Гетьмана

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОКОНСУЛЬТАТИВНОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У статті визначено сутність індивідуально-консультативної роботи
викладача у ВНЗ, описано основні види консультацій у ВНЗ, розглянуто
специфіку організації індивідуально-консультативної роботи викладача та
визначені основні етапи організаційної структури ІКР викладача. Автором
також проаналізовано особливості управління ефективною взаємодією
викладача зі студентами при проведенні консультацій. У статті представлені
елементи авторського тренінгу, який входить до складу тренінг-курсу для
викладачів вищих навчальних закладів «Формування психолого-педагогічної
компетентності викладачів» й проводиться у КНЕУ імені Вадима Гетьмана.
Ключові слова: індивідуально-консультативна робота викладача у ВНЗ,
види консультацій, організаційна структура консультативної роботи.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Нові вимоги, які на даний
момент висуваються до системи освіти спонукають викладачів до пошуку
інноваційних, прогресивних та вдосконалення вже існуючих методів та форм
навчання. З огляду на це, вищі навчальні заклади сьогодні проводять кропітку
роботу щодо систематичного і комплексного підвищення ефективності
навчального процесу. Одним із засобів, який може сприяти вирішенню
поставленого завдання, є ефективна організація індивідуально-консультативної
роботи (далі – ІКР) викладача зі студентами. ІКР може включати не лише
допомогу в оволодінні знаннями та розвитку самостійного творчого мислення
студентів, вона потрібна для того, щоб навчання не зупинялося на досягнутому
рівні, а стимулювало пробудження скритих потенційних можливостей
студентів.
© Федоренко Н. І.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми та на які опирається автор. Вивченню питання
розвитку індивідуальної роботи зі студентами ВНЗ приділяли належну увагу у
своїх наукових працях такі педагоги та психологи, як: В. Буряк, Л. Кондрашова,
Л. Борисенко, Л. Гапоненко, Л. Абрамова, М. Скрипник. У своїх роботах вони
робили акцент на особливостях організації індивідуальної роботи студентів при
викладанні певних навчальних дисциплін, на створенні індивідуального стилю
діяльності студентів тощо.
Психологічні

особливості

консультації

описали

в

своїх

роботах

В. Уоллес, Д. Холл, Г. Хомич, Р. Ткач. Педагогічні аспекти індивідуальноконсультативної роботи викладача зі студентами у ВНЗ представили в своїх
роботах Л. Карамушка, Е. Макарова, Е. Попова, Г. Суворова, Е. Хакимзанова. У
своїх дослідженнях автори розкрили сутність психолого-управлінського
консультування,

особливості

соціально-психологічного

та

діяльнісно-

психологічного консультування в освіті. Незважаючи на значний теоретикометодологічний фундамент, практично поза увагою фахівців залишається
питання

ефективної

організації

індивідуально-консультативної

роботи

викладача зі студентами у вищому навчальному закладі.
Метою статті

є

аналіз

особливостей

організації

індивідуально-

консультативної роботи викладача зі студентами у вищому навчальному
закладі. У статті автор планує не тільки розглянути основні організаційні етапи
індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентами, а й визначити
особливості ефективної взаємодії викладача зі студентами під час проведення
індивідуально-консультативної роботи.
Виклад основного матеріалу дослідження. Управління процесом
пізнання у ВНЗ, розкриття творчого потенціалу та формування особистості
студентів – це ті складові навчання, від яких залежить якість навчальної
діяльності та рівень кваліфікації майбутніх спеціалістів. Але всі ці процеси
можуть мати місце лише при наявності зворотного зв’язку і тут неабиякого
значення

набуває

індивідуально-консультативна

робота
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студентами. В процесі організації і проведення індивідуально-консультативної
роботи викладачу необхідно продумати та врахувати усі фактори, які можуть
допомогти в роботі. Необхідно чітко уявляти, що консультація являє собою
процес, який вимагає планування, координування та організації. Це означає, що
консультація – не та діяльність, якою можна займатися з натхнення, коли
викладач покладається на імпровізацію або спонтанне рішення проблеми.
Підхід до консультації як до процес-орієнтованої діяльності спонукає
викладача планувати й організовувати свої дії.
На сьогодні термін «консультування» не має єдиного визначення. Це
пов’язано здебільшого з широким використанням термінів «консультація» і
«консультування» у різних галузях і сферах людської діяльності. Консультація
(від лат. consultatio – порада) може означати і вид навчального заняття –
додаткова допомога викладача студентам у засвоєнні предмету; і нараду
фахівців з будь-якого питання; і назву установ, що надають допомогу
населенню порадами фахівців (юридична консультація, дитяча (лікувальна)
консультація, профконсультація); і, нарешті, консультація – порада, що
надається фахівцем (наприклад, бесіда з клієнтом з питань маркетингу або
Public relations).
Професійні консультанти – це ті, хто працює в різних службах допомоги,
у тому числі консультанти, консультуючі психологи, фахівці, які допомагають
«зробити кар’єру», соціальні працівники, психіатри. Інша група – це
консультанти-добровольці, що вміють надавати кваліфіковану допомогу. З
ними найчастіше можна зустрітися в шлюбних агентствах, консультаційних
молодіжних центрах, різних добровільних агентствах. Ще одна група – це
люди, які використовують елементи консультування у своїй роботі, наприклад,
працівники сфери соціального забезпечення, вчителі шкіл, викладачі вищих
навчальних закладів, профспілкові діячі [1, с. 5].
Консультація являє собою широкий спектр видів діяльності, у рамках
якої консультанти допомагають клієнтам: вирішити проблеми, пов’язані з
їхньою професійною діяльністю; стати активніше в досягненні рішення
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проблем; розвити професійно значимі якості клієнтів, щоб вони могли
вирішувати подібні проблеми в майбутньому [2, с. 27].
Індивідуально-консультивна робота викладача у вищому навчальному
закладі – це додаткова допомога викладача студенту або групі студентів. ІКР
проводиться з метою посилення мотивації студентів до пізнавальної діяльності
та ліпшого засвоєння навчального матеріалу. Найчастіше викладач проводить
консультації в наступних ситуаціях: по-перше, за необхідності детально
розглянути теоретичні й практичні питання, які були недостатньо висвітлені на
лекціях або на практичних заняттях; по-друге, з метою допомогти студентам у
самостійній роботі: при підготовці до практичних занять, семінарів, перед
заліком або іспитом, при написанні курсових і дипломних робіт.
Індивідуально-консультативна робота викладача у ВНЗ – це також
багатогранна праця, яка включає в себе і кураторську роботу зі студентами, і
кропітку роботу викладачів психологічної служби, і консультативну роботу
служби працевлаштування студентів та випускників ВНЗ. Комплексна
консультативна робота у ВНЗ допомагає студентам не тільки краще навчатися,
а й почувати себе впевненіше. Студенти, які активно співпрацюють з
викладачами на консультаціях, можуть не лише краще організувати свою
навчальну діяльність, а й своє життя поза межами навчального закладу.
Ефективність ІКР викладача складається з ретельного планування і
організації ІКР, методичних рекомендацій, які допомагають правильно
організувати цю роботу; певних комунікативних вмінь викладача, які необхідні
при формуванні продуктивних відносин між викладачем-консультантом і
студентами.
Практичною реалізацією викладених вище положень щодо ефективної
організації індивідуально-консультативної роботи зі студентами (ІКР) є
розроблений автором тренінг, який входить до складу тренінг-курсу для
викладачів вищих навчальних закладів «Формування психолого-педагогічної
компетентності викладачів» й проводиться з 2007 року у Київському
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національному економічному університету імені Вадима Гетьмана. В статті
представлені основні елементи цієї розробки [3, с. 224-236].
На першому етапі роботи з викладачами автор розкриває сутність
індивідуально-консультативної роботи у ВНЗ, обговорює зі слухачами
важливість проведення індивідуально-консультативної роботи у вищому
навчальному закладі та визначає основні проблеми, пов’язані з цією роботою.
На другому етапі тренер описує суть консультації як базового елемента
індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентами та визначає
основні види консультацій, що проводяться у ВНЗ. Для цього тренер
використовує роботу в малих групах. Він просить слухачів поміркувати над
основними видами консультацій, що проводяться в університеті. Далі йде
презентація та обговорення отриманих результатів.
Після обговорення автор дає свою класифікацію основних видів ІКР у
вищому навчальному закладі. За місцем індивідуально-консультативної роботи
в процесі навчання і характером навчальної діяльності студентів виокремлюють
такі основні види консультацій: за кількістю студентів (індивідуальні та
групові);

залежно

від

часу

проведення

(поточні,

передекзаменаційні,

переддипломні); за місцем організації: аудиторні, поза аудиторні і залежно від
змісту та призначення виділяють:
тематичні – проводяться за певними темами курсу або за найбільш
складними питаннями програмного матеріалу;
цільові – використовуються перед проведенням модуля або іншого
поточного чи підсумкового контролю.
консультації з самостійної роботи – проводяться: при підведенні
підсумків СРС; у процесі роботи студентів над курсовими та дипломними
проектами.
активні консультації – реалізуються: з використанням активних методів
навчання; із застосуванням сучасних засобів навчання (відеоматеріалів,
презентацій тощо).
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Далі автор за допомогою дискусії, обговорення та формулювання
спільних підходів описує організаційну структуру консультативної роботи
викладача зі студентами, яка може включати наступні етапи:
І етап. Попередній контакт викладача зі студентами. Викладач повинен
створити базис для консультацій: спланувати графік роботи з урахуванням
побажань студентів; підібрати аудиторії для консультацій.
ІІ етап. Налагодження контакту зі студентами. Викладач працює над
створенням

робочих

відносин,

створює

атмосферу

комфортності

й

доброзичливості, налагоджує комунікативний контакт зі студентами.
ІІІ етап. Постановка мети консультативної роботи. Викладач чітко
інформує про вимоги програми, допомагає студентам у постановці цілей і
завдань роботи, формулює очікувані результати та допомагає ефективно
розподілити час для виконання спланованої роботи.
ІV етап. Досягнення мети. Виконання поставлених завдань. Викладач
регулярно

проводить

консультації,

обговорює

отримані

результати

зі

студентами на кожному етапі роботи, підтримує й заохочує студентів, що
виявляють активність у роботі та допомагає в реалізації творчості студентів.
V етап. Спільне підбиття підсумків. Викладач аналізує отримані
результати, визначає успіх виконаної роботи: акцентує увагу на досягненнях у
роботі, відзначає цікаві думки в роботі, звертає увагу на помилки та бажає
успіхів студентам у подальшій роботі.
На третьому етапі тренінгу автор наголошує, що важливим аспектом
ефективного управління ІКР викладача – є організація успішної взаємодії
викладача зі студентами при проведенні консультації. Тренер обговорює зі
слухачами та пояснює як необхідно налагодити комунікативний контакт зі
студентами, створити атмосферу комфортності й доброзичливості. Для
досягнення цього викладач повинен бути готовий подолати деякі психологічні
перешкоди, які можуть мати місце при спілкуванні зі студентами на
консультації та зашкодити ефективності його роботи. Це так звані «страхи»
студентів. До них відносять: страх перед невідомістю – природна реакція
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кожного, хто зіштовхується з новими ситуаціями або обставинами; страх перед
пильним спостереженням – студенти можуть розглядати ситуацію, думаючи,
що весь їхній внутрішній світ, їхня робота й особистість будуть вивчені немов
під мікроскопом. Щоб упоратися із цим, студенти мають потребу у високому
ступені довіри й повинні бути переконані в тому, що до них будуть ставитися
шанобливо й чуйно. Для студентів нерідко дуже важливо, щоб їх не судили
строго – фактично, твердий критичний підхід рідко оцінюється позитивно й
приносить користь; страх перед невдачею – багато студентів невпевнені у своїх
здібностях, і тому почувають себе уразливо та страх перед новими
відносинами – спочатку студент і викладач не мають уявлення про те, як будуть
здійснюватися їхні взаємини. Це природно й відбувається з нами при будь-яких
нових обставинах.
При проведені консультації дуже важливим є встановлення оптимального
педагогічного контакту викладача зі студентами. Для досягнення цієї мети
викладачу необхідно користуватися певними комунікативними прийомами та
прийомами профілактики і зняття блокувальних комунікативних афектів
(комунікативної загальмованості, незручності, скутості, невпевненості у
спілкуванні). Для цього викладач на консультації створює атмосферу
захищеності: схвалює студентів навіть за спробу відповісти, за сам факт участі
в діалозі; схвалює практику звертання студентів за допомогою до викладача або
товаришів; заохочує усні відповіді студентів за власною ініціативою.
Для налагодження ефективної взаємодії викладача зі студентами на
консультаціях допомагають також прийоми надання комунікативної підтримки:
надання своєчасної допомоги в підборі адекватної лексики, у правильній
побудові висловів; роз’яснення змісту комунікативних норм в конкретній
ситуації спілкування; навчання комунікативним прийомам, технікам виступу та
спілкування; підкреслено позитивна критика поведінки студента в діалозі з
викладачем; демонстрація вербальними і невербальними засобами зацікавленої
уваги до студентів, підтримка їх намагання до участі в діалозі з викладачем.
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З ціллю сформувати уміння та розвинути навички, які допомагають
ефективному спілкуванню викладача зі студентами під час проведення
консультації, закріпити уміння моделювання та аналізу ситуацій взаємодії між
викладачем та студентом слухачам тренінгу пропонуються різні інтерактивні
методики: рольова гра «Вирішення складних ситуацій взаємодії, які виникають
під час проведення консультацій»; дискусія на тему «Формування принципів
подолання труднощів і страхів, пов’язаних з ІКР»; робота в малих групах
«Прийоми налагодження комунікативного контакту зі студентами під час
проведення

консультацій»;

моделювання

та

презентація

різних

видів

консультацій.
У кінці тренінгу йде підведення підсумків роботи слухачів та
проводиться дискусія щодо необхідності впровадження нових підходів у
індивідуально-консультативну роботу викладача вищої школи.
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Таким чином, ефективна індивідуально-консультативна робота викладача це
розумне

поєднання

різноманітності

в

роботі,

грамотної

мотивації,

комунікабельності та чіткої організації роботи зі студентами. Викладачконсультант повинен: спланувати робочий графік так, щоб він був зручний для
студентів, чітко розподілити час на виконання певних завдань, вміти пояснити
вимоги програми, проконтролювати успіхи. Задача викладача при проведенні
консультативної роботи полягає також в тому, щоб створити таку ситуацію
взаємодії, в якій студенти бажали б постійно перевіряти межі своїх
можливостей, прагнули б розширити свої знання, навички й досвід. Для цього
сам викладач повинен проявляти ентузіазм в роботі, бути винахідливим,
відкритим для нових ідей і готовим шукати різні способи рішення поставлених
завдань.
Для більш глибокого аналізу висвітлених питань автор планує у
найближчий

час

провести

дослідження

серед

студентів

Київського

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана щодо
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позитивних та негативних аспектів організації індивідуально-консультативної
роботи у ВНЗ.
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Федоренко
Н. И.
Особенности
организации
индивидуальноконсультативной работы преподавателя высшего учебного заведения
В статье описана сущность индивидуально-консультативной работы
преподавателя вуза, рассмотрены основные виды консультаций, которые
проводятся в вузе; проанализирована специфика организации индивидуальноконсультативной работы и даны основные этапы организационной
структуры ИКР преподавателя. Автором также проанализированы
особенности управления эффективным взаимодействием преподавателя со
студентами при проведении консультаций. В статье представлены элементы
авторского тренинга, который входит в состав тренинг-курса для
преподавателей
вузов
«Формирование
психолого-педагогической
компетентности преподавателей» и проводится в КНЭУ имени Вадима
Гетьмана.
Ключевые
слова:
индивидуально-консультативная
работа
преподавателя в вузе, виды консультаций, организационная структура
консультативной работы.
Fedorenko N. I. The particularity of organization of individual counseling of
lecturer in higher educational institution
The article determines the essence of lecturer individual counseling in higher
educational institution, describes the main types of consultations in higher
educational institution: thematic consultations, purpose-oriented counseling, advice
on solitary work, counseling using active learning methods.
The author deals with the particularity of effective lecturer individual
counseling: the detailed planning and organization, theoretical basis and guidance
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notes helping to organize the work, communication skills of lecturer advice-giver,
development of effective relationships between lecturer and students.
The article defines the specifity of organization of lecturer individual
counseling and presents the main stages of the organizational structure of lecturer
individual counseling which include: preliminary contact with students, establishing
contacts with students, goal-setting advisory work, set tasks, general summarizing.
The author also reviews the particularity of organization of effective
interaction between lecturer and students during individual counseling in higher
education. For effective coordination the lecturer should establish a communicative
contact with students, create an atmosphere of comfort and kindness. To achieve this,
the lecturer should be prepared to overcome some psychological difficulties that
could occur while counseling students and damage working efficiency. The author
describes a "fear" of students that take place during individual counseling with
students. The establishment of the lecturer optimal pedagogical contact with students
is important during consultations. The lecturer should use described in the article
communication techniques to attain these goals.
The article presents the elements of author's training "Organization of
individual counseling with students" which is part of the training course for lecturers
in higher educational institutions "The formation of psychological and pedagogical
competence of lecturers" and is held since 2007 in Kyiv National Economic
University named after Vadym Hetman.
The interactive methods proposed by author in training will enable lecturers to
form the ability to simulate and analyse the situations of interaction between lecturer
and student during individual counseling; the ability to build effective conversation
during the consultations and opportunity to overcome psychological difficulties and
establishment of lecturer pedagogical contact with students during the consultations
in higher education.
Keywords: lecturer individual counseling in higher educational institution,
counseling types, counseling organizational structure, coordination management
between lecturer and students during counseling.
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УДК 355.1-057.36:159.9:316.286
Наталя Петрівна Шалигіна,
викладач кафедри іноземних мов ННЦІМ Національного
університету імені Івана Черняховського, м. Київ

ВІЙСЬКОВІ ПЕРЕГОВОРИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ВИД СЛУЖБОВОДІЛОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОФІЦЕРІВ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ
ШТАБІВ ПІД ЧАС МІЖНАРОДНИХ МИРОТВОРЧИХ
ОПЕРАЦІЙ
Статтю присвячено аналізу військових переговорів як важливого виду
соціальної та службово-ділової взаємодії офіцерів багатонаціональних штабів
під час участі у міжнародних миротворчих операціях. У статті з’ясовується
сутність,особливості та структура військових переговорів; досліджуються
основні стратегії і тактичні прийоми ведення переговорів; визначаються
шляхи розвитку комунікативної компетентності офіцерів, необхідної для
успішного проведення військових переговорів.
Ключові слова: військові переговори, сторони переговорного процесу,
стратегіїведення переговорів, тактичні прийоми ведення переговорів,
службово-ділове спілкування.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Під час місій, що
передбачають операції з побудови та підтримки миру, а подекуди бойові дії та
операції з примушення до миру, для військового контингенту та персоналу
постає необхідність виконання широкого спектру ролей та функцій, а саме: від
контролю за ситуацією та подекуди агресивного застосування сил до
абсолютно протилежних – посередництва та міжкультурного діалогу задля
встановлення миру. Складність завдань та специфіка миротворчої діяльності
вимагають від військовослужбовців володіння правилами комунікативної
поведінки під час врегулювання суперечок, укладання угодта ведення
переговорів як з представниками військового керівництва та колегами з інших
країн, так і з місцевим населенням.
© Шалигіна Н. П.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Перші наукові
розвідки у галузі дослідження переговорного процесу пов’язані із роботами
Т. Шеллінга, А. Дугласа, Р. Уолтона та Р. МакКерсі. Інтерес до міжнародних
переговорів у політичній та економічній сферах зростав одночасно із
дослідженнями
досліджувалась

Ф. Айкла,

А. Лоллата

представниками

О. Янга.

Природа

соціологічного

переговорів

наукового

напряму:

Дж. Гомансом, М. Дойчемта О. Бартосом. Теоретичні аспекти переговорів
вивчались у соціальній психології Дж. Рубіном та Р. Брауном. Найбільш
наближеними до тематики військових переговорів є наукові розвідки пов’язані
із вивченням досвіду проведення переговорів із терористами з метою
звільнення заручників (Г. Міллер, К. Оотс, Е. Хейз).
На сьогоднішній день у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі
бракує досліджень, присвячених аналізу саме військових переговорів та
особливостей їх проведення. Більшість наукових робіт у цій галузі описують
загальну

процедуру

(дипломатичних)

або

окремі

переговорів.

аспекти

Проблему

проведення

міжнародних

правового

регулювання

посередництва та вирішення юридичних суперечок вивчала О. Носирєва.
Н. Гайдук та О. Бік досліджували проблему посередництва. Дослідженню
психологічних аспектів проведення переговорів присвячені роботи С. Дерябо,
Д. Ткача та В. Ясвіна. Зростаюча роль миротворчої діяльності у світі та значний
досвід іноземних країн-членів та партнерів НАТО у сфері посередництва та
мирного врегулювання конфліктів у гарячих точках (Афганістан, Ірак)
зумовили появу низки наукових та публіцистичних робіт за кордоном, у яких
висвітлюються та досліджуються особливості та окремі аспекти проведення
військових переговорів (Р. Браун, Дж. Вайс, Д. Гудвін, Р. Гуурен, Дж. Кайфнер,
Р. Скейлз, Л. Уонг, Дж. Хьюджіз). Недостатня увага приділяється дослідженню
комунікативної складової переговорного процесу, а саме комунікативних умінь
та навичок, необхідних військовослужбовцям для успішної взаємодії під час
переговорів.
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Про актуальність досліджуваної проблеми також свідчать результати
опитуванняслухачів «Курсу офіцерів багатонаціональних штабів для участі в
міжнародних миротворчих операціях та антитерористичних операціях»,
проведеного

у

навчально-науковому

центрі

міжнародної

миротворчої

діяльності Національного університету оборони України ім. І. Черняховського.
Більша частина респондентів не мають достатнього досвіду участі у різних
видах переговорів. Наприклад, лише 37,5% слухачів часто або інколи
доводиться у своїй професійній діяльності брати участь у переговорах з
представниками Збройних сил іноземних країн; лише 17% респондентів – у
переговорах з взаємодіючимиправоохоронними органами (Служба безпеки,
Міністерство внутрішніх справ, митниця, прокуратура, юстиція) та органами
місцевого самоврядування. Опитані слухачі майже зовсім не мають досвіду
проведення

військових

переговорів

з

метою

звільнення

полонених.

Військовослужбовці не достатньо добре володіють теоретичними аспектами та
практичними уміннями і навичками підготовки, організації та ведення
переговорів.
Метою

статті

є

з’ясування

сутності,особливостей

та

структури

військових переговорів як важливого виду службово-ділової та соціальної
взаємодії військовослужбовців під час міжнародних миротворчих операцій;
дослідження основних стратегій і тактичних прийомів ведення переговорів;
визначення

шляхів

розвитку

комунікативної

компетентності

офіцерів,

необхідної для успішного проведення військових переговорів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Українська дипломатична
енциклопедія тлумачить міжнародні переговори як один із політичних
(дипломатичних) мирних засобів вирішення міжнародних спорів. Переговори
означають прямий контакт сторін з метою досягнення взаємно прийнятного рішення і, як правило, передують іншим засобам вирішення [1, с. 274].
Статут ООН у статті 33 визначає головне призначення переговорів так:
1. Сторони, які беруть участь у будь-якому спорі, продовження якого
могло б загрожувати підтримці міжнародного миру і безпеки, повинні перш за
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все

намагатися

розв’язати

спір

шляхом

переговорів,

обслідування,

посередництва, примирення, арбітражу, судового розбору, звернення до
регіональних органів чи угод або іншими мирними засобами на свій розсуд.
2. Рада Безпеки, якщо вона вважає це необхідним, вимагає від сторін
розв’язання їх спору за допомогою таких засобів [2, с. 25].
Д. Пруітт розглядає переговори як спробу вирішити певний конфлікт
інтересів шляхом мирного діалогу та обговорення проблеми. Це специфічна
форма соціальної взаємодії та прийняття рішень, яка передбачає залучення двох
або більше сторін із суперечливими інтересами та цілями [3; 4]. Особливо
складними є міжкультурні переговори, де на поведінку, стиль спілкування та
дипломатичну гнучкість учасників переговорного процесу впливають етнічні та
культурні особливості країн, з яких вони походять [5].
Отже, можемо зробити висновок, що військові переговори – це один із
активних способів вирішення міжнародних суперечок у сфері оборони та
безпеки, врегулювання різних видів конфліктів (від збройних до мирних) та
обговорення військових питань, у тому числі перспектив та напрямів спільної
діяльності.

Військові

переговори

можуть

бути

двосторонніми

і

багатосторонніми, одноразовими і багаторазовими. Як правило, успішні
переговори закінчуються підписанням угоди або договору по проблемам, що
обговорюються.
Останнім часом функціональне призначення військових переговорів
значно

розширилось

–

від

офіційно-ділового

виду

спілкування

між

представниками вищого керівництва та збройних сил держав до важливого
виду

повсякденної

службово-ділової

та

соціальної

взаємодії

військовослужбовців із збройними силами, місцевою владою та місцевим
населенням країни, у якій вони виконують свої професійні обов’язки в рамках
миротворчої місії. Наприклад, патрулювання місцевості з метою забезпечення
та підтримання правопорядку; інженерно-технічна робота, спрямована на
ліквідацію наслідків військових дій або стихійних явищ (відновлення
інфраструктури, доріг, ліній електропостачання); зустрічі із представниками
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органів місцевого самоврядування та лідерами угрупувань; взаємодія з
місцевим населенням з метою збору стратегічно важливої інформації та
надання допомоги місцевому населенню – це неповний перелік завдань
типового дня миротворця, кожне з яких передбачає певний елемент переговорів
з метою вирішення проблемних питань.
Аналіз наукової літератури свідчить про наявність певних спільних
особливостей, характерних для переговорів різних видів, а саме: наявність
проблеми, схожість і відмінність інтересів сторін, взаємозалежність учасників
переговорів (взаємозалежними учасників переговорів робить неможливість
реалізувати свої інтереси самостійно), складна структура, спілкування сторін,
спільне вирішення проблеми. Д. Гудвін зазначає, що військовим переговорам
не притаманні унікальні, відмінні риси. Однак спільні для усіх різновидів цього
виду соціальної взаємодії риси поєднуються у військових переговорах у
незвичайному співвідношенні стосовно ступеня важливості та значимості [5].
Для усіх видів переговорів, у тому числі військових, характерна однакова
структура, що включає такі етапи: докомунікативний (збір інформації, аналіз
проблеми, визначення мети та задач); комунікативний (представлення сторін,
виклад проблем і мети, діалог учасників: обговорення, уточнення, узгодження
інтересів); посткомунікативний (аналіз переговорів, підготовка до наступних
переговорів). У науковій літературі можемо зустріти інші назви етапів у
структурі переговорів, наприклад: підготовка, взаємодія (власне переговорний
процес), імплементація.
З метою досягнення бажаних результатів сторони переговорного процесу
обирають відповідні стратегії і тактики поведінки. Стратегія поведінки – це
загальна схема дій учасників переговорного процесу, загальний план
досягнення мети переговорів. Під тактикою поведінки розуміють позицію
сторони або послідовність певних маневрів, що застосовуються у певний
конкретний етап переговорів.
Дослідження теоретичних та практичних аспектів проведення переговорів
грунтується на двох центральних парадигмах. Дистрибутивний підхід
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(жорсткий) розглядає ситуації переговорів, як такі, в яких одна сторона виграє,
а інша програє. В рамках цього підходу описуються стратегічні і тактичні
підходи до ведення переговорів, що націлені на завоювання домінуючої позиції
та послаблення намірів та позицій опонентів (Д. Лекс, Дж. Себеніус) [6].
Інтегративний підхід (м’який)передбачає абсолютно протилежну лінію
поведінки сторін і досліджує техніки, що спрямовані на взаємовигідне,
безпрограшне завершення переговорного процесу для обох сторін (Д. Пруітт,
Р. Фішер, У. Юрі) [7,8].
Політолог М. Хрустальов виділяє сім основних стратегій ведення
переговорів [9]:
ультимативна стратегія передбачає постійні вимоги односторонніх
поступок зі сторони іншого учасника. Вимоги висуваються у категоричній
формі та супроводжуються погрозами.
конкурентна стратегія або стратегія торгу (у деяких джерелах
стратегія позиційного торгу) (bargaining). Ця стратегія орієнтована на
компроміс, але більш вигідний лише для однієї сторони.
партнерська стратегія (jointproblem-solving) орієнтована на
взаємовигідний компроміс і передбачає спільний пошук варіантів
розв’язання проблеми.
імітаційна стратегія являє собою копіювання партнерської або
рідше конкурентної стратегії (у «м’якому» варіанті) задля досягнення
уявного компромісу (фіктивної угоди), оскільки учасник, який її використовує,
не має намірів виконувати угоду. Основна мета – надати угоді таку форму, яка
би дала можливість ігнорувати її у майбутньому.
обструкційна стратегія не передбачає укладання навіть
фіктивної

угоди.

В

залежності

від

цілей

учасників

спочатку

використовується конкурентна стратегія у «жорсткому» варіанті, так як це
найзручніший спосіб розриву переговорів у будь-який потрібний момент. Якщо
одна із сторін зацікавлена у затягуванні переговорів, то використовується
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«м’який» варіант, як правило, до певного моменту, а потім – перехід до
«жорсткого».
Змішана стратегія – це комбінація вищезазначених стратегій.
Необхідність у такій стратегії виникає, коли предметом обговорення є
комплексна проблема. Стосовно деяких аспектів учасник може піти на
компроміс, а стосовно інших – ні.
Невизначена стратегія використовується, коли учасник з певних причин
не вирішив остаточно, який метод вибрати. Період застосування такої стратегії,
як правило, короткий.
Багато дослідників переговорного процесу погоджуються, що ключовим
у виборі тієї чи іншої стратегії є наміри сторін стосовно розвитку взаємної
співпраці: сторони розглядають переговори як продовження боротьби чи як
процес розв’язання проблеми, який передбачає об`єднання спільних зусиль. З
огляду на це, можна виділити дві основні стратегії ведення переговорів –
стратегія торгу (bargaining) та партнерська стратегія (joint-problemsolving).
Дослідники партнерської стратегії, американські вчені Р. Фішер та
У. Юрі, увели у вжиток поняття «принципові переговори». У результаті
застосування принципового (Гарвардський) підходу [7]:
переговори

повинні

закінчитися

взаємовигідною

угодою,

яка

б

справедливо регулювала суперечності, була довгостроковою і брала до уваги
інтереси суспільства;
переговори мають бути ефективні, без втрат, якими, як правило,
супроводжуються угоди, пов’язані із прагненням не поступатися своїми
позиціями;
стосунки між сторонами повинні покращитися чи, щонайменше, не
зіпсуватися.
В реальній практиці ведення переговорів застосування стратегій торгу та
принципових переговорів зустрічається дуже рідко. Зазвичай учасники
використовують обидві стратегії одночасно.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 4

Педагогічні науки

Особливості

проведення

військових

переговорів,

обумовлені

специфічними умовами, в яких вони проводяться – військові дії, екстремальні
ситуації, агресивно налаштоване місцеве населення. Проаналізувавши досвід
проведення переговорів американськими офіцерами в Афганістані, Дж. Вайс і
Дж. Хьюджіз описують п’ять стратегій підготовки та поведінки під час
переговорів в умовах тиску, що можуть допомогти реагувати швидко та
моделювати свою думку або вже обрану стратегію ще до початку
офіційної стадії [10].
Перша стратегія (GettheBigPicture) передбачає всебічне та ґрунтовне
дослідження загальної картини усього переговорного процесу. Науковці радять
детально вивчити точку зору противника та використати цю інформацію для
визначення цілей переговорів і способів їх досягнення. Ознакою небезпечних
переговорів є відчуття тиску, що змушує діяти швидко з метою зменшення
рівня можливої загрози. В таких обставинах сторони часто починають діяти, не
оцінивши ситуацію. Як результат неповна або неточна інформація призводить
до конфлікту.
Друга стратегія (UncoverandCollaborate) радить відкрито озвучувати
свої мотиви та інтереси; пропонувати різноманітні варіанти розв’язання
проблеми; запрошувати та давати можливість іншій стороні критикувати та
покращувати ці ідеї. Часто небезпека (висока загроза ризику) не лише спонукає
сторони діяти швидко, а й викликає необхідність виглядати в очах противників
сильними та брати ситуацію під свій контроль. Це, в свою чергу, призводить до
того, що переговорний процес починається одразу із висунення вимог. За таких
умов конструктивний діалог та сприятливе вирішення проблеми для обох
сторін малоймовірне.
Згідно з третьою стратегією (ElicitGenuineBuy-in)необхідно будувати
конструктивну співпрацю і діалог на основі реальних фактів та принципах
справедливості (не застосовуючи грубу силу та погрози); надавати іншій
стороні можливість захищати свої інтереси та рішення; створювати корисні
прецеденти для майбутній переговорів.
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Четверта

стратегія

(BuildTrustFirst)

наголошує

на

необхідності

будувати взаємовідносини з іншою стороною чесно і прозоро; поступово,
стабільно нарощувати довіру та заохочувати співпрацю. Переговори в умовах
високого ризику обмежені часовими рамками, тому сторони часто вдаються до
різних способів «купівлі» співпраці, що проявляються у ситуаціях, коли одна
сторона легко продає свої ресурси або йде на великі поступки, щоб досягти
згоди і не розчарувати іншу сторону. Це не є ознакою стабільної і
конструктивної співпраці. На жаль, тактика значних поступок з метою
покращення взаємовідносин не є ефективною, тому що може призвести до
помилкових очікувань збоку іншої сторони у майбутньому, а також погіршення
своєї репутації як гідного, рівноцінного гравця.
Згідно з п’ятою стратегією (FocusonProcess) необхідно свідомо,
цілеспрямовано

моделювати

переговорний

процес

та

його

результат,

відстоюючи власні інтереси. Під час переговорів із високим ступенем
небезпеки офіцери природньо хочуть уникнути трагічних наслідків, тому у
вимушених умовах діяти швидко інколи йдуть на поступки стосовно ключових
питань, що не сприяє розвитку успішної співпраці. Науковці наголошують, що
в умовах ризикованих переговорів, коли виникає необхідність діяти швидко або
зайняти рішучу, безкомпромісну позицію, краще не вживати ніяких заходів.
Найбільш дієвим способом встановлення контролю та влади є уповільнення
темпу

переговорного

процесу,

активне

залучення

іншої

сторони

до

конструктивного діалогу та демонстрація власної зацікавленості та відкритості
до вимог та перспектив протилежної сторони. Це не означає здаватися чи йти
на поступки. Це є стратегічна (а не реактивна) манера поведінки під час
переговорів. Важливо детально спрогнозувати усі можливі наслідки певних дій
та реакцію протилежної сторони на ці дії.
Під час переговорів застосовуються відповідні тактичні прийоми:
Ухилення від боротьби – застосовується тоді, коли торкаються питань,
небажаних для обговорення, або коли не хочуть давати партнеру точну
інформацію, однозначну відповідь.
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Затягування або вичікування – застосовується, коли хочуть затягнути
процес переговорів, щоб прояснити ситуацію, отримати більше інформації від
партнера, додатково вивчити проблему.
Пакетування – полягає у тому, що для обговорення пропонується не одне
питання чи пропозиція, а декілька. При цьому вирішуються подвійні задачі. В
одному випадку в «пакет» об’єднуються привабливі і мало прийнятні для
партнера пропозиції. Передбачається, що зацікавлений в одній чи кількох
пропозиціях, партнер прийме й невигідні. В іншому випадку передбачається так
званий розмір поступок, тобто шляхом поступок в малозначних пропозиціях
домагаються прийняття основних пропозицій.
Максимальне завищення вимог – полягає в тому, щоб включити до
обговорюваних проблем пункти, які можна потім безболісно зняти. Зробивши
вигляд, що це є поступка, можна вимагати натомість аналогічних кроків з боку
партнера. При цьому деякі пункти можуть містити явно не прийнятні для
партнера пропозиції.
Розміщення хибних акцентів у власній позиції – полягає в тому, щоб
продемонструвати партнеру надзвичайну зацікавленість у вирішенні якогось
питання, яке насправді є другорядним. Іноді це робиться для того, щоб знявши
це питання з порядку денного, отримати потрібні рішення з іншого, більш
важливого питання.
Салямі – означає надання інформації про свої інтереси та позиції дуже
маленькими порціями. Використовується для затягування переговорного
процесу з метою вивідати у опонента більше інформації, змусити його
“розкрити” всі свої карти.
Ультимативність вимог – використовується, коли одна сторона заявляє
про свої наміри піти з переговорів, якщо не буде погоджена їх позиція.
Так як переговори передбачають безпосередню комунікативну взаємодію
між людьми та обмін інформацією, надзвичайно важливою у цьому відношенні
є мова. Значення слова під час переговорів неоціненне, а саме: раціональний
відбір

мовних

засобів,

доречність,

прозорість.

Спілкування
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переговорів – це складний процес, який передбачає обмін інформаційними
повідомленнями між сторонам-учасниками, а також забезпечення зворотної
реакції та подальшого розвитку взаємодії та адаптації до ситуацій мовлення.
Мовлення військовослужбовців повинне бути простим, чітким і зрозумілим.
Засобами мови також можна задати тон дискусії (співробітництво або
змагання), завуалювати певну інформацію чи подати її у такий спосіб, щоб
знизити ступінь напруги під час обговорення гострих питань. До того ж, уміння
невербальної комунікації можуть стати у нагоді, коли словесних засобів
недостатньо

аби

успішно

розвивати

комунікативний

процес

під

час

переговорів. Здатність інтерпретувати манеру поведінки, якості голосу та мову
тіла і жестів допомагає зрозуміти мотиви, наміри та стратегії поведінки усіх
учасників перемовин. Потрібно пристосовуватись до змін, які виникають під
час розмови та стосуються її напряму, стилю й основних акцентів. Необхідно
вести себе стримано і тактовно, дотримуючись правил та етичних норм
соціальної поведінки, характерних для країни, де відбуваються переговори.
Перебіг

переговорного

процесу

особливо

ускладнюється,

якщо

спілкування відбувається в умовах іншомовного середовища. Саме мовне
непорозуміння під час переговорів, що може бути результатом низького
володіння іноземною мовою або неправильного тлумачення прихованого змісту
певної інформації, може стати причиною провалу переговорів. Як показує
практика минулих збройних конфліктів, обидві сторони користуються
послугами перекладачів. Тобто інформація проходить через декілька фільтрів:
одна сторона – перекладач – перекладач – інша сторона. Така розтягнута
процедура негативно впливає на переговорний процес, тому що може
спричинити неправильне або викривлене розуміння інформації та культурне
непорозуміння. Велика відповідальність у цьому відношенні покладається на
перекладачів, які, як показує практика, здебільшого не є кваліфікованими
військовими перекладачами. Як правило, це випускники вищих навчальних
закладів і вчителі іноземної мови, що необізнані у специфіці військових
відносин та особливостях інтерпретації певних культурних нюансів. Але
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найбільше мовне непорозуміння та застосування перекладу впливає на саму
структуру та динаміку (час) проведення переговорів. За таких умов, корисними
є попередні зустрічі сторін перед офіційними переговорами.
Так як військові переговори здебільшого проводяться у багатомовному
полікультурному середовищі, мовні та культурні фактори часто розглядаються
як взаємопов’язані, навіть взаємозалежні. Під час переговорів ефективність
комунікативної взаємодії між учасниками визначається існуючими у тій чи
іншій культурі нормами, які регулюють практично усі сфери людського
мислення та поведінки, а також впливають на характер сприймання, оцінки
ситуації та стосунки. Тому перед початком переговорів необхідно детально
вивчити національні особливості мовленнєвої та соціальної поведінки людей у
країні, де проходить миротворча місія. Це сприятиме кращому налагодженню
контакту із співрозмовниками (розумінню прихованого змісту повідомлень та
невербальних засобів спілкування).
На сьогоднішній день під час військово-професійної підготовки офіцерів
до участі у міжнародних миротворчих операціях недостатня увага приділяється
їх

комунікативній

підготовці.

На

нашу

думку,

до

«Курсу

офіцерів

багатонаціональних штабів для участі в міжнародних миротворчих операціях та
антитерористичних операціях» необхідно включити дисципліну «Основи
службово-ділового спілкування», основними цілями якої є ознайомлення
слухачів із теоретичними знаннями про основні закони, принципи та засоби
службово-ділового спілкування, а також практичне оволодіння офіцерами
уміннями і навичками проведення основних видів службово-ділової взаємодії
(брифінги, військові переговори, ділові бесіди, телефонні розмови). Так
наприклад, у результаті вивчення теми “Військові переговори” слухачі повинні:
Засвоїти:
поняття «військові переговори»;
особливості підготовки до переговорного процесу;
закони переговорного процесу;
стратегії поведінки і тактичні прийоми під час переговорного процесу;
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прийоми ефективної ділової комунікації;
особливості ведення переговорів представниками різних країн.
Вміти:
застосовувати основні принципи ведення військових переговорів під час
переговорного процесу;
обирати необхідну стратегію і тактику поведінки під час переговорів;
попередньо моделювати різноманітні ситуації розвитку переговорів;
виявляти цілі та інтереси сторін у переговорному процесі;
обирати адекватний стиль спілкування;
застосовувати прийоми ефективної ділової комунікації.
Оволодіти навичками:
застосування ефективних комунікативних технік під час переговорного
процесу;
постановки питань та ефективного використання питань під час
переговорного процесу;
активного слухання;
застосування основних принципів, стратегій і тактик ведення військових
переговорів на практиці.
На нашу думку, найбільш ефективною формою організації вивчення
дисципліни «Основи службово-ділового спілкування» є практичні заняття. Ми
пропонуємо здійснювати вивчення кожної теми дисципліни у три етапи:
теоретичний, практичний та продуктивний.
Враховуючи

обмежену кількість

аудиторних годин

на

вивчення

дисципліни на етапі теоретичного опрацювання матеріалу основними
методами навчання є самостійна робота слухачів з навчально-методичними
матеріалами (розробленими для вивчення дисципліни), виконання завдань та
перевірочних тестів на визначення рівня засвоєння слухачами теоретичного
матеріалу.
Найбільш ефективними методами реалізації цілей навчання під час
практичного блоку ми вважаємо аналіз практичних домашніх завдань,аналіз
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практичних професійно-орієнтованих комунікативних ситуацій, перегляд та
обговорення

відеоматеріалів,

тренінги,

виконання

психологічних

та

діагностичних тестів, спрямованих на дослідження особистісних характеристик
та комунікативних умінь слухачів під час службово-ділового спілкування.
На продуктивному етапі основними методами навчання є ділові
ігри,метод кейсів, метод «круглого столу», метод презентацій.
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Військові переговори – це спосіб вирішення міжнародних суперечок у сфері
оборони та безпеки, що передбачає взаємодію двох або більше сторін з
протилежними інтересами та позиціями та спрямований на досягнення
взаємовигідної згоди стосовно предмету суперечки. Запорукою успішного
перебігу переговорів є високий рівень комунікативної компетентності усіх
учасників переговорного процесу, як важливої складової їх загальної військовопрофесійної компетентності. Саме тому, знання законів та особливостей
переговорів, стратегій поведінки і тактичних прийомів, технологій та
психотехніки спілкування під час переговорного процесу, а також національних
та

культурних

представників

особливостей
різних

країн

соціальної
є

та

підвалиною

комунікативної
розвитку

поведінки

високого

рівня

комунікативної поведінки, що є запорукою успішного перебігу переговорів як
важливого виду службово-ділової та соціальної взаємодії офіцерів під час
міжнародних миротворчих операцій.
Дослідження

особливостей

комунікативної

поведінки

офіцерів

багатонаціональних штабівпід часпроведення військових переговорів, а також
розробкаметодичних

рекомендацій

для

вивчення

дисципліни

«Основи

службово-ділового спілкування» (визначення змісту, форм, методів, засобів
навчання, а також розподіл навчального матеріалу за темами і навчальних
годин для його опанування) єперспективами наших подальших досліджень.
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Шалыгина Н. П. Военные переговоры как важный вид служебноделового общения офицеров многонациональных штабов во время
проведения международных миротворческих операций
Статья посвячена аналізу военных переговоровкак важного вида
служебно-делового общения офицеров многонациональных штабов во время
проведения международных миротворческих операций. В статье уясняются
сущность, особенностии структура военных переговоров; исследуются
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основные
стратегии и
тактические
приёмыведения переговоров;
определяются пути развития коммуникативной компетентности офицеров,
необходимой для успешного проведения военных переговоров.
Ключевые слова: военныепереговоры, стороны переговорного процесса,
стратегииведенияпереговоров,
тактическиеприёмыведенияпереговоров,
служебно-деловоеобщение.
Shalyhina N. P. Military negotiation as important means ofmilitary
communication of multi-staff officers during international peacekeeping
operations
The article focuses on the problem of military negotiations as important means
of military communication during international peacekeeping operations.
Within the research the term “military negotiation” has been examined and
defined. Thus military negotiations are the most active means of resolving
international disputes and conflicts in the sphere of defense and security. Tacticallevel military negotiations are aimed at discussing military issues, future prospects
and directions for cooperation, as well as resolving armed conflicts and peace
building. Military officers around the globe confrontthis sort of challenge every day –
patrolling in hotspots, attempting to persuadewary local leaders to share valuable
information, balancing the need to protect their troops with the need to build
indigenous support for regional and global interests.
Unfortunately, the extant literature on the nature of tactical-level military
negotiation is sparse. The fundamental issuesand dilemmas involved in tactical-level
military negotiation are rarely assessed in anydetailed manner.
The paper briefly introduces to the main strategies and tactical techniques
which are employed during the negotiation process in both business and military
contexts. Most of the negotiation literature focuses on two strategies, although they
are called by different names. One strategy is interest-based (integrative, or
cooperative) bargaining, while the other is positional (distributive, or competitive)
bargaining. R. Fisher and W. Ury argue that there are three approaches: hard, soft,
and what they call “principled negotiation”.This approach to negotiation focuses on
the interests of the parties and emphasizes conflict management and conflict
resolution.
J. Weiss and J. Hughes stress that the most skilled military officers rely on five
highly effective strategies: (1) understand the big picture, (2) uncover hidden
agendas and collaborate with the other side, (3) get genuine buy-in, (4) build
relationships that are based on trust rather than fear, and (5) pay attention to process
as well as desired outcomes. These five strategies can help military negotiators not
only to respond quickly under the extreme time pressure in a threatening situation but
also to reshape their thinking ahead of the deal.
The paper highlights the results of the survey conducted at the Center of
Peacekeeping Operations (National Defense University of Ukraine) that prove the
actuality of the research and the necessity of elaborating the theoretical backgrounds
and practical recommendations regarding the development of communicative skills
and abilities of multi-staff officers as effective negotiators. The author researches
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ways of developing communicative competence of multi-staff officers which is of
paramount importance in negotiation. Efficient communicationwithin negotiation is
affected by issues such as cultural filters and language difficulties,and, if mishandled,
can be the prime cause of a breakdown in negotiation.So the knowledge of basic
military communication issues and the ability to employ effective communicative
techniques in negotiation are the key elementsthat determine their effectiveness and
successful outcome.
Keywords: military negotiation, parties of negotiation process, negotiation
strategies, tactical techniques, military communication.
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