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доктор педагогічних наук, професор,
Національна академія Служби безпеки України, м. Київ

ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ
СПІВРОБІТНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглядається проблема результативності професійної
підготовки співробітників правоохоронних органів. Здійснюється узагальнення
думок дослідників на зміст і структуру готовності військових фахівців до
професійної діяльності. Розкривається сутність поняття готовності до
професійної діяльності. Виділяються основні компоненти готовності
співробітників правоохоронних органів до професійної діяльності.
Проводиться порівняння поняття готовності до професійної діяльності з
поняттям професійної компетентності.
Ключові слова: якість військової освіти, професійна підготовка
співробітників правоохоронних органів, готовність до професійної діяльності,
професійна компетентність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах складної
суспільно-політичної ситуації в Україні, ведення військових дій на її території
актуалізувалася проблема модернізації військової та спеціальної військової
підготовки,

у

тому

числі

й

професійної

підготовки

співробітників

правоохоронних органів. Доцільними напрямками наукового супроводу
процесів модернізації спеціальної військової освіти є аналіз ефективності
освітньої

діяльності

вищих

військових

навчальних

закладів

України,

обґрунтування сучасних методологічних та методичних засад розвитку
військової підготовки, вивчення та екстраполяція кращого світового досвіду.
Одним з найбільш важливих завдань є розроблення національної системи
забезпечення якості вищої військової освіти в Україні, яка побудована на
єдиних критеріях і одночасно враховує специфіку різних галузей підготовки
(ЗС України, СБ України, МВС України, ДПС України, ЗР України та інші),
забезпечує їх ефективний зв’язок та взаємодію, відповідає кращим світовим
© Артюшин Г.
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стандартам

та

нагальним

завданням

зміцнення

національної

безпеки.

Відповідно потребує наукового аналізу проблема формування готовності
співробітників правоохоронних органів до професійної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. У першому
десятиріччі ХХ ст. в Україні проводилося багато досліджень з проблем
формування готовності до професійної діяльності, зокрема й військових
фахівців (А. Балендер, В. Молотай, В. Пліско та ін.). Останнім часом все більше
реалізується інший напрям оцінки якості військової освіти, що ґрунтується на
компетентнісному підході, згідно з яким результативність професійної
підготовки

розглядається

у

категоріях

компетентності.

Використання

компетентнісного підходу у підготовці військових фахівців, у тому числі й
співробітників правоохоронних органів, обґрунтовують у своїх працях
І. Азаров,

О. Борисюк,

В. Галкін,

О. Діденко,

І. Жукевич,

О. Марченко,

В. Тюріна, С. Шевцова та ін. Численними дослідниками розглядається
формування окремих професійно-значущих компетентностей співробітників
органів сектору безпеки та оборони України – управлінської, комунікативної,
іншомовної,

лінгвосоціокультурної,

самоосвітньої,

правової,

військово-

спеціальної тощо. Водночас поняття готовності майбутніх офіцерів до
професійної діяльності також вивчається досить активно (В. Полюк, Д. Швець
та ін.). Вважаємо, що сьогодні необхідно встановити чіткі розбіжності категорій
«готовність до професійної діяльності» та «професійна компетентність» та
обґрунтувати

можливий

уніфікований

зміст

структури

готовності

співробітників правоохоронних органів до професійної діяльності.
Метою статті є аналіз сутності та відмінностей підходів до аналізу
результативності професійної діяльності через категорії «готовність до
професійної діяльності» та «професійна компетентність».
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «готовності до
діяльності»

було

обґрунтовано

у

роботах

відомих

дослідників

в галузі психології Б. Ананьєва, М. Дьяченка, Л. Кандибовича, В. Мясищева,
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В. Сластьоніна,

Д. Узнадзе,

та

ін.

Зокрема,

М. Дьяченком

та

Л. Кандибовичем [5] виділено два види готовності: постійна (загальна або
тривала) та тимчасова, ситуативна готовність (або стан готовності). Постійну
готовність дослідники визначають як заздалегідь набуті установки, знання,
навички, уміння, досвід, якості, мотиви діяльності. У структурі готовності до
діяльності дослідники виділяють такі компоненти: мотиваційний, пізнавальний,
емоційний та вольовий.
У подальших дослідженнях виокремлюються два розуміння поняття
«готовність»: так звані функціональний (готовність як певний психічний стан
особистості) та особистісний (готовність як якість особистості ).
Стосовно

військових

фахівців,

у

тому

числі

й

співробітників

правоохоронних органів, також розглядаються різні види готовності до
професійної діяльності (таблиці 1).
Аналіз даних, а також багатьох інших наукових праць дозволяє
заключити, що у дослідженнях готовності військових фахівців до професійної
діяльності частіше використовується особистісний підхід, тобто дослідники
розглядають готовність до професійної діяльності як інтегральну властивість
особистості, складне психологічне утворення, систему психологічних якостей
людини, які необхідні для успішної професійної діяльності та виконання
службових завдань. Стосовно співробітників правоохоронних органів частіше
виділяють екстремальні умови як специфічна ознака професійної діяльності. У
структуруванні психологічних якостей спостерігається намагання цілісно
охопити особистісні властивості, водночас практично усі дослідники виділяють
мотиваційний,

когнітивний

та

операційно-діяльнісний

компоненти.

З

мотиваційного компоненту інколи відокремлюють емоційно-вольовий, а з
операційно-діяльнісного

–

орієнтаційний

та

контрольно-оцінний

або

рефлексивний компоненти.

Таблиця 1 – Зміст і структура готовності до професійної діяльності військових фахівців
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Автор
Поняття
О. Добрянський [4] Психологічна готовність слідчого до
професійної діяльності – стійка система не
лише професійно-важливих, а й діяльнісно
значущих якостей людини, її досвіду,
знань, навичок, умінь, вольових якостей,
необхідних для успішного вирішення
завдань діяльності в екстремальних
службових ситуаціях.
Р. Сімко [9]
Психологічна
готовність
міліціонера
патрульно-постової служби до професійної
діяльності – комплексне, динамічне та
психічне утворення
Т.Білоус [2]

Професійна готовність до роботи в
екстремальних
умовах
у
майбутніх
правоохоронців має складну і динамічну
структуру з багатьох компонентів, які
відбивають їх дії в екстремальних умовах

О. Алєксєєв [1]

Готовність військовослужбовців Державної
прикордонної служби України до охорони
закордонних дипломатичних установ – це
інтегративне
професійно-особистісне
утворення, яке охоплює фахові спеціальні
знання, вміння та навички, систему
професійно-важливих
індивідуальнопсихологічних особливостей, а також
мотиви, потреби, інтереси та ціннісні
орієнтації, які забезпечують результативне
виконання завдань з охорони та захисту
закордонних дипломатичних установ.
Психологічна готовність до льотної
діяльності – інтегральна властивість і
складне
психологічне
утворення
особистості військового
пілота,
що
проявляється як психічний стан його
готовності до льотної діяльності та
забезпечує оптимальне функціонування
психіки й надійність знань, навичок і вмінь
керування технічними системами бойового
літака у різноманітних умовах польоту.

О. Керницький [7]

Компоненти
Мотиваційний, загально
професійний та емоційновольовий

Мотиваційний,
орієнтаційний, емоційновольовий, особистісноопераціональний,
оціночно-рефлексивний
Мотиваційний,
орієнтаційний, емоційновольовий, змістовий
(когнітивний),
операційний компонент
контрольно-оцінний
Мотиваційно-ціннісний,
когнітивний, професійноособистісний та
діяльнісний компоненти

Мотиваційний,
когнітивний,
операційний, емоційновольовий компоненти та
професійно-важливі
якості особистості
військового пілота

В дослідженнях останніх років все частіше поняття готовності до
професійної діяльності замінюється на поняття професійної компетентності
(таблиця 2).
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Таблиця 2 – Зміст і структура професійної компетентності співробітників
правоохоронних органів
Автор
Поняття
Компоненти
В.Тюріна [10]
Професійна компетентність працівника міліції Спеціальна, предметна,
– це інтегроване особистісне утворення, що психологічна,
складається з досвіду, теоретичних знань, комунікативна,
практичних умінь, особистісних якостей, що організаційнозабезпечує готовність
професіонала до управлінська та
ефективного
виконання
правоохоронної інформаційна
діяльності
компетентності
О. Борисюк [3]
Професійна компетентність офіцера органів Особистісновнутрішніх
справ
–
інтегративна індивідуальна,
характеристика працівника правоохоронних пізнавальна, психологоорганів, яка відображує готовність та педагогічна,
спроможність здійснювати на належному рівні управлінська
професійну діяльність, застосовуючи увесь
спектр необхідних (набутих під час навчання
та закріплених завдяки досвіду реальної
професійної діяльності та самоосвіти) знань,
умінь і навичок, ефективно мобілізовуючи
власні здібності та досвід залежно від
конкретної
професійної
ситуації,
демонструючи гнучкість і творчість мислення
І. Жукевич [6]
Професійна компетентність курсантів вищих Конфліктологічна,
навчальних закладів МВС України – складна інформаційна, соціальна,
професійно-особистісна характеристика особи, лінгвосоціокультурна та
що відображає специфіку фахової діяльності та психологічна
складається з сукупності професійних якостей компетентності
працівника ОВС, які регламентують і
регулюють вирішення ним професійних
завдань та обов’язків
О.Марченко [8] Військово-професійна
компетентність
– Ключові, базові і
інтегративна якість військовослужбовців, що спеціальні
представляє сукупність професійно значущих компетентності
якостей, здатність і готовність розв’язувати
професійні проблеми і завдання, що постають
у реальних ситуаціях військової діяльності, з
використанням
знань,
навичок,
умінь,
професійного й життєвого досвіду, цінностей і
культури

Аналіз наведених тлумачень категорії «професійна компетентність
співробітників правоохоронних органів» дозволяє заключити, що деякі
дослідники практично ототожнюють це поняття з готовністю до професійної
діяльності, розглядаючи його як складне, інтегративне особистісне утворення,
що складається з сукупності професійно-значущих особистісних якостей.
Водночас у певних визначеннях все ж можна побачити суттєві відмінності.
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Зокрема, О. Борисюк виділяє особистісні якості «набуті під час навчання» та
«закріплені завдяки досвіду реальної професійної діяльності та самоосвіти»,
багатьма авторами вказується на якості, набуті в процесі професійного досвіду.
Отже, можна визначити спільні і розбіжні ознаки цих понять. І готовність
до професійної діяльності, і професійна компетентність – є складними
особистісними утвореннями, що відображують певний етап професійного
розвитку майбутнього фахівця. Водночас, готовність до професійної діяльності
включає ті особистісні якості, які формуються відразу після завершення
навчання, та відображує скоріше певну потенційну спроможність виконувати
професійні обов’язки, а професійна компетентність – вже містить елемент
набутого досвіду вирішення певних професійних завдань. Відповідно, при
навчанні курсантів, які ще не мають професійного досвіду, доцільніше
говорити про формування їх готовності до професійної діяльності, а при
реалізації післядипломної освіти співробітників правоохоронних органів – про
розвиток їх професійної компетентності. Є певні відмінності і у виділених
структурних компонентах цих особистісних утворень. У структурі готовності
до професійної діяльності частіше виділяють особистісні властивості, що
відображують структуру особистості, зокрема, мотиваційний, когнітивний та
операційно-діяльнісний компоненти. У структурі професійної компетентності
дослідники виділяють окремі компетентності, пов’язані із реалізацією певних
професійних функцій.
Висновки. Проведений аналіз дозволяє зробити такі висновки.
1. Одним з найбільш важливих завдань модернізації військової та
спеціальної військової підготовки, у тому числі й професійної підготовки
співробітників правоохоронних органів, є розроблення національної системи
забезпечення якості вищої військової освіти в Україні, що потребує уточнення
результативних компонентів професійної підготовки.
2. У тлумаченні результативності професійної підготовки співробітників
правоохоронних

органів

сьогодні

частіше

використовується
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«професійної компетентності», яке інколи практично ототожнюється з
поняттям «готовність до професійної діяльності».
3. Ці поняття мають спільні і розбіжні ознаки. І готовність до професійної
діяльності, і професійна компетентність – є складними особистісними
утвореннями,

що

відображують

певний

етап

професійного

розвитку

майбутнього фахівця. Водночас, готовність до професійної діяльності включає
ті особистісні якості, які формуються відразу після завершення навчання, та
відображує скоріше певну потенційну спроможність виконувати професійні
обов’язки, а професійна компетентність – вже містить елемент набутого досвіду
вирішення певних професійних завдань.
4. У структурі готовності до професійної діяльності частіше виділяють
особистісні властивості, що відображують структуру особистості, зокрема,
мотиваційний, когнітивний та операційно-діяльнісний компоненти. У структурі
професійної компетентності дослідники виділяють окремі компетентності,
пов’язані із реалізацією певних професійних функцій.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. У подальших
дослідженнях цієї проблеми пропонується здійснювати коректне використання
зазначених категорій та враховувати виявлені особливості при розробленні
систем моніторингу якості вищої військової освіти в Україні у певних галузях
підготовки.
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Артюшин Г. М. Проблема определения готовности сотрудников
правоохранительных органов Украины к профессиональной деятельности
В
статье
рассматривается
проблема
результативности
профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов.
Осуществляется обобщение мнений исследователей на содержание и
структуру готовности военных специалистов к профессиональной
деятельности.
Раскрывается
сущность
понятия
готовности
к
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профессиональной деятельности. Выделяются основные компоненты
готовности сотрудников правоохранительных органов к профессиональной
деятельности.
Проводится
сравнение
понятия
готовности
к
профессиональной
деятельности
с
понятием
профессиональной
компетентности.
Ключевые слова: качество военного образования, профессиональная
подготовка сотрудников правоохранительных органов, готовность к
профессиональной деятельности, профессиональная компетентность.
Artyushyn G. M. Problem definition of readiness Law enforcement officials
of Ukraine to the professional activities
The problem of the impact of the training of law enforcement officers is
considered in the article. It is shown that one of the most important tasks of
modernization of military and special military training, including training of coworkers of law enforcement, is to develop a national system of quality assurance in
higher military education in Ukraine that needs clarification effective components of
training. According to researchers at the content and structure of readiness of
military professionals to the profession are summarized. The personal approach often
used in studies of readiness of military professionals to the profession. Researchers
consider readiness for professional activity as an integral feature of personality,
complex psychological formation, psychological system of human qualities that are
necessary for successful professional activity and performance of their tasks.
Regarding law enforcement, scientists often produce extreme conditions as a specific
feature of the profession. In structuring psychological qualities observed attempts to
holistically embrace professionally significant personal qualities.
The concept of readiness for professional activity comparable to the concept of
professional competence. In interpreting the impact of training law enforcement now
often used the term "professional competence", which sometimes almost identified
with the notion in "readiness for professional work". These concepts are common and
divergent characteristics. Ready for professional work and professional competence are complex personality formations that reflect a certain stage of professional
development of future specialist. However, commitment to professional activity
includes those personal qualities that formed immediately after graduation, and likely
reflects a potential capacity to fulfill professional responsibilities and professional
competence contains an element of experience to solve certain professional tasks.
The structure of professional readiness to allocate more personal properties that
reflect the personality structure, including motivational, cognitive-activity and
operational components. The structure of professional competence of researchers
isolated specific expertise related to the implementation of certain professional
functions.
Keywords: quality of military education, training law enforcement personnel,
readiness for professional work, professional competence.
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Сергій Білявець,
кандидат педагогічних наук,
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький
УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ОБҐРУНТУВАННЯ
МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
У статті представлено узагальнення зарубіжного досвіду підготовки
фахівців правоохоронних органів Німеччини та США з метою пошуку
раціональних ідей, концепцій і підходів для обґрунтування методичної системи
формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників.
Встановлено, що для оновлення методичної системи важливе значення має
урахування
загальноєвропейських
стандартів
підготовки
фахівців
правоохоронних органів, передового зарубіжного досвіду, впровадження
сучасних освітніх технологій. Під час професійної підготовки у ВНЗ потрібно
створити умови для високого рівня пізнавальної активності курсантів і
слухачів. Для цього доцільно використовувати можливості міждисциплінарних
зв’язків, забезпечити засвоєння практичних навичок професійної діяльності в
обстановці, максимально наближеній до реальної. Крім того, важливе
значення має підвищення кваліфікації викладацького складу в реальних умовах
оперативно-службової діяльності.
Ключові слова: методична система, професійна компетентність,
офіцери-прикордонники, зарубіжний досвід, правоохоронна діяльність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Нормативні документи, які
визначають стратегію розвитку Державної прикордонної служби України,
передбачають підвищення рівня боєздатності органів і підрозділів охорони
кордону, підвищення професійної компетентності персоналу. Це обумовлено
низкою чинників, серед яких необхідність участі військовослужбовців
Державної прикордонної служби України у проведенні антитерористичної
операції на сході нашої країни, забезпечення готовності Держприкордонслужби
до охорони тимчасово неконтрольованих ділянок державного кордону після
відновлення контролю над ними; підвищення рівня довіри населення до
прикордонного відомства та його особового складу, а також впровадження
© Білявець С.
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європейських норм і стандартів у систему прикордонного контролю та
удосконалення системи підготовки і комплектування.
Це обумовлює необхідність оновлення методичної системи формування
професійної

компетентності

загальноєвропейських

офіцерів-прикордонників

стандартів,

передового

з

урахуванням

зарубіжного

досвіду,

впровадження сучасних освітніх технологій, що передбачають активізацію
пізнавальної активності курсантів і слухачів, забезпечення високого рівня
сформованості компонентів їх професійної компетентності та здатності до
професійного розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Результати
дослідження

зарубіжного досвіду підготовки офіцерів представлено

у

публікаціях А. Балендра (система освіти поліцейських службовців у Польській
республіці та Румунії) [4; 5] Є. Брижатого (порівняльний аналіз формування
професійної готовності офіцерів в арміях провідних країн світу) [1],
О. Даниленка (особливості професійної підготовки фахівців правоохоронних
органів у навчальних закладах провідних країн НАТО) [2], О. Діденка
(ретроспективний аналіз системи освіти поліцейських службовців у Польській
республіці в ХХ–ХХІ століттях) [3–5], А. Кисельова (історичні аспекти
підготовки поліцейських кадрів у країнах Європейського Союзу) [8], Т. Тронь
(особливості професійної підготовки співробітників берегової охорони і
прикордонного патруля Сполучених Штатів Америки) [3], А. Савченка
(система підготовки поліцейських у США) [6; 7] та інших вчених. Проблеми
формування і розвитку професійної компетентності офіцерів, удосконалення
методики організації навчального процесу у вищому військовому навчальному
закладі

були

предметом

О. Тогочинського,

уваги

О. Торічного,

І. Грязнова,
К. Тушко,

Ю. Дем’янюка,

С. Совви

та

В. Дияка,

інших.

Однак

особливості врахування зарубіжного досвіду для удосконалення методичної
системи

формування

професійної

компетентності

майбутніх

офіцерів-

прикордонників не були предметом окремого дослідження.
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З огляду на це метою статті є узагальнення зарубіжного досвіду,
виокремлення раціональних ідей, концепцій і підходів, необхідних для
удосконалення методичної системи формування професійної компетентності
майбутніх офіцерів-прикордонників, особливо під час навчання військовоспеціальних дисциплін.
Виклад
документи,

основного
що

матеріалу

регламентують

дослідження.

професійну

Нормативно-правові

підготовку

у

Державній

прикордонній службі України (далі – ДПСУ), визначають необхідність їх
здатності до інноваційної діяльності, самостійності та нестандартності при
прийнятті рішень, володіння широкою професійною компетентністю. У
документах йдеться про те, що офіцери повинні бути готовими: здійснювати
організацію охорони державного кордону на ділянці відповідальності та
управління діями прикордонних підрозділів при проведенні спеціальних
заходів щодо затримання правопорушників; аналізувати кримінологічну
характеристику злочинності та виявляти причини й умови, які спричинили
скоєння злочинів, розробляти та проводити різноманітні заходи щодо їх
попередження; вміти працювати з людьми, виховувати підлеглих і виконувати
інші завдання, які потребують творчого підходу. Крім того, практична
діяльність

офіцерського

складу

ДПСУ

характеризується

постійним

безпосереднім контактом із потенційними порушниками державного кордону,
високою самостійністю й автономністю підрозділів, необхідністю тісної
співпраці та взаємодії з місцевим населенням. Доволі часто виникають
нестандартні ситуації, що вимагають від офіцера – єдиного представника
держави на кордоні – прийняття оперативних рішень і дій у непередбачених
ситуаціях, умовах просторової та часової обмеженості. Отже, офіцерприкордонник повинен бути професіоналом у різних видах діяльності, володіти
динамічною комбінацією знань, умінь і практичних навичок, способами
мислення, професійними, світоглядними і громадянськими якостями, мати
необхідні морально-етичні цінності [9].
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Це актуалізує потребу в підготовці висококваліфікованих офіцерських
кадрів, здатних не лише приймати обґрунтовані та ефективні управлінські й
професійні рішення з питань охорони державного кордону, а й планувати і
проводити спеціальні операції в зоні антитерористичної операції, володіти
всіма видами сучасного озброєнням, військовою і спеціальною технікою, знати
тактику і стратегію ведення бойових дій, особливості організованого і
швидкого переміщення сил і засобів підрозділів, частин та з’єднань тощо.
Для вирішення цього завдання важливе значення має урахування
зарубіжних досліджень, у яких розглядаються проблеми розвитку професійної
компетентності у фахівців військової сфери. Як свідчать результати деяких
публікацій, у навчальному процесі ВВНЗ провідних країн світу можна
виокремити низку особливостей, серед яких – чітко виражена спрямованість на
розвиток в офіцерів творчого мислення. У процесі підготовки офіцерів у
Великобританії, Німеччині та Франції велика увага приділяється саме тим
елементам професійної підготовки, які формують креативність. Йдеться,
зокрема, про формування умінь продукувати оригінальні ідеї, творчо мислити,
швидко оцінювати ситуацію, приймати рішення та діяти у непередбачених
умовах, відступати у разі потреби від традиційних схем мислення тощо [9]. Так,
наприклад, система підготовки співробітників поліції в Німеччині багато
фахівців вважають найбільш ефективною і результативною [10]. Вона
передбачає навчання персоналу поліції у відомчих навчальних закладах
трьох рівнів:
перший – первинна підготовка терміном 2,5 роки. Її організовано в
школах поліції федеральних земель. Вона передбачає вивчення загального,
спеціалізованого та завершального курсів, а також складання іспиту на право
заміщувати посади молодшого начальницького складу;
другий – підготовка середнього начальницького складу терміном 3 роки.
Здійснюється у вищих школах поліції федеральних земель з видачею диплома
про освіту;
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третій

–

підготовка

старшого

начальницького

складу

у

Вищій

поліцейській академії управління ФРН з отриманням свідоцтва (сертифіката)
про вищу поліцейську управлінському освіту (термін навчання 2 роки).
В академію приймають оперативних співробітників у віці до 40 років (як
виняток – до 45 років), які позитивно характеризуються за місцем служби та
мають стаж роботи в поліції не менше 10–12 років, звання – не нижче
головного комісара, а освіту – в обсязі вищої поліцейської школи.
Вища поліцейська академія управління ФРН є провідним навчальним
закладом Німеччини, загальний контроль над якою здійснює Рада засновників,
до складу якої входять міністр внутрішніх справ ФРН і міністри внутрішніх
справ земель. Рада визначає засади підготовки фахівців, затверджує бюджет,
штати, навчальні плани і програми. Навчання в академії організовує освітній
відділ за єдиним універсальним навчальним планом, який доповнюють набори
тематичних планів з окремих дисциплін. Основою програми навчання на
першому курсі є комплексні курси поліцейського управління і діяльності
поліції, а на другому році навчання додаються гуманітарні дисципліни.
Для забезпечення мобільності, що передбачена принципами Болонського
процесу, викладачів приймають в академію на конкурсній основі. Вони
працюють в ній від трьох до п’яти років, після чого вони отримують
підвищення на посади в поліцейських органах. При цьому викладачами
спеціальних дисциплін у Вищій поліцейській академії управління працюють
досвідчені фахівці.
Підготовка

фахівців

для

прикордонного

відомства

Німеччини

здійснюється в Академії Федеральної поліції, до складу якої входять 5 центрів
підготовки і підвищення кваліфікації, 2 спортивні школи, навчальнотренувальний центр морської поліції, 2 школи з підготовки кінологів, центр
командної підготовки персоналу вищої ланки, медична частина академії, яку
паралельно використовують для медичної підготовки поліцейських.
У США найважливішими якостями у професійному становленні офіцера
визначено професіоналізм, патріотизм, відданість та гордість за свою країну,
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вірність національним символам, почуття громадянської самосвідомості й
професійного обов’язку, культивування професійного лідерства.
Комплектування правоохоронних структур, які виконують завдання з
охорони державного кордону США, здійснюється на професійній основі у
Федеральному правоохоронному навчальному центрі (FLETC) США. Він
слугує

міжвідомчою

правоохоронною,

навчальною

установою

для

85

Федеральних агенцій. Навчальний центр також готує державних службовців
для місцевих та міжнародних правоохоронних агенцій. Штаб-квартира та
основна навчальна база Центру розміщена в місті Глінко. Цей навчальний
центр відповідає за розробку та впровадження програм підготовки персоналу в
міжнародних правоохоронних академіях в Гапоне, Ботсвані, Угорщині й
Таїланді. Одним з основних напрямків навчальної діяльності цього навчального
закладу є застосування дистанційного навчання за допомогою сучасних
комп’ютерних технологій , що дозволяє суттєво розширити коло тих, хто
навчається. Ці методи використовуються, коли навчальні програми не
вимагають спеціальних методик викладання або коли визначено точне місце
розташування слухачів, що мають технічну можливість брати участь у
навчальному процесі. Додатково, FLETC розробляє і розвиває альтернативні
навчальні технології, особливо комп’ютерні симулятори і моделювання,
збагачуючи та розширюючи відомі методики викладання. Як міжвідомча
навчальна організація, FLETC зібрав найкращих професіоналів всіх фахів для
служби на його факультетах. Приблизно третю частину посад інструкторів
займають постійні працівники FLETC. На решту посад тимчасово призначають
федеральних офіцерів і дослідників з правоохоронних органів або персонал, що
нещодавно звільнився зі служби. Такий підхід забезпечує баланс між
майстерністю і досвідом та сучасним розумінням правоохоронної служби.
Під час підготовки інструкторів особлива увага звертається на вміння
застосовувати інтерактивні методи навчання (рольові ігри, практичні вправи,
групова

робота),

набуття

практичних

аудиторією, комунікацію тощо.

навиків

презентації,

управління

При цьому, наприклад, лекція не
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пріоритетною, оскільки вважається, що відсоток засвоєння матеріалу під час
такого заняття дуже низький. З огляду на це основою є практичні заняття, а
лекції проводять в інтерактивному режимі.
Цікавою особливістю проведення практичних занять є постійна участь у
них акторів, яких до Центру запрошують постійно. Буває так, що під час
підготовки їх навіть більше, ніж слухачів. Артисти професійно грають ролі
порушників, злочинців, жертв, свідків тощо.
Завдяки великій базі сценаріїв та комп’ютерним технологіям курсанти
мають змогу тренуватися в різних умовах, навіть не виходячи з класу:
проводити опитування свідків, затримувати порушників, діяти в складі
команди під час входу до будівлі тощо. Відеодокументування такого тренінгу
дозволяє викладачу оцінити дії кожного курсанта і вказати на позитивні та
негативні моменти його роботи.
З

точки

зору

ефективного

функціонування

методичної

системи

підготовки правоохоронців особливого значення набувають навчальні засоби.
На території FLETC знаходиться 18 тирів для бойових стрільб, де можна
проводити тактичні навчання і тренувати слухачів із застосуванням особливих
сценаріїв. Стрільба проводиться з усіх видів озброєння, що використовується у
правоохоронних органах США. Загальна кількість куль, відстріляних за рік, –
приблизно 20 мільйонів.
Також у розпорядженні Центру є потужний автодром з великою
кількістю майданчиків: для керування на високій швидкості, в умовах слизької
дороги чи бездоріжжя і, звісно, на міських автошляхах. Для тренування
передбачено близько 100 легкових автомобілів, 50 позашляховиків та 20
мінівенів. Для відпрацювання зупинки машини правопорушника, виконання
раптових поворотів на швидкості та керування в умовах обмеженого простору
в Центрі використовують до 30 автомобілів, які спеціально обладнані
протиударними трубами.
Ефективність системи підготовки фахівців забезпечується методичною
підготовкою інструкторів – їх навчання та підвищення кваліфікації. Курс
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методичної підготовки розрахований на підготовку як новачків, так і
досвідчених інструкторів. Інструктори постійно підвищують свою методичну
майстерність,

наголос

робиться

на

усвідомлення

слухачами основних

цінностей правоохоронних органів, зокрема таких як чесність, хоробрість і
співчуття.
Також заслуговує на увагу досвід підготовки кадрів для Федерального
бюро розслідувань (ФБР), яка здійснюється в Академії ФБР (м. Куантіко, штат
Вірджинія, США). Підготовка нових агентів ФБР передбачає набуття знань та
вмінь, які стануть їм у нагоді для того, щоб в майбутньому розпочати
ефективну правоохоронну кар’єру федеральних агентів і слідчих. Серед вимог,
які висуваються до претендентів, є такі: американське громадянство, вік від 23
до 37 років, освітній ступінь бакалавра (вища чотирирічна освіта в коледжі чи
університеті), професійний досвід роботи (не менше трьох років), наявність
водійських прав.
Програма навчання спеціальних агентів досить інтенсивна і передбачає
понад 800 навчальних годин. Процес навчання має міжпредметний характер:
теоретичний матеріал завжди пов’язаний з практичними вправами, а фізична та
вогнева підготовка передбачає володіння знаннями із соціальних і юридичних
наук. До програми підготовки спеціальних агентів введено обов’язковий курс
історії

Голокосту,

який

передбачає

відвідування

Американського

меморіального музею Голокосту. Навчальний план передбачає вогневу
підготовку, захисну тактику, основи правової підготовки, національну безпеку,
роботу з

інформаторами,

слідчу тактику,

збір

і зберігання

доказів,

розвідувальну підготовку й інші суміжні дисципліни. Крім того, щоб володіти
сучасними технологіями і протидіяти можливим кібератакам, майбутні агенти
ФБР вивчають сучасні інформаційні технології на рівні університетської
освіти.
У процесі підготовки майбутніх співробітників ФБР велика увага
надається відпрацюванню практичних навичок професійної діяльності в
обстановці, максимально наближеній до реальної. Так, наприклад, дається
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комплексна ситуація розслідування певного злочину, а слухачі відпрацьовують
її, починаючи з первинних оперативно-слідчих дій (одержання заяви про
злочин, огляд місця події, опитування тощо) і закінчуючи затриманням,
арештом підозрюваних та поданням доказів

їхньої провини в суді.

Відпрацювання цих навичок відбувається на тактичному полігоні, на якому
постійно працюють близько двох десятків сценаристів, які складають
кримінальні історії. Автори та викладачі спостерігають за всім, що
відбувається (відпрацьовується техніка розслідувань, у тому числі й терактів,
арештів, збору доказів на місці злочину, ведення допитів і обшуків). Сценарії
розігрують спеціально наймані актори, завдання яких полягає у тому, щоб
створити правдоподібні ситуації та викликати у слухачів справжні життєві
реакції. Майбутні агенти на практиці вчаться спостерігати за об’єктом,
здійснювати затримання і відпрацьовувати техніку тактичного виживання на
вулицях міста. Вони також проходять через реальні навчальні ситуації,
наприклад, пограбування банку, денне і нічне спостереження, викрадення
людей, напад на державного службовця.
Важливою є також вогнева підготовка. У процесі навчання кожен слухач
розстрілює близько 5 тисяч боєприпасів. Крім того, широко використовуються
можливості електронних тирів, що дозволяють моделювати різні ситуації
застосування зброї. Слухач повинен впевнено користуватися зброєю, знати
правові норми, що регламентують її застосування, та бути відповідальним за
своє особисте бойове спорядження. Слухачі отримують ґрунтовну підготовку й
щодо тактики проведення та планування спеціальних операцій, агентурної
роботи, залучення до співпраці, негласного та електронного спостереження,
розвідувальної тактики, тактики проведення обшуку, особистого огляду і т.п.
Вони проходять програму гарантування безпеки та виживання і програму
тактичних дій у критичних ситуаціях на автотранспорті.
Висновки. Для оновлення методичної системи формування професійної
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників важливе значення має
урахування

загальноєвропейських

стандартів

підготовки

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

фахівців
Випуск 4

Педагогіка

правоохоронних органів, передового зарубіжного досвіду, впровадження
сучасних освітніх технологій. Під час професійної підготовки у ВНЗ потрібно
створити умови для високого рівня пізнавальної активності курсантів і слухачів
у ВНЗ. Для цього доцільно використовувати можливості міждисциплінарних
зв’язків, забезпечити засвоєння практичних навичок професійної діяльності в
обстановці, максимально наближеній до реальної. Крім того, важливе значення
має періодична перепідготовка викладацького складу в реальних умовах
оперативно-службової діяльності.
Перспективи

подальших

розвідок

полягають

у

необхідності

критичного аналізу традиційної системи підготовки курсантів і слухачів
прикордонного відомства та обґрунтуванні нових підходів до розробки
методичної системи формування професійної компетентності майбутніх
офіцерів-прикордонників з урахуванням можливих викликів і загроз.
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Билявец С. Обобщение зарубежного опыта для обоснования
методической системы формирования профессиональной компетентности
будущих офицеров-пограничников
В статье представлены результаты исследования зарубежного опыта
подготовки специалистов правоохранительных органов Германии и США с
целью поиска рациональных идей, концепций и подходов для обоснования
методической системы формирования профессиональной компетентности
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будущих офицеров-пограничников. Установлено, что для обновления
методической системы важное значение имеет учет общеевропейских
стандартов подготовки специалистов правоохранительных органов,
передового зарубежного опыта, внедрение современных образовательных
технологий. Во время профессиональной подготовки в вузах нужно создать
условия для высокого уровня познавательной активности курсантов и
слушателей. Для этого целесообразно использовать возможности
междисциплинарных связей, обеспечить усвоение практических навыков
профессиональной деятельности в обстановке, максимально приближенной к
реальной. Кроме того, важное значение имеет повышение квалификации
преподавательского состава в реальных условиях оперативно-служебной
деятельности.
Ключевые
слова:
методическая
система,
профессиональная
компетентность,
офицеры-пограничники,
зарубежный
опыт,
правоохранительная деятельность.
Bilyavets S.Y. Summary rationale for foreign experience methodical system
of formation of professional competence of future officers of border guards
The paper presents a generalization of foreign experience training of law
enforcement officials in Germany and the USA to find a rational ideas, concepts and
approaches for substantiation of methodical system of formation of professional
competence of officers of border guards.
Results of the study of foreign experience training officers, the problem of
formation and development of professional competence of border guards, improve
methods of educational process in higher military educational institutions have been
the subject of attention of scientists. However, taking into account the
recommendations and peculiarities of international experience to improve the
methodical system of formation of professional competence of future officers-guards
were not subject specific.
It was established that the update methodological system should be considering
European standards of training of law enforcement officials, advanced foreign
experience, the introduction of modern educational technologies. During training in
universities must create the conditions for a high level of cognitive activity of students
and listeners. For this purpose use of the interdisciplinary connections, ensure
mastering practical skills in professional work environment that is as close to the real
use of complex situations. Also important is the training of teaching staff in actual
operational performance.
Keywords: methodical system, professional competence, officers, border
guards, international experience, law enforcement.
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УДК 378.22:355.233
Віталій Веретільник,
Національна академія Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ І СТРУКТУРА ВІЙСЬКОВОСПЕЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРАПРИКОРДОННИКА
У статті на основі теоретичного аналізу наукової літератури та
врахування особливостей професійної діяльності офіцера-прикордонника
розкрито особливості його військово-спеціальної компетентності. Це
професійно важлива інтегративна властивість, що є результатом
професійної підготовки у вищому навчальному закладі й охоплює сукупність
цінностей та установок, світоглядні погляди, особистісні якості, професійні
знання, уміння, навички, що визначають результативність охорони
державного кордону в особливий період та при проведенні спецоперацій.
Доведено, що зміст, особливості й структура військово-спеціальної
компетентності офіцерів-прикордонників визначаються характером їх
діяльності та обсягом завдань, що їх вирішують органи охорони державного
кордону в умовах загострення обстановки та при проведенні спецоперацій.
Автор детально характеризує структурні складові військово-спеціальної
компетентності офіцера-прикордонника, зокрема ціннісно-особистісний,
когнітивно-інформаційний та діяльнісно-результативний компоненти.
Ключові слова: військово-спеціальна компетентність, офіцериприкордонники, компетентнісний підхід, магістратура, компетенція,
результати навчання.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У наш час підрозділи
ДПСУ часто діють в умовах, коли противник ухиляється від прямих сутичок на
відкритій місцевості, уникає позиційних форм боротьби, робить ставку на
влаштування засідок і раптове завдання ударів, активно застосовує міннопідривні загородження. У цих умовах командири прикордонних підрозділів
повинні діяти нестереотипно та застосовувати нові форми і способи збройної
боротьби, тобто мати належний рівень військово-спеціальної компетентності.
Від рівня її сформованості суттєвим чином залежить ефективність виконання
прикордонними підрозділами завдань щодо охорони державного кордону.
© Веретільник В.
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Ці обставини на сьогодні і визначають важливість дослідження проблеми
формування в офіцерів-прикордонників військово-спеціальної компетентності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Проблема її
формування і розвитку неодноразово привертала увагу науковців. Зокрема
управлінський

аспект

військово-спеціальної

компетентності

офіцера-

прикордонника розглядали С. Максименко, Б. Олексієнко, Ю. Паламарчук,
О. Ставицький, О. Сафін, Ю. Царьов, окремі складові військово-спеціальної
компетентності офіцера-прикордонника
В. Уліч,

Н. Чорноусенко

та

ін.,

–

В. Назаренко,

організаторські

М. Тарнавський,

уміння

командирів

прикордонних колективів – Ю. Дем’янюк, Л. Мотозюк та

ін., власне

особливості формування професійної компетентності в системі магістерської
підготовки – О. Балагур, О. Луцький, Р. Мішенюк, В. Собко та ін. Важливі для
розв’язання проблеми дослідження підходи щодо підвищення ефективності
професійної підготовки офіцерів у вищих навчальних закладах містяться у
дисертаційних

дослідженнях

І. Грязнова,

О. Діденка,

Д. Іщенка,

О. Тогочинського, О. Торічного, В. Ягупова та інших.
Однак

комплексного

дослідження

з

питань

розвитку

військово-

спеціальної компетентності офіцерів управління органами охорони державного
кордону у процесі фахової підготовки в магістратурі з урахуванням досвіду
ведення бойових дій в сучасних умовах на сьогодні немає.
З огляду на це метою статті є розкриття сутності, особливостей змісту і
структури військово-спеціальної компетентності офіцера-прикордонника.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Військово-спеціальна

компетентність – це професійно важлива інтегративна властивість, що є
результатом професійної підготовки у вищому навчальному закладі й охоплює
сукупність цінностей та установок, світоглядні погляди, особистісні якості,
професійні знання, уміння, навички, що визначають результативність охорони
державного кордону в особливий період та при проведенні спецоперацій.
Урахування даних наукової літератури, насамперед досліджень О. Діденка [9],
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Дж. Равена [4], С. Сисоєвої [5], В. Ягупова [8], та ін., дозволяє у структурі
військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників виокремити
декілька складових, зокрема ціннісно-особистісний компонент (цінності,
інтереси, мотиви, професійно значущі якості), когнітивно-інформаційний
(знання) та діяльнісно-результативний (навички, уміння, результати діяльності).
Що стосується ціннісно-особистісного компонента, слід зазначити, що для
успішного виконання завдань професійної діяльності офіцер-прикордонник
повинен мати низку цінностей, особистісних характеристик, які мають
першочергове значення. Насамперед йдеться про патріотизм та вірність
Військовій присязі.
Патріотизм В. Сухомлинський зараховував до сфери духовного життя,
«що проникає в усе, що пізнає, уміє, робить, до чого прагне, що любить і
ненавидить людина. Особливо сильно і яскраво, – зазначає визначний
педагог, – патріотичні почуття і переконання виражаються в силі духу, у волі
людській

тоді,

коли

Батьківщина

в

небезпеці,

в

годину

найтяжчих

випробувань» [7, с. 131]. В. Сухомлинський підкреслював, що те, як людина
поведеться на полі бою, насамперед визначається її патріотизмом. До
цінностей, які визначають, за В. Сухомлинським, поведінку людини на полі
бою, належать також національні цінності, обов’язок і відповідальність перед
співвітчизниками, Батьківщиною, державою, віра в духовні сили своєї нації,
впевненість у своїй спроможності впливати на її майбутнє, любов до України та
рідного краю, повага до національної історії, культури, мови, традицій та
одночасно і повага до інтересів, прав, самобутності інших народів.
Про важливість цих категорій зазначено у документах, що регламентують
службову діяльність ДПСУ. Зокрема в Освітньо-кваліфікаційній характеристиці
на випускника НАДПСУ за освітнім рівнем магістра за спеціальністю «Безпека
державного кордону» галузі знань «Воєнні науки, національна безпека, безпека
державного кордону» зазначається, що при організації виховної роботи з
персоналом підрозділів ООДК офіцер-прикордонник повинен формувати у
персоналу почуття національної гідності, патріотизму, вірності Військовій
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присязі, Бойовому Прапорові, традиціям дружби і військового товариства,
гордість за свою належність до Державної прикордонної служби України. У
Статуті Національної академії Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького також зазначено, що одним з важливих завдань цього
навчального закладу є формування у курсантів громадянської позиції,
патріотизму, власної гідності, відповідальності за свою долю, долю суспільства,
держави і людства.
Окрім цих особистісних характеристик, офіцер-прикордонник повинен
також володіти низкою якостей, необхідних для ведення сучасного бою.
Сучасна війна, як зазначає В. Іванов, характеризується розширенням масштабів
бойового застосування сил та засобів, збільшенням розмаху бойових дій, їх
особливою напруженістю та швидкістю. Ось чому офіцер повинен швидко
орієнтуватися у будь-якій обстановці, логічно мислити, чітко викладати свої
рішення. Він повинен володіти розвинутим тактичним мисленням, знати закони
і принципи збройної боротьби, щоб максимально використати бойові
можливості підпорядкованих йому сил і засобів, знаходити і підтримувати в
практику управління передове і сучасне [2, с. 12].
Варто також вказати на те, що сучасний бій складний і динамічний. Часто
складається незрозуміла, суперечлива ситуація, виникають кризові ситуації,
врахувати які завчасно, при плануванні та організації бою, не можливо. Саме
тому, як зазначає В. Іванов, офіцер повинен швидко оцінювати обстановку і
творчо застосовувати знання для прийняття рішень. Важливе значення відіграє
фактор часу – рішення потрібно приймати швидко, постійно знаходити шляхи
для виграшу часу [2, с. 15].
Учений О. Діденко також підкреслює, що творчі здібності – якість, що
забезпечує пошук нових, більш ефективних шляхів вирішення професійних
завдань. Військова діяльність у всій її складності і різноманітті завжди
вимагала від командирів прояву максимуму творчих здібностей [1, с. 136]. Саме
тому тільки офіцер, здатний творчо мислити і творчо застосовувати свої знання
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навіть в найскладнішій ситуації знайде оригінальне і нешаблонне рішення, яке
забезпечить виконання поставленого завдання.
При організації бою, підкреслюють В. Дзюба, В. Зелений. О. Іваненко та
ін., не повинно бути шаблону. Бій, який організується і проводиться за однією і
тією ж схемою, швидко розкривається противником і дозволяє йому своєчасно
вжити заходів протидії. Успіх бою забезпечать творчий підхід до виконання
бойового завдання, постійне застосування нових способів і прийомів дій, що
потребує розширення військово-теоретичного кругозору, ознайомлення з
передовими методами навчання і виховання, творче опанування всім
новим [3, с. 5–6].
Ефективність дій при вирішенні поставлених завдань з охорони кордону
значною мірою залежать від бажання та готовності офіцера-прикордонника
налагоджувати ділові контакти з підлеглими. Для ефективного налагодження
ділової взаємодії офіцер-прикордонник повинен мати такі особистісні якості, як
повага до інших, готовність їх зрозуміти та підтримати, доброзичливість,
терпимість. Правда, при цьому має бути розумна міра, одночасно і
вимогливість, готовність власним прикладом показувати приклад належного
виконання професійного обов’язку. Керівник прикордонного підрозділу
повинен знати ділові якості та морально-психологічний стан підлеглих,
подавати приклад виконання військового обов’язку та сили духу. В. Дзюба,
В. Зелений. О. Іваненко та ін. щодо цього зазначають, що сучасний бій вимагає
від

воїнів

високої

бойової

виучки,

фізичного

загартування,

уміння

використовувати всю міць озброєння та техніки, застосовувати засоби захисту і
маскування. Для того щоб досягти успіхів у бойовій підготовці, командиру
підрозділу потрібні не тільки глибокі знання, військова майстерність, а й
вміння навчати своїх підлеглих, тобто висока методична підготовка [3, с. 5–6].
Отже, удосконалення озброєння та бойової техніки, зростання обсягу
завдань з

управління підрозділами,

розвиток воєнної справи загалом

ускладнили діяльність офіцера. У ній поєднується керівництво, виховання та
навчання. Ось чому ціннісно-особистісний компонент військово-спеціальної
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компетентності охоплює цілий комплекс цінностей, мотивів, професійно
значущих якостей, необхідних для виконання службової діяльності з охорони
кордону.
Другою важливою складовою військово-спеціальної компетентності
офіцера-прикордонника є когнітивно-інформаційний компонент. Загалом
когнітивний компонент – це знання з теорії і практики військового мистецтва,
які дозволяють офіцеру належним чином організовувати підлеглих та приймати
ефективні управлінські рішення. Для належної організації тактичних дій
офіцер-прикордонник повинен бути добре обізнаним щодо основ теорії
оперативного мистецтва, бойових можливостей об’єднань, з’єднань і частин,
що беруть участь в операціях, теорією охорони державного кордону і
напрямками розвитку оперативного мистецтва Державної прикордонної служби
України, класифікацією і характеристиками прикордонних операцій, а також
нормативними основами діяльності регіонального управління, особливостями
роботи начальника регіонального управління з організації оперативнослужбової діяльності на ділянці регіонального управління в різних умовах
обстановки. Важливими є також знання загальних положень Воєнної доктрини
України, воєнного мистецтва і його складових частин, видів, форм та засобів
проведення збройної боротьби, підготовки та проведення оборонних операцій,
контрнаступальних

(наступальних)

операцій,

підготовки

та

проведення

оперативного розгортання та перегрупування військ, методики вивчення
театрів військових дій.
Наступна група знань стосується організації оперативно-службової
діяльності відділу прикордонної служби. У цьому випадку йдеться про
важливість знань з питань теорії та практики охорони державного кордону,
організації оперативно-службової (службово-бойової) діяльності на ділянці
відділу прикордонної служби (на ділянці відповідальності оперативно-бойової
прикордонної комендатури) та керівництва

ними

у складних умовах

обстановки. Офіцери для належної організації оперативно-службової діяльності
відділу прикордонної служби повинні знати способи застосування відділу
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прикордонної служби першої категорії та оперативно-бойової прикордонної
комендатури; оперативно-службове та службово-бойове призначення відділів
прикордонної

служби

(оперативно-бойової

прикордонної

комендатури),

можливості різнорідних сил та засобів щодо охороні державного кордону і
порядок їх використання; зміст і послідовність роботи начальників відповідних
підрозділів (ВПС, ОБПК) щодо оперативно-службової та службово-бойової
діяльності для припинення різноманітних провокацій на державному кордоні та
дій у разі загострення військово-політичної обстановки. У цьому контексті
офіцери повинні також знати особливості застосування сил та засобів, які
використовуються для вирішення завдань в умовах загострення військовополітичної обстановки, основи загальновійськового бою, основні форми та
види тактичних дій, роботи начальника відділу прикордонної служби щодо
організації та керівництва у загальновійськовому бою.
Окрема група знань стосується тактики загальновійськових частин і
з’єднань, тенденцій її розвитку у сучасних умовах, основ сучасного
загальновійськового бою та операцій, закономірностей і принципів їх ведення.
Йдеться про необхідність ознайомлення офіцерів з основами захисту
державного кордону; сутністю загальновійськового бою, видами і способами
його ведення; організаційною структурою частин та з’єднань Сухопутних
військ, організацією і озброєнням механізованої (танкової) бригади; з
перспективами розвитку воєнної науки, загальної тактики Сухопутних військ
Збройних сил України, особливостями бойового застосування механізованої
(танкової) бригади, підготовки та ведення оборони (наступу) механізованою
(танковою) бригадою; специфікою підготовки і здійснення заходів щодо
локалізації (припинення) прикордонного збройного конфлікту та їх бойового
забезпечення; організації взаємодії, всебічного забезпечення і управління при
проведенні бойових та спеціальних дій з метою припинення (локалізації)
прикордонного збройного конфлікту та ін.
Ще одна група знань стосується теоретичних основ управління органів
охорони Державної прикордонної служби. Це знання щодо особливостей
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роботи управління відділу прикордонної служби при виконанні завдань
оперативно-службової діяльності, основ роботи штабу при виконанні завдань
оперативно-службової діяльності, організації управління і роботи штабу
механізованої (танкової) бригади при підготовці і під час бою, з метою
локалізації (припинення) прикордонного збройного конфлікту.
Отже,

когнітивно-інформаційний

компонент

військово-спеціальної

компетентності охоплює знання з теорії основ оперативного мистецтва,
бойових можливостей об’єднань, з’єднань і частин, що беруть участь в
операціях, оперативно-службової діяльності відділу прикордонної служби та
органів охорони державного кордону в умовах загострення обстановки, тактики
загальновійськових частин і з’єднань, тенденцій її розвитку у сучасних умовах,
основ сучасного загальновійськового бою та операцій, управління оперативнослужбовою (бойовою) діяльністю.
Ще однією складовою військово-спеціальної компетентності офіцераприкордонника є діяльнісно-результативний компонент, тобто вміння, навички
організації тактичних дій прикордонного підрозділу. Результати аналізу
документів, що регламентують діяльність органів охорони державного кордону
[6], дозволили виокремити декілька груп умінь – складових діяльніснорезультативного компонента військово-спеціальної компетентності офіцераприкордонника.
Насамперед слід вказати на управлінські уміння, необхідні керівникам
органів (підрозділів) охорони державного кордону: здійснювати управління
силами та засобами органів (підрозділів) охорони державного кордону під час
ускладнення обстановки на державному кордоні; здійснювати керівництво
оперативно-службовою

та

службово-бойовою

діяльністю

відділом

прикордонної служби (оперативно-бойової прикордонної комендатури) в
різних формах оперативно-службових та службово-бойових дій; керувати діями
органів охорони кордону під час проведення прикордонних операцій,
спеціальних заходів; організовувати взаємодію, всебічне забезпечення і
управління під час проведення бойових та спеціальних дій для припинення
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(локалізації) прикордонного збройного конфлікту.
Серед організаційних умінь – складових діяльнісно-результативного
компонента військово-спеціальної компетентності офіцера-прикордонника слід
вказати на уміння: організовувати оперативно-службову та службово-бойову
діяльність відділу прикордонної служби першої категорії (оперативно-бойової
прикордонної

комендатури)

з

урахуванням

конкретної

(прогнозованої)

обстановки на основі комплексного використання різнорідних сил та засобів;
організовувати оперативно-службову діяльність при проведенні прикордонних
операцій, спеціальних заходів щодо припинення провокацій на державному
кордоні; проводити заходи щодо організації оперативно-службової діяльності
на ділянці органу охорони державного кордону при ускладнені обстановки та в
особливий період та ін.
Важливе

значення

для

керівників

органів

(підрозділів)

охорони

державного кордону мають також інформаційно-аналітичні та дослідницькі
уміння, зокрема уміння здійснювати збір, аналіз та оцінку даних бойової
обстановки; організовувати збір, обробку даних обстановки, застосовувати
методичний апарат інформаційно-аналітичної діяльності, зокрема методи
оцінки інформації, моніторингу обстановки на державному кордоні, її
прогнозування та розвитку; застосовувати методики виявлення загроз та
викликів безпеці України в прикордонній сфері, використовувати вітчизняний
та зарубіжний досвід для гарантування прикордонної безпеки держави;
здійснювати збір, оброблення, аналіз і систематизацію інформації щодо стану і
можливостей

органів

та

підрозділів

Державної

прикордонної

служби

здійснювати надійну охорону державного кордону в особливий період.
Далі слід вказати на проектувальні уміння, необхідні керівникам органів
(підрозділів) охорони державного кордону: уміння застосовувати нормативноправову базу щодо основних принципів функціонування прикордонного загону,
його сил та засобів, форм оперативно-службової діяльності в особливий період
та при проведенні спецоперацій; будувати моделі охорони державного кордону
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на ділянці органів (підрозділів) охорони державного кордону при ускладнені
обстановки та в особливий період.
Насамкінець

необхідно

підкреслити

значення

педагогічних

та

комунікативних умінь керівника прикордонного підрозділу. Для ефективного
виконання завдань професійної діяльності офіцери-прикордонники повинні
здійснювати постійну координацію зусиль прикордонних підрозділів і
персоналу. Важливим засобом такої координації є різноманітні контакти
персоналу ДПСУ, тобто комунікація, а також здатність офіцера навчати
підлеглих. З огляду на це комунікативні та педагогічні уміння офіцерівприкордонників можна вважати важливим чинником успішного виконання
ними службових завдань з охорони кордону. Йдеться про такі уміння:
інструктувати особовий склад щодо дотримання ним заходів безпеки,
правил поводження з озброєнням, боєприпасами і технікою, проведення занять,
навчальних стрільб, загалом щодо вирішення завдань з охорони державного
кордону в особливий період;
розробляти і проводити групові вправи, тактичні вправи, управлінські
тренінги, ділові ігри і тактико-спеціальні навчання;
підтримувати належний морально-психологічний клімат і дисципліну в
прикордонних підрозділах, здійснювати морально-психологічне забезпечення
оперативно-службових завдань, професійної підготовки особового складу;
планувати своє повідомлення, вибудовувати службові розмови з
конкретними цілями, чітко висловлювати думки, що пов’язані з професійною
сферою; чітко аргументувати свою позицію, уникати неоднозначності;
відслідковувати й адекватно інтерпретувати вербальні й невербальні
сигнали учасників комунікації, використовувати адекватний стиль взаємодії із
групою або окремими співрозмовниками;
встановлювати зворотній зв’язок, розпізнавати важливу інформацію під
час спілкування, адекватно реагувати на позицію співрозмовника;
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вибирати адекватні способи звертання й реалізовувати їх у процесі
взаємодії, орієнтуватися в соціальних ситуаціях та продуктивно виходити з
конфліктної ситуації та ін.
Висновки. Теоретичний аналіз наукової літератури та врахування
особливостей професійної діяльності офіцера-прикордонника дозволяють
визначити його військово-спеціальну компетентність як професійно важливу
інтегративну властивість, що є результатом професійної підготовки у вищому
навчальному закладі й охоплює сукупність цінностей та установок, світоглядні
погляди, особистісні якості,

професійні знання,

уміння, навички, що

визначають результативність охорони державного кордону в особливий період
та при проведенні спецоперацій. Зміст, особливості й структура військовоспеціальної компетентності офіцерів-прикордонників визначаються характером
їх діяльності та обсягом завдань, що їх вирішують органи охорони державного
кордону в умовах загострення обстановки та при проведенні спецоперацій.
Структурними складовими військово-спеціальної компетентності офіцераприкордонника

є

ціннісно-особистісний,

когнітивно-інформаційний

та

діяльнісно-результативний компоненти.
Перспективами
обґрунтування

подальших

діагностичного

розвідок

апарату

для

у

цьому

напрямку

визначення

є

сформованості

військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників.
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Веретельник В. Особенности содержания и структура военноспециальной компетентности офицера-пограничника
В статье на основе теоретического анализа научной литературы и
учета особенностей профессиональной деятельности офицера-пограничника
раскрыты особенности его военно-специальной компетентности. Это
профессионально важное интегративное свойство, является результатом
профессиональной подготовки в высшем учебном заведении и охватывает
совокупность ценностей и установок, мировоззренческие взгляды, личностные
качества, профессиональные знания, умения, навыки, определяющие
результативность охраны государственной границы в особый период и при
проведении спецопераций. Доказано, что содержание, особенности и
структура военно-специальной компетентности офицеров-пограничников
определяются характером их деятельности и объемом задач, которые
решают органы охраны государственной границы в условиях обострения
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обстановки и при проведении спецопераций. Автор подробно характеризует
структурные составляющие военно-специальной компетентности офицерапограничника,
в
частности
ценностно-личностный,
когнитивноинформационный и деятельно-результативный компоненты.
Ключевые слова: военно-специальная компетентность, офицерыпограничники, компетентностный подход, магистратура, компетенция,
результаты обучения.
Veretilnyk V. Сontent Features and Structure of Borderguard Officer
Military and Special Competence
Nowadays Border Guard units often operate in an environment where the
enemy evades direct clashes in open terrain, avoiding positional forms of struggle,
the device relies on ambushes and sudden strikes, actively applies mine-explosive
obstacles. In these circumstances, commanders of border units should not act
stereotypically and apply new forms and methods of warfare, that have the
appropriate level of military special competence. The level of formation substantially
depends on the effectiveness of the tasks of border departments of the state border.
These circumstances today and determine the importance of the study on the
formation of the officers of border guards of military special competence.
Based on the theoretical analysis of scientific literature and taking into
account the features of professional border guard officer peculiarities of military
special competence. It is important integrative professional property that is the result
of training in high school and includes a set of values and attitudes, attitudes,
personal qualities, professional knowledge, skills, skills that determine the
effectiveness of the state border in times of crisis and during special operations. It is
proved that the content, features and structure of military special competence of
officers of border guards determined by the nature of their activities and the volume
of tasks that they decide to border protection in the face of the deteriorating situation
and during special operations. The author describes in detail the structural
components of military special competence of the frontier guard officer, including
value-personal, cognitive information and action-effective components.
Keywords: military and special competence, borderguard officers, competence
approach, master degree, competence, training results.
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УДК 378.147:159.94
Інна Войціх,
Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна»

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
У статті розкрито основні педагогічні умови формування емоційної
компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки.
Йдеться про необхідність структурно-змістового забезпечення процесу
формування емоційної компетентності, що передбачає ознайомлення
студентів з базовими поняттями науки про емоції та надання теоретичних
знань з проблем емоційної сфери та взаємодії. Важливого значення автор
надає моделюванню квазіпрофесійних ситуацій і використанню тренінгів на
основі міждисциплінарного підходу для відпрацювання у студентів здатності
практично діяти, застосовувати індивідуальні техніки і досвід успішних дій у
ситуаціях професійної діяльності та соціальної практики. Великої уваги
надано також залученню студентів до позааудиторної практичної діяльності,
зокрема до науково-дослідницької, та розв’язання завдань професійно
орієнтованого характеру під час різних видів практики, відповідній підготовці
науково-викладацького складу та налагодженню суб’єкт-суб’єктних відносин
між учасниками педагогічного процесу.
Ключові слова: емоційна компетентність, майбутні психологи,
професійна підготовка, моделювання квазіпрофесійних ситуацій, емоційна
сфера, студенти.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Емоційна компетентність
має особливе значення серед широкого переліку професійно значущих
компетентностей, що визначають успішну професійну діяльність психолога. У
його діяльності вона є інтегральною властивістю, що допомагає йому
здійснювати ефективну міжособистісну взаємодію, тобто взаємні дії учасників
спілкування, спрямовані на співвідношення цілей кожної із сторін і організацію
їх досягнень в процесі спілкування. Емоційна компетентність допомагає
розпізнати інших людей, тим самим підвищуючи ефективність міжособистісної
взаємодії та подальшого спілкування.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Термін
«емоційна компетентність» набув широкого використання з 90-х роках ХХ ст. у
роботах

Д. Гоулмана

та

М. Райнольдса,

які

зазначену

компетентність

розглядають як необхідну умову успішності та лідерства в професійному
середовищі. Такої ж думки дотримуються І. Андрєєва, Р. Бак, О. Яковлєва та
ін., які вважають емоційну компетентність важливим чинником розвитку
особистості.
Безпосередньо проблеми формування та розвитку емоційної сфери
майбутніх психологів, різних складових їх емоційної компетентності у своїх
роботах сьогодні розглядають багато вчених. Зокрема К. Вергелес здійснила
теоретичний аналіз емоційної культури майбутніх психологів, Ю. Бреус і
Т. Жванія вивчали проблему емоційної готовності студентів-психологів до
професійної діяльності, Т. Кириленко – специфіку самоаналізу емоційних
переживань як вияв емоційної компетентності особистості, О. Лазуренко –
передумови формування емоційної сфери та проявів емоційного потенціалу
особистості студента в процесі професійної підготовки лікаря, О. Льошенко –
психологічні чинники емоційної компетентності осіб з різним рівнем само
актуалізації,

Д. Отич

–

психологічний

зміст

емоційного

компонента

Я-концепції майбутніх психологів, О. Афоніна, В. Вареніч і Т. Кочубей,
І. Павлова, К. Пилипенко – проблеми формування емоційної стійкості та ін.
Дослідники розглядають окремі складові емоційної компетентності в контексті
моделі особистості фахівця у галузі практичної психології, що містить важливі
особистісні риси та якості, звертають увагу на важливість формування у
майбутніх психологів адекватності і сталості самооцінки, високого рівня
самоповаги, домінування інтернальних тенденцій локусу-контролю та ін.
Особливо значущим аспектом успішного професійного становлення майбутніх
психологів, на думку вчених, є емоційна цілісність особистості, здатність до
особистісного змінювання, прагнення до самоактуалізації, прийняття себе та
інших, сформованість емоційного інтелекту та професійної свідомості.
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Разом з тим проблема формування емоційної компетентності майбутніх
психологів у процесі професійної підготовки не була предметом окремого
дисертаційного

дослідження.

Очевидно,

що

ефективність

формування

емоційної компетентності студентів  майбутніх психологів залежить від
педагогічних умов процесу професійної підготовки.
З огляду на це метою статті є обґрунтування педагогічних умов
формування емоційної компетентності майбутніх психологів у процесі
професійної підготовки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Педагогічними умовами
формування емоційної компетентності є комплекс спеціально спроектованих
чинників впливу на зовнішні та внутрішні обставини освітнього процесу й
особистісні параметри всіх його учасників, що сприятимуть належному
формуванню зазначеної професійно важливої властивості у майбутніх
психологів у процесі професійної підготовки.
При визначенні першої педагогічної умови формування емоційної
компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки ми
врахували позицію С. Стайна щодо того емоційна компетентність розвивається
шляхом навчання, тренування та набуття досвіду [8]. Дж. Май’єр та П. Саловей
також пов’язують розвиток емоційного інтелекту та емоційної компетентності
із розпізнаванням та переробкою емоційної інформації. На думку вчених,
необхідною умовою розвитку емоційного інтелекту є розуміння емоцій
суб’єктом, що допомагає приймати рішення на основі відображення і
осмислення емоцій [10]. Д. Гоулман вважає, що емоційний інтелект можна і
потрібно розвивати. При цьому, на думку дослідника, для розвитку
самоусвідомлення слід вчитися щирості та вміння оцінити самого себе
реалістично:

люди

з

високим

ступенем

самоусвідомлення

вміють

висловлюватися точно й відкрито про свої емоції та їхній вплив [4]. На
важливість самоусвідомлення емоцій вказував і Л. Виготський. Він зазначав,
що

розвиток

емоцій

йде

в

напрямку

їх

усвідомлення,

називаючи

інтелектуальний момент, який вклинюється між переживанням і безпосереднім
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вчинком, «смисловим переживанням» [3]. Сьогодні цей термін більш близький
поняттю «емоційний інтелект». Ці ідеї стали підставою для подальших
висновків про те, що переважна більшість емоцій людини інтелектуально
опосередкована, між емоційним та інтелектуальним процесами мислення є
закономірний зв’язок, а розвиток емоцій йде в єдності з розвитком мислення.
Таким чином, дослідники одностайні щодо того, що для того щоб вчити
інших розуміти свої емоції та знаходити шляхи їх ефективного використання,
майбутній психолог повинен насамперед навчитися розуміти, усвідомити
емоції та почуття, уміти ідентифікувати, розуміти та управляти своїми
емоціями, що потребує в першу чергу ознайомлення з базовими поняттями
науки про емоції, особливостями впливу емоційної сфери на життєдіяльність,
цінностями емоційних переживань, розуміння важливості пізнання емоційної
сфери для досягнення внутрішньої гармонії, психологічного благополуччя,
повноцінного професійного життя та ін. З огляду на це першу педагогічну
умову формування емоційної компетентності майбутніх психологів у процесі
професійної підготовки ми пов’язуємо з відповідним ресурсним забезпеченням,
зокрема структурно-змістовим забезпеченням процесу формування емоційної
компетентності, що передбачає ознайомлення студентів з базовими поняттями
науки про емоції та надання теоретичних знань з проблем емоційної сфери й
взаємодії.
Йдеться про надання майбутнім психологам системи знань щодо сутності
емоційної компетентності (зі спеціальних дисциплін, з психолого-педагогічних
дисциплін, інформації щодо сутності й змісту психологічної допомоги).
Відповідним при цьому має бути і науково-методичне та матеріально-технічне
забезпечення,

зокрема

створення

відповідних

навчальних

посібників,

підручників, методичних рекомендацій і методичних розробок для формування
емоційної компетентності. Така методична література повинна містити також,
окрім змістового, відповідний практичний компонент, що передбачав би
набуття студентами умінь і навичок – складових емоційної компетентності.
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Щодо другої педагогічної умови формування емоційної компетентності
майбутніх психологів у процесі професійної підготовки важливою є позиція
Ю. Ємельянова, А. Матюшкіна, М. Фіцули щодо важливості такого елемента
комплексу педагогічних умов, як обставини (зміст, методи, технології навчання
тощо) та середовище (освітнє, інформаційно-освітнє) навчального процесу.
Йдеться про необхідність використання таких методів і технологій навчання,
які б якнайповніше дозволяли формувати у майбутніх фахівців діяльнісний
компонент емоційної компетентності. Цим вимогам на сьогодні якнайповніше
відповідає контекстне навчання (від лат. contextus – тісний зв’язок, єднання).
Особливістю контекстного навчання, як зазначає А. Вербицький, є те, що за
такого навчання «засвоєння абстрактних знань, знакових систем накладено на
канву майбутньої професійної діяльності. При цьому, навчаючись, суб’єкти
навчання мають справу не з порціями інформації, а з ситуаціями, в контекст
яких закладено і знання, і умови їх застосування» [2, с. 46]. За контекстного
навчання знання, уміння, навички подаються не як предмет, на який повинна
бути спрямована активність студента, а як засіб вирішення завдань діяльності
фахівця.
Навчальний процес контекстного типу реалізується за допомогою
системи нових і традиційних форм та методів навчання. Особливо важливе
значення для формування емоційної компетентності мають дискусійні методи,
ігрові методи та сензитивний тренінг. Зокрема, як зазначає С. Сисоєва,
проблемно-орієнтована дискусія (від. лат. discussion – розгляд дослідження) –
це метод, при якому учасники здійснюють обмін інформацією та ідеями, для
того щоб знайти правильне рішення проблеми та прийти до єдиного
погодженого рішення [7, с. 131]. Значення дискусійних методів – групової
дискусії, розгляду казусів практики, аналізу ситуацій морального вибору
тощо – полягає у тому, що студенти вчаться чітко виражати свої думки й
відстоювати їх в ситуаціях, коли стикаються кілька точок зору, аналізувати свої
емоції та емоції інших людей, розуміти протилежну думку і враховувати її
позитивні сторони.
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У

свою

чергу

інструментальний,

ділові

ігри

містять

тобто вирішення

тієї чи

два

аспекти:

по-перше,

іншої техніко-економічної

(прикладної або суто наукової) проблеми; по-друге, емоційно-рольовий, тобто
вирішення міжособистісних проблем, які виникають в ситуації колективної
взаємодії. Для формування емоційної компетентності майбутніх психологів
дослідники радять використовувати різні модифікації ділової гри, зокрема
імітаційні та операційні ігри, виконання ролей, метод інсценування та
психодраму. Рольові та ділові ігри як метод навчання передбачають вибір
послідовних, оптимальних рішень в умовах, що імітують реальну практичну
діяльність. Ці методи навчання дозволяють вчити студентів відповідної
емоційної поведінки, ігрової психотерапії, здійснювати психодраматичну
корекцію та контргру (трансактний метод усвідомлення комунікативної
поведінки).
Окремо
компетентності
чутливості.

слід

вказати

на

сензитивного
Дослідники

значення

тренінгу

Ю. Жуков,

–

при

формуванні

емоційної

тренування

міжособистісної

Ю. Емельянов,

Л. Карамушка

Л. Петровська, К. Роджерс розглядають тренінг (англ. training – навчання,
тренування) як навчання, що опирається на досвід людини, для досягнення
ефективного виконання в одному виді діяльності або в певній галузі. Тренінг
розвитку

емоційної

компетентності

особистості

відноситься

до

групи

когнітивно-поведінкових методик, при яких використовуються спеціальні
вправи і рольові ігри, спрямовані на послідовне формування емоційного
інтелекту та відпрацювання навичок спілкування. Тренінг є ретельно
спланованим процесом надання чи поповнення знань, відпрацювання умінь і
навичок, зміни чи оновлення певних ставлень, поглядів і переконань.
На думку І. Матійків, значення використання тренінгів для формування
емоційної компетентності обумовлене тим, що він дозволяє створювати
ідеальне співвідношення зовнішніх умов (середовище, діяльність, процес
навчання) і внутрішніх чинників (емоційні властивості, життєва позиція,
компетентність у часі, тип мислення, суб’єктивність контролю, комунікативний
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потенціал, соціальна чуйність, мотивація досягнень, ассертивність поведінки
тощо). Значення тренінгової методики І. Матійків вбачає в тому, що під час
тренінгу студенти можуть набути емоційного досвіду, знань, цінностей у їх
органічній єдності. Це обумовлено тим, що на емоційну компетентність суттєво
впливають уявлення людини про себе («Я»-концепція), спосіб бачення світу і
свого місця у ньому. Зміна життєвої позиції під час тренінгу, підкреслює
дослідниця, може сприяти конструктивним особистісним змінам, збереженню
рівноваги, формуванню внутрішньої свободи, самоповаги, впевненості [5, с. 4].
Для досягнення завдань емоційного тренінгу дослідники Ю. Ємельянов,
С. Забаровська, І. Матійків та ін. радять застосовувати такі інтерактивні
техніки: розминки, «мозкові штурми», міні-лекції, міні-дискусії, аналіз
професійних ситуацій, рольові ігри, творчі вправи, самодіагностика, рухові
вправи. Загалом значення емоційного тренінгу полягає у тому, що у цей час
студенти

матимуть

можливість

розширити

діапазон

конструктивної

міжособистісної взаємодії, підвищити емоційну та соціальну компетентність за
допомогою тренування комунікацій на різні теми, моделювання і програвання
реальних життєвих ситуацій. Такі заняття допоможуть студентам зрозуміти
вплив емоційної сфери на життєдіяльність, а самих емоційних переживань – як
цінностей, важливість внутрішньої гармонії, психологічного благополуччя,
здорових стосунків з іншими людьми для повноцінного професійного життя,
відповідальності за власні емоційні переживання.
З урахуванням цього другою педагогічною умовою формування
емоційної компетентності майбутніх психологів у процесі професійної
підготовки

можна

використання
відпрацювання

вважати

тренінгів
у

на

студентів

моделювання
основі
здатності

квазіпрофесійних

міждисциплінарного
практично

діяти,

ситуацій
підходу

і

для

застосовувати

індивідуальні техніки і досвід успішних дій у ситуаціях професійної діяльності
та соціальної практики.
При визначенні третьої педагогічної умови формування емоційної
компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки
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важливим було врахування того, що у своїй професійній діяльності психологи
повинні вирішувати дуже багато проблем, які не можна наперед передбачити і
для вирішення яких лише знань, отриманих у стінах навчального закладу, буде
замало. Йдеться про те, що у багатьох випадках майбутньої професійної
діяльності саме особистий досвід, готовність і бажання розв’язувати проблему
буде одним

із найважливіших показників професійної компетентності

психолога. Різноманіття ситуацій, з якими має справу психолог, низька
технологічність його діяльності передбачає, що саме особистий досвід є одним
із найважливіших умов успішного вирішення ним професійних проблем. З
урахуванням цього наступною педагогічною умовою формування емоційної
компетентності майбутніх психологів ми визначаємо задіяння потенціалу
позааудиторної

роботи.

Позааудиторну

роботу

вчені

(Л. Журавська,

В. Кузьмінський, З. Курлянд, В. Нагаєв, М. Фіцула) розглядають як навчальну
діяльність студентів за власним прагненням до самоосвіти, як логічне
продовження аудиторної роботи, частину навчального процесу.
Залучення студентів до позааудиторної практичної діяльності – це
насамперед самостійне написання наукового дослідження під керівництвом
викладача, самоосвіта, саморозвиток, набуття власного практичного досвіду. У
цьому

контексті

компетентнісного

серед
та

методів

діяльнісного

навчання,
підходів,

адекватних
слід

завданнями

насамперед

назвати

дослідницькі методи навчання, які передбачають самостійну активну діяльність
суб’єктів навчання, уміння самостійно опрацьовувати додаткові джерела [11].
При виконанні дослідницьких завдань студенти зможуть краще усвідомити
значимість практичного застосування знань, набути досвіду спілкування,
взаємодії та командної роботи, який знадобиться у подальшій професійній
діяльності.
Окрім дослідницьких завдань, серед потенціалу позааудиторної роботи
слід вказати на навчальну практику. Навчальна практика має особливо велике
значення для розширення знань студентів щодо їх майбутньої професійної
діяльності, формування необхідних професійних умінь та навичок. Під час
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практики

студенти

мають

можливість

ознайомитись

із

науковими,

прикладними та практичними аспектами діяльності психолога; з головними
напрямками діяльності психологічних лабораторій; принципами і методами
роботи психологів у наукових, освітніх та лікувальних установах; з різними
моделями психологічної служби в системі освіти, науки та охорони здоров’я.
Практика допомагає удосконалити і закріпити теоретичні знання щодо
емоційної сфери, розвивати особистісні професійні здібності майбутніх
психологів, виховувати почуття поваги до професії психолога, персональної
відповідальності. Її значення для формування емоційної компетентності
майбутніх психологів полягає також у тому, що вона дозволяє студентам
накопичити початковий професійний досвід, набути навички спілкування
психолога з людьми різного віку та представниками різних верств населення,
вивчити їх індивідуальні вікові особливості, засвоїти етику професійної
діяльності психолога.
Вивчаючи на практиці наукові, прикладні та практичні аспекти діяльності
психолога, головні напрями діяльності психологічних лабораторій, принципи і
методи роботи психологів у наукових, освітніх та лікувальних установах, різні
моделі психологічної служби в системі освіти, науки та охорони здоров’я,
майбутні фахівці мають можливість краще пізнати сферу застосування знань
про емоційну сферу людей, з’ясувати уміння і навички – складові емоційної
компетентності, необхідні у майбутній професійній діяльності.
Безпосередня участь, зокрема, у діяльності шкільної психологічної
служби, насамперед участь у психологічному обстеженні дітей та підлітків, у
здійсненні психолого-педагогічних заходів для усунення відхилень психічного
та інтелектуального розвитку, у діяльності щодо своєчасного запобігання
відхилень у процесі становлення особистості, надання психологічної допомоги
дітям, підліткам, молоді у кризових ситуаціях, участь у роботі психологічних
експертиз дозволяє утвердити студентів в необхідності розширення своїх знань
про

емоційну

компетентність,

зокрема

щодо

уміння

ідентифікувати

(розпізнавати, розуміти) емоції, що їх переживають люди в конкретний момент
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за тілесними реакціями, думками тощо, уміння аналізувати емоції, почуття
(емпатія), а також причини їх виникнення, надавати і сприймати емоційну
підтримку, уміння ставити запитання для розуміння емоційного стану іншої
людини; володіння навичками активного слухання, здатність адекватно і
толерантно реагувати на позитивні й негативні емоції інших та ін.
Можна стверджувати, що відповідна організація практики дозволяє
створити умови для вдосконалення системи оцінок та критеріїв студентів,
необхідних для аналізу процесу, змісту та результатів їх професійної діяльності,
накопичити і закріпити професійні знання, розвинути професійні інтереси,
уподобання, розширити уявлення про сфери застосування отриманих знань,
набутих умінь і сформованих навичок – складових емоційної компетентності.
Загалом

використання

можливостей

позааудиторної

роботи

дозволяє

створювати додаткові умови для формування гуманістичних цінностей
майбутніх фахівців, прагнення до творчого пошуку, оволодіння засобами
самоактуалізації, самовиховання, самоосвіти, для реалізації внутрішнього
особистісного потенціалу.
Далі при визначенні четвертої педагогічної умови формування емоційної
компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки
важливе значення мало урахування позицій вчених (І. Андрєєва, Н. Білоконна,
В. Борисенко,

Д. Гоулман,

В. Денисенко,

О. Діденко,

Е. Помитків,

А. Романовська-Толлочко Т. Тарасова та ін.) щодо того, що сформувати у
майбутніх фахівців емоційну компетентність може лише особистість, якій
властива ця професійно та особистісно важлива властивість. Зокрема
Д. Гоулман підкреслював, що немає іншого такого предмету, для викладання
якого особистісні властивості вчителя були б настільки важливі, тому що те, як
викладач спілкується з класом, само по собі є зразком, фактично уроком
емоційної компетентності – або її відсутності. Кожного разу, коли учитель
реагує на одного учня, інші двадцять-тридцять отримують урок емоційної
взаємодії [4, с. 432]. Е. Помитків також зазначає, що роль емоційно-почуттєвого
компонента духовної культури педагога полягає передусім у тому, що педагог з
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високим рівнем духовної культури має розвинену здатність контролювати
власні емоційні стани та допомагає в цьому процесі учням, емоційно позитивно
впливає на вихованців, залучаючи їх до вищих людських емоцій і
переживань [6, с. 88].
В. Сухомлинський підкреслює, що «якщо в школі забувають про
емоційний стан як про фон усього шкільного життя, труд учителя стає тяжким,
одноманітним, перетворюється в набридливе виконання службових обов’язків»
[9, с. 472]. Визначний педагог звертає особливу увагу на значення роботи
вчителя: «говорячи про емоційні стани, ситуації, взаємини та їх роль у
формуванні виховного впливу колективу, треба підкреслити виняткову вагу
спеціальної роботи вихователя…» [9, с. 468].
На думку І. Беха, професіоналізм вихователя передбачає розвиток у нього
здібностей до емоційного сприймання та піклування. Піклуючись про дитину,
він проявляє стосовно неї підтримку і розумну милостивість. Для того щоб
вихователь допомагав по-справжньому, він мусить відчувати переживання
вихованця [1, с. 194]. Тільки будучи уважним до почуттів, переживань,
внутрішнього світу дітей, зазначає І. Бех, педагог може розраховувати на те, що
вони також будуть уважними і чуйними до його проблем і проблем інших
людей [1, с. 72].
Взаємодія викладача зі студентами відбувається під час складного й
різнопланового педагогічного спілкування, що забезпечує об’єднання зусиль
всіх учасників педагогічного процесу у спільній діяльності. Значення
спілкування не можливо переоцінити, коли йдеться про формування емоційної
компетентності майбутніх психологів. Через спілкування виявляються усі
можливості емоційного впливу викладача на студентів, їх взаємне емоційне
збагачення та розвиток. Для належного емоційного контакту зі студентами

дослідники пропонують викладачеві звертати увагу на спілкування та
педагогічний діалог. Зокрема І. Бех зазначає, що головне у встановленні
діалогу – це спрямування на спільні цілі, спільне бачення ситуацій,
спільність у напрямі сумісних дій. Мова йде не про обов’язків збіг поглядів і
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оцінок. Найчастіше вони у педагога та суб’єктів навчання різні, і це
природно з огляду на різницю в досвіді. Однак першорядне значення має сам
факт спільного спрямування до вирішення проблем [1, с. 69]. Вихователь,
підкреслює дослідник, для якого позиція розуміння, прийняття, визнання
стала справжньою професійною цінністю, чуйний у ставленні до студентів;
при цьому провідною емоцією від взаємодії з ними стає задоволення.
Стратегію своїх стосунків він будує, орієнтуючись на перспективу розвитку
дитини як повноцінної особистості, та постійно утверджує її через прояви
своїх почуттів, намірів, способів сприйняття навколишнього світу [1, с. 74].
Окрім

необхідних

загальнокультурних

знань,

кожному

викладачеві

принципового

значення

спеціальних
при

та

формуванні

емоційної компетентності у майбутніх психологів набувають знання основ
емоційної діяльності, значення емоцій у житті людини та в освітньому
процесі, сучасних теорій емоційного інтелекту, правил організації емоційної
взаємодії, основ конструктивних комунікацій. Важливо, щоб викладач сам
усвідомлював вплив емоційної сфери на життєдіяльність, а емоційні
переживання сприймав як цінності, ставився з повагою до них; був відкритим
до нових вражень, подій і життєвих змін; об’єктивно оцінював і визнавав свої
переваги і недоліки через самоаналіз; був відповідальним за власні емоційні
реакції; умів ідентифікувати (розпізнавати, розуміти) емоції, які переживаються
в конкретний момент за тілесними реакціями, думками тощо; умів аналізувати
емоції, почуття, причини їх виникнення; оптимістично мислив, акцентуючи
увагу на позитивних аспектах життя, конструктивно ставлячись до помилок.

Таким чином, особистість викладача – це важливий фактор, що
впливає на майбутніх психологів. Важливе значення для формування у
майбутніх психологів емоційної компетентності має відповідний рівень
підготовки викладачів, їх здатність налагоджувати відповідний рівень
емоційних контактів під час спілкування. З урахуванням цього четвертою
педагогічною умовою формування емоційної компетентності майбутніх
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психологів у процесі професійної підготовки слід вважати відповідну
підготовку

науково-викладацького

складу

та

налагодження

суб’єкт-

суб’єктних відносин між учасниками педагогічного процесу.
Висновки. Основними педагогічними умовами формування емоційної
компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки слід
вважати: структурно-змістове забезпечення процесу формування емоційної
компетентності, що передбачає ознайомлення студентів з базовими поняттями
науки про емоції та надання теоретичних знань з проблем емоційної сфери та
взаємодії; моделювання квазіпрофесійних ситуацій і використання тренінгів на
основі міждисциплінарного підходу для відпрацювання у студентів здатності
практично діяти, застосовувати індивідуальні техніки і досвід успішних дій у
ситуаціях професійної діяльності та соціальної практики; залучення студентів
до позааудиторної практичної діяльності, зокрема до науково-дослідницької, та
розв’язання завдань професійно орієнтованого характеру під час різних видів
практики;

відповідну

підготовку

науково-викладацького

складу

та

налагодження суб’єкт-суб’єктних відносин між учасниками педагогічного
процесу.
Перспективами подальших розвідок у цьому напрямку є розробка
програми формування емоційної компетентності майбутніх психологів та
експериментальна

перевірка

педагогічних

умов

формування

емоційної

компетентності у майбутніх психологів у процесі професійної підготовки.
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Войцих И. В. Педагогические условия формирования эмоциональной
компетентности будущих психологов в процессе профессиональной
підготовки
В статье раскрыты основные педагогические условия формирования
эмоциональной
компетентности
будущих
психологов
в
процессе
профессиональной подготовки. Речь идет о необходимости структурносодержательного обеспечения процесса формирования эмоциональной
компетентности, что предусматривает ознакомление студентов с базовыми
понятиями науки об эмоциях и предоставление теоретических знаний по
проблемам эмоциональной сферы и взаимодействия. Важное значение автор
придает моделированию квазипрофессиональных ситуаций и использованию
тренингов на основе междисциплинарного подхода для отработки у
студентов
способности
практически
действовать,
применять
индивидуальные техники и опыт успешных действий в ситуациях
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профессиональной деятельности и социальной практики. Большое внимание
предоставлено также привлечению студентов к внеаудиторной практической
деятельности, в частности в научно-исследовательской и решения задач
профессионально ориентированного характера во время различных видов
практики, соответствующей подготовке научно-преподавательского состава
и налаживанию субъект-субъектных отношений между участниками
педагогического процесса.
Ключевые слова: эмоциональная компетентность, будущие психологи,
профессиональная
подготовка,
моделирование
квазипрофессиональных
ситуаций, эмоциональная сфера, студенты.
Voytsih I. V. Pedagogical conditions of formation of emotional competence
of psychologists in the training
Emotional competence is of particular importance to a wide range of
important professional competencies that define a successful professional career
psychologist. In its activities it is an integral feature that helps it carry out effective
interpersonal interaction is reciprocal actions of communication aimed at the ratio
objectives of each party and organization of their achievements in the communication
process.
Emotional competence psychologist - a dynamic combination of knowledge
and practical skills, ways of thinking that determine the ability of a psychologist
identify the emotions of others, empathy, analyze the emotions of patients feelings
and their causes, to perceive and understand non-verbal body language and
movements have methods of psychophysiological regulation and active listening
skills.
In the article the basic pedagogical conditions of emotional competence of
psychologists in the training.
Pedagogical conditions of emotional competencies are specially designed
complex factors affecting the external and internal conditions of the educational
process and personal settings of all its members to promote the proper formation of
professionally important properties specified in future psychologists in the training.
There is the need to ensure the structural and semantic process of forming
emotional competence, providing familiarize students with the basic concepts of the
science of emotions and provide theoretical knowledge on the emotional sphere and
interaction. Important role by providing modeling quasi professional situations and
the use of training based on a multidisciplinary approach for testing the students'
ability to act practically apply individual technique and experience of successful
operations in situations of professional and social practices. Great attention is also
given to student involvement in extracurricular practice, particularly in research and
solve problems professionally oriented nature during the different practices
appropriate training of scientific and teaching staff and establish subject-teaching
between the parties process.
Keywords: emotional competence, future psychologists, training, simulation
quasi professional situations, emotional sphere, students.
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Кіровоградська льотна академія
Національного авіаційного університету, м. Кам’янське

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Стаття спрямована на обґрунтування застосування педагогічних умов
формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів філологічних
спеціальностей у процесі професійної підготовки. Професійна діяльність
майбутнього вчителя філологічних спеціальностей має свої специфічні
особливості та передбачає особливі умови формування готовності до
виконання функціональних обов’язків. Успіх та ефективність формування
комунікативної
компетентності
майбутніх
учителів
філологічних
спеціальностей до професійної діяльності залежить від сукупності
адекватних принципів, функціональної спрямованості навчання, методів і
прийомів, засобів, педагогічних умов, відповідних педагогічних технологій, за
допомогою яких буде організовано процес професійної підготовки.
Ключові слова: педагогічні умови, професійна підготовка, майбутні
вчителі філологічних спеціальностей, комунікативна компетентність,
інноваційні технології, навчальний процес, професійна діяльність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Україна перебуває на
етапі реформування системи вищої освіти в контексті Болонського процесу та
активної розбудови власної системи навчання. Для успішного розвитку форми
навчання необхідно забезпечити виконання загальних умов, серед яких
першочерговими дослідники визначають такі як: формування нормативноправового поля для освіти; створення відповідної інфраструктури навчальних
закладів; підготовка кваліфікованих викладачів для реалізації задач нової
форми освіти; розробка навчальних програм і дидактично обґрунтованого
навчального ресурсу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Нові підходи у
визначенні мети професійної підготовки характеризують сучасний етап
© Гляненко К.
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розвитку

педагогіки

та

лінгводидактики.

Цим

питанням

присвячені

дослідження науковців: О. Біляєва, З. Бакум, О. Горошкіної, Т. Донченко,
С. Карамана, В. Мельничайко, М. Пентилюк, О. Хорошковської, Г. Шелехової.
Метою статті є з’ясувати дослідження вивчення та обґрунтування
застосування педагогічних умов формування комунікативної компетентності
майбутніх вчителів філологічних спеціальностей у процесі професійної
підготовки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Професійна діяльність
майбутнього вчителя філологічних спеціальностей має свої специфічні
особливості та передбачає особливі умови формування готовності до виконання
функціональних обов’язків. Успіх та ефективність формування комунікативної
компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до навчальної
діяльності залежить від сукупності адекватних принципів, функціональної
спрямованості навчання, методів і прийомів, засобів, педагогічних умов,
відповідних педагогічних технологій, за допомогою яких буде організовано
процес професійної підготовки.
Обґрунтування педагогічних умов формування професійної мовної
компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей визначено
одним з основних завдань нашого дослідження. Тому ми вважаємо доцільним
розкрити це питання комплексно і пропонуємо відповідні умови.
Поняття «педагогічні умови» наразі інтенсивно використовується в
дисертаційних роботах, присвячених проблемам професійної підготовки
майбутніх вчителів філологічних спеціальностей, а тому вважаємо за доцільне
проведення методологічного аналізу цього феномену.
Вживання терміна «педагогічні умови» пов’язане з необхідністю
вирішення різноманітних суто педагогічних проблем і в узагальненому
трактуванні може бути розкрите як сукупність заходів, спрямованих на
підвищення ефективності педагогічної діяльності; обставини, що зумовлюють
формування і розвиток педагогічних явищ, процесів, систем; чинники, що
впливають на процес досягнення мети та є результатом відбору, конструювання
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і застосування елементів змісту, форм, засобів, технологій, методів та прийомів
навчання і виховання, що сприяють ефективному вирішенню поставлених
завдань [1].
Бабанський Ю. підкреслював, що педагогічні умови не є причинами
педагогічних явищ, вони лише здатні посилювати чи послаблювати дію
причини. Вчений вважав їх обставинами або факторами, від яких залежить
перебіг певного педагогічного явища, функціонування педагогічної системи, а
М. Дуранов називає їх обставинами, що зумовлюють реалізацію факторів.
Підкреслюється також необхідність урахування у з’ясуванні змісту і сутності
даного феномену єдності суб’єктивного й об’єктивного, внутрішнього і
зовнішнього, сутності та явища, а також їх обов’язкова усвідомленість [2].
Спираючись на дослідження науковців, можна визначити педагогічну
умову як зовнішні і внутрішні обставини, фактори, сукупність заходів,
чинники, що сприяють успішному перебігу певного явища; реалізація яких має
на меті забезпечення успішного організаційно-педагогічного, психологопедагогічного, дидактичного супроводу формування і розвитку досліджуваного
феномена.
У дослідженні закцентовано увагу на ті наукові праці, у яких
створюються умови для реалізації моделі педагогічні технології формування
комунікативної

компетентності

майбутніх

вчителів

філологічних

спеціальностей у процесі професійної підготовки. Одночасно з цим вибір
ґрунтувався на таких критеріях: досягнення кінцевої мети навчально-виховного
процесу

та

запланованих

результатів;

практичного

застосування;

відповідність

системний

підхід;

індивідуальним

можливість
особливостям

студентів; використання сучасних досягнень різних галузей науки.
Зважаючи на завдання дослідження, під педагогічними умовами
розуміємо обставини, що детермінують успішність розвитку методологічних
засад

формування

комунікативної

компетентності

майбутніх

вчителів

філологічних спеціальностей. Визначаючи педагогічну умову, за основу взято
те, що сучасні тенденції розвитку вищої освіти, потреба у викладачах, які здатні
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до активного, свідомого самовизначення в соціокультурному просторі,
актуалізує необхідність організації навчального процесу, орієнтованого на
високий рівень самостійності майбутніх викладачів на всіх його етапах.
Впровадження програми професійної мовної підготовки майбутніх вчителів
філологічних спеціальностей надає можливість сконцентрувати увагу науковопедагогічного складу вищих навчальних закладів на найважливіших аспектах
проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів
філологічних спеціальностей. [3].
У контексті вдосконалення освітньої системи та підвищення якості
професійної підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей
виявлено та обґрунтовано педагогічні умови формування комунікативної
компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки:
створення у ВНЗ мовного комунікативного середовища для майбутніх
учителів філологічних спеціальностей на основі застосування інноваційних
технологій навчання;
використання

проблемного, особистісно орієнтованого підходів

у

навчальному процесі;
моделювання

комунікативних

ситуацій

майбутньої

професійної

діяльності;
формування

в

майбутніх

учителів

філологічних

спеціальностей

позитивної мотивації до навчання та професійної діяльності.
Отже, комунікативна компетентність майбутніх вчителів філологічних
спеціальностей

буде

сформована

під

час

застосування

пропонованих

педагогічних умов у процесі професійної підготовки, завдяки застосуванню
педагогічних технологій.
Для формування професійної комунікативної компетентності майбутніх
вчителів

філологічних спеціальностей необхідна

відповідна

організація

навчального процесу, створення сприятливих педагогічних умов, відбір та
систематизація

змісту

навчального

матеріалу
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структурування. Ефективність цього процесу залежатиме від конкретної
реалізації таких вимог:
1. Узгодженість матеріалу з програмою предмету та його відповідність
щодо професійної підготовки та оперування ним студентами.
2. Відбір професійно-орієнтованого лексичного матеріалу з урахуванням
тематики та актуальності, відповідного рівня складності (від простого до
складного).
3. Належна забезпеченість відібраного матеріалу навчально-методичними
рекомендаціями та літературою.
4. Систематизація лексичного матеріалу у вигляді фреймових структур,
відповідна наочність.
5. Підбір, систематизація мовних та мовленнєвих вправ на основі
професійно-орієнтованого матеріалу.
6. Створення професійно-орієнтованих проблемних ситуацій.
Цілеспрямований відбір і систематизація змісту навчального матеріалу є
необхідною вимогою у процесі формування комунікативної компетентності, що
спрямована на формування комунікативної компетентності, можливе при
імітуванні або моделюванні відповідного мовного середовища, а також
імовірністю організації реальної ситуації спілкування, але при обов’язковому
врахуванні індивідуальних особливостей студентів у процесі їхньої мовної
підготовки [4].
Пропонуючи умову моделювання комунікативних ситуацій майбутньої
професійної діяльності, наведемо основні вимоги щодо її реалізації:
1. Відповідність мовного та мовленнєвого рівня підготовки студентів до
складності лексико-тематичної наповненості ситуації.
2. Узгодженість моделювання комунікативної ситуації з програмним
матеріалом та забезпечення відповідною науковою літературою студентів.
3. Професійно-орієнтований напрям спланованої мовної ситуації.
4. Психологічна підготовленість, зацікавленість та мотивація студентів до
участі у пропонованій ситуації.
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5. Розподіл завдань та ролей між студентами.
6. Алгоритм роботи для конкретної ситуації.
7. Попереднє відпрацювання окремих монологічних і діалогічних
одиниць всіма учасниками.
8. Контроль та корекція помилок у процесі відтворення мовної ситуації
викладачем.
Таким чином, дотримання цих вимог щодо зазначеної умови сприяє
забезпеченню

принципів

формування

комунікативної

компетентності

майбутніх вчителів філологічних спеціальностей: інтерактивності, інтеграції,
контекстуалізації, семантизації, міждисциплінарності.
Пропонуємо такі форми роботи: підготовка навчально-методичних
рекомендацій щодо формування комунікативної компетентності майбутніх
вчителів філологічних спеціальностей; проведення методичних семінарів з
метою актуалізації проблеми формування комунікативної компетентності
майбутніх вчителів філологічних спеціальностей у процесі професійної
підготовки; проведення секційних засідань з проблеми технології формування
комунікативної
спеціальностей

компетентності
в

межах

майбутніх

вчителів

науково-практичних

філологічних

конференцій;

проведення

професійних мовних тренінгів, ділових ігор.
Важливу

роль

щодо

забезпечення

ефективного

впровадження

запропонованих педагогічних умов відіграють інформаційні ресурси та
інформаційні технології. Для отримання необхідної інформації викладачі
можуть звертатися до багатьох засобів (інформаційна мережа «Інтернет»,
телебачення, періодична преса). У формуванні комунікативної компетентності
майбутніх вчителів філологічних спеціальностей важливе значення має
використання саме інформаційного ресурсу, зокрема наукової інформації.
Наукова інформація містить конкретні дані, які були отримані під час пошуку,
узагальнення, дослідно-експериментальної діяльності. Вона має конкретний
професійний зміст, розкриває певні закономірності, що характеризують
специфіку комунікативної компетентності.
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Ця взаємозалежність є необхідним фундаментом для повноцінної
організації

навчального

процесу

для

формування

комунікативної

компетентності майбутніх вчителів філологічних спеціальностей. Однією з
умов організації навчального процесу для формування комунікативної
компетентності майбутніх вчителів філологічних спеціальностей пропонуємо
застосування

особистісно

орієнтованого

та

проблемного

підходів

у

навчальному процесі. Проблемне навчання надає позитивний вплив на
засвоєння всіх компонентів змісту освіти (знання, навички і вміння, досвід
творчої діяльності, ціннісні орієнтації). Елементи проблемного навчання
мотивують студентів на самостійний пошук інформації та активізацію
мислення, отже дозволяють зробити процес отримання знань особистісно
орієнтованим. Це дає можливість навчити студентів самостійно бачити
проблему, сформулювати її та знайти шляхи розв’язання. Проблемне навчання
орієнтоване на формування й розвиток, здатність до творчого пошуку [5].
Процес проблемного навчання прогнозує всебічний розвиток студентів, є
стимулом до самоосвіти, навчання протягом життя, сприяє новоутворенням в
психіці майбутніх фахівців, які виходять за межі того, що викладалося, і які
виникають в нього внаслідок самостійної переробки зовнішніх впливів, а також
формують і розвивають творчу пізнавальну діяльність студентів, сприяють
правильному з’ясуванню світоглядних проблем.
Педагогічна наука в розумових операціях при розв’язанні проблемної
ситуації вбачає такі етапи [6]:
1. Виникнення проблемної ситуації.
2. Усвідомлення сутності труднощів і постановки проблеми.
3. Розв’язання проблеми шляхом здогаду чи висування припущень і
обґрунтування гіпотези.
4. Доказ гіпотези.
5. Перевірка правильності рішення.
Висновки.

Формування

комунікативної

компетентності

майбутніх

вчителів філологічних спеціальностей відбувається завдяки застосуванню
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зазначених педагогічних умов, використанню проблемного, особистісно
орієнтованого підходів у навчальному процесі, моделюванню комунікативних
ситуацій майбутньої професійної діяльності, формуванню професійно-значущої
мотивації навчання.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Перспективи
подальших

досліджень

передбачають

вивчення

зарубіжного

досвіду

професійної підготовки вчителів у системі дипломної педагогічної освіти.
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Гляненко К. А.
Педагогические
условия
формирования
коммуникативной компетентности будущих учителей филологических
специальностей в процессе профессиональной подготовки
Статья направлена на обоснование применения педагогических условий
формирования коммуникативной компетентности будущих учителей
филологических специальностей в процессе профессиональной подготовки.
Профессиональная деятельность будущего учителя филологических
специальностей имеет свои специфические особенности и предусматривает
особые условия формирования готовности к выполнению функциональных
обязанностей. Успех и эффективность формирования коммуникативной
компетентности будущих учителей филологических специальностей к
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профессиональной деятельности зависит от совокупности адекватных
принципов, функциональной направленности обучения, методов и приемов,
педагогических условий, соответствующих педагогических технологий, с
помощью которых будет организован процесс профессиональной подготовки.
Ключевые слова: педагогические условия, профессиональная подготовка,
будущие учителя филологических специальностей, коммуникативная
компетентность,
инновационные
технологии,
учебный
процесс,
профессиональная деятельность.
Hlyanenko K. A. Pedagogical conditions of formation of communicative
competence of future teachers of philology during the vocational training
The article is aimed at reasoning of the usage of pedagogical conditions of
formation of communicative competence of future teachers of philology in the
vocational training.
The pedagogical conditions of formation of communicative competence of
future teachers during vocational training were found and grounded in the context of
improving of the education system and the quality of vocational training of future
teachers of philology.
Professional activity of the future teacher of philology has its own specific
features and assumes the special conditions of formation of readiness to perform
duties. The success and effectiveness of communicative competence of future teachers
of philology in the profession depends on a combination of appropriate principles,
functional orientation of training, methods and techniques, tools, pedagogical
conditions, appropriate pedagogical techniques by which the process of vocational
training will be organized.
The study found that the usage of the term "teaching conditions" is related to
the necessity of solving various purely educational problems and in generalized
interpretation it can be opened as a set of measures aimed at improving of the
efficiency of educational activities; the circumstances that contribute to the formation
and development of pedagogical phenomena, processes and systems; factors
affecting the process of achieving the goal and it is a result of the selection, design
and application of elements of content, forms, tools, technologies, methods and
techniques of training and education that promote efficient task solutions.
An analysis of the main approaches showed that the success of methodological
principles of communicative competence of future teachers of philology is meant as
pedagogical conditions. Defining the pedagogical condition, the basis is that current
trends in development of higher education, the need for teachers who are capable of
active, self-conscious in social and cultural space, update the necessity of
organization of the educational process aimed at the high level of independence of
future teachers at all stages.
The article focuses on the fact that the formation of the communicative
competence of future teachers of philology is practicable through the usage of these
teaching conditions, the usage of problem, person centered approaches in the
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learning process, modeling of communicative situations of the future professional
activity, formation of professionally significant motivation of training.
Keywords: pedagogical conditions, vocational training, future teachers of
philology, communicative competence, innovative technologies, educational process,
professional activity.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 4

Педагогіка

УДК 34:355.232
Олександр Діденко,
доктор педагогічних наук, професор,
Національна академія Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького, м. Хмельницький
Сергій Совва,
кандидат педагогічних наук,
Національна академія Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ
ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
У статті обґрунтовано педагогічні умови формування міжнародної
правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників, зокрема збагачення
змісту навчання поняттями, ідеями, теоріями, пов’язаними з наукою
міжнародного права, удосконалення у курсантів навичок службового
спілкування в аспекті міжнародної правової культури, формування умінь
самоосвітньої діяльності з міжнародного права та вибір відповідних методів і
прийомів навчання.
Ключові слова: міжнародна правова культура, педагогічні умови,
спілкування, самоосвітня діяльність, майбутні офіцери-прикордонники.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Міжнародна правова
культура як невід’ємний компонент і передумова успішної професійної
діяльності офіцера-прикордонника охоплює спектр знань про норми та
інститути міжнародного права, сукупність видів та способів професійної
діяльності в аспекті дотримання та виконання норм міжнародного права при
охороні державного кордону, а також стійке нетерпиме ставлення до будь-яких
порушень прав людини як носія суб’єктивних юридичних прав і обов’язків та
учасника правових відносин на державному кордоні. Формування міжнародної
правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників є важливою складовою
їх професійної підготовки.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор дозволяє
стверджувати про те, що проблема формування правової культури майбутніх
фахівців є предметом уваги як вітчизняних, так і зарубіжних науковців.
Зокрема,

у

роботах

В. Коновалової,

А. Долгової,

М. Костицького,

О. Дулова,
Д. Котова,

Л. Зюбіна,

К. Ігошева,

О. Ратінова,

В. Татенка,

Н. Ткачової та інших доводиться, що в основі формування правової культури
має бути система позитивних впливів, які забезпечуються організацією
громадського, освітянського і родинного середовища. На думку психолога
Д. Бойка, у роботі, спрямованій на формування правової культури, увага
повинна бути акцентована на визначенні психолого-педагогічних шляхів
активізації усвідомленого засвоєння учнями правових норм, внутрішнього
прийняття ними права як особистісної цінності [1, с.10].
В. Лозова і Г. Троцко вважають, що формування культури особистості –
це процес засвоєння індивідом соціального досвіду, цінностей, норм та
елементів культури, властивих суспільству, соціальній групі, до якої вона
належить [4]. К. Абульханова пропонує декілька шляхів підвищення рівня
правової культури сучасного спеціаліста: а) систематична робота над
поповненням запасу юридичних знань, необхідних в практичній діяльності;
б) формування глибокої поваги до закону, до права взагалі [9, с.171].
М. Подберезський щодо цього також зазначає, що підвищення рівня
міжнародно-правових знань курсантів відбувається при вивченні юридичних
дисциплін [7]. Отже, дослідники одностайні в тому, що основою формування
правової культури є насамперед вивчення правових дисциплін.
З огляду на метою статті є визначення та обґрунтування педагогічних
умов формування міжнародної правової культури майбутніх офіцерівприкордонників.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Для

формування

міжнародної правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників необхідно
створити в навчально-виховному процесі певні педагогічні умови. Сучасна
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дидактика трактує умови як сукупність факторів, компонентів навчального
процесу, що забезпечують успішність навчання. У теорії виховання умови
розглядаються як середовище, у якому відбуваються ті або інші педагогічні
процеси. Поняття «педагогічні умови» позначає сукупність об’єктивних
можливостей змісту навчання, методів, організаційних форм і матеріальних
можливостей його здійснення, що забезпечує успішність педагогічних впливів.
При організації роботи з формування міжнародної правової культури
майбутніх офіцерів-прикордонників важливе значення має врахування мети та
чітке визначення завдань. Мета й завдання міжнародно-правового навчання й
виховання курсантів визначаються з урахуванням їх майбутнього призначення
випускників і тих правових завдань та ситуацій, які їм потрібно буде
самостійно вирішувати у повсякденній діяльності. Метою міжнародноправової освіти курсантів у ДПСУ є формування в них високого рівня
міжнародної правової культури. Для досягнення цієї мети відповідно необхідно
вирішити наступні завдання: дати курсантам міжнародно-правові знання в
обсязі, що дозволив би успішно виконувати покладені на них обов’язки й
самостійно

одержувати

нові

знання;

сформувати

необхідні

офіцеру-

прикордоннику навички й уміння міжнародно-правової діяльності (одержання
правової інформації з різних джерел і роботи з нормативними правовими
актами, проведення розслідування й дізнання); прищепити курсантам почуття
нетерпимості до будь-яких відступів від вимог міжнародно-правових норм;
навчити їх самостійно мислити в сфері міжнародного права й оперувати
юридичним

матеріалом,

розширити

юридичний

кругозір;

сформувати

методичні навички, ознайомити з основними підходами й принципами
вирішення юридичних питань і завдань; навчити аналізувати й давати
міжнародно-правову оцінку явищам, що відбуваються у світі, і подіям з позицій
основних принципів і постулатів міжнародного права.
Ефективність і якість вирішення завдань із формування міжнародної
правової культури залежить від багатьох факторів, зокрема від дотримання
принципів правового навчання курсантів. В аспекті формування міжнародної
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правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників важливе значення
мають такі, як гуманізм, законність, демократизм, науковість, об’єктивність
(правдивість),

доступність,

дохідливість

і

популярність,

відкритість,

систематичність, системність, цілеспрямованість, доцільність, індивідуальний
підхід. Спеціально-професійні принципи стосуються змісту міжнародної
правової культури,

організації правовиховного процесу та

професійної

діяльності

професійних

принципів

офіцерів-прикордонників.
необхідно

вказати

на

майбутньої

Серед

спеціально-

принципи

професійної

спрямованості навчання; єдності навчальної, практичної і дослідницької
діяльності; вимогливості та поваги до особистості курсантів; нероздільності
теорії і практики. Окремо необхідно звернути увагу на принцип зв’язку
правового навчання з практичною професійною діяльністю [10, с. 257–258].
З урахуванням зазначених підходів, а також структурних компонентів
міжнародної правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників, зокрема
визнання того, основою міжнародної правової культури є знання міжнародного
права, однією з педагогічних умов формування зазначеного інтегративного
особистісного утворення захисників кордону слід вважати збагачення змісту
навчання поняттями, ідеями, теоріями, пов’язаними з наукою міжнародного
права. Йдеться про необхідність ознайомлення курсантів з особливостями
міжнародного права, його основними поняттями, категоріями, інститутами і
галузями. Цю роботу можна проводити при вивченні таких правових
дисциплін, як «Міжнародне право», «Конституційне право зарубіжних країн»,
«Митне право», «Теорія держави й права». Визначальною при цьому, звичайно
ж, є дисципліна «Міжнародне право», тому що вона реалізує всі компоненти
цільової настанови вивчення міжнародного права, уміння його застосовувати й
дотримуватися вимог законів і нормативно-правових актів та в остаточному
підсумку закладає фундамент формування міжнародної правової культури.
М. Керимов, Г. Маркова, Є. Назаренко, П. Недбайло, Д. Потопейко,
В. Сапун, М. Строгович та ін. зазначають, що основну увагу при цьому важливо
надавати розвитку правового мислення курсантів, формуванню в них правового
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світогляду, прищеплення поваги до міжнародного права. Міжнародно-правове
мислення – це своєрідний спосіб організації розумового процесу, що
ґрунтується

на

загальновизнаних

принципах,

постулатах

і

нормах

міжнародного права. Міжнародно-правове мислення насамперед пов’язане зі
здатністю особистості діалектично мислити, логічно грамотно вирішувати
можливі протиріччя при тлумаченні загальних принципів права, законів, норм
міжнародного права та інших джерел права. У своїй основі правове мислення
передбачає усвідомлене дотримання, застосування норм права, а також свідоме
використання в практичній діяльності моральних принципів спілкування й
поведінки, активну протидію у випадку їхнього порушення.
Як показує педагогічна практика й аналіз змісту навчальних програм, при
вивченні таких правових дисциплін, як «Міжнародне право», «Конституційне
право зарубіжних країн», «Митне право», «Теорія держави й права» доцільно
вчити курсантів прийомам і способам пізнання закону. Насамперед необхідно
широко використовувати нормативні міжнародно-правові акти, для того щоб
глибше розкрити навчальні питання, а часом і цілі теми дисципліни. Під час
кожного навчального заняття необхідно розглядати нормативні міжнародноправові акти, показувати принципи міжнародно-правового регулювання й
формувати в курсантів почуття віри в закон і необхідність його дотримання.
Така робота дозволить формувати у курсантів навички роботи з міжнародними
договорами та іншими міжнародними актами, а також їх тлумачення стосовно
конкретних ситуацій міжнародного життя.
Для визначення наступної педагогічної умови формування міжнародної
правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників важливе значення має
урахування кількох позицій. По-перше, це думка В. Давидовича, Ю. Жданова,
М. Кагана, Л. Когана щодо того, що культура формується та виявляється
насамперед у діяльності. По-друге, у своїй основі правове мислення передбачає
усвідомлене

дотримання,

застосування

норм

права,

а

також

свідоме

використання в практичній діяльності моральних принципів спілкування. Потретє, слід взяти до уваги основні види діяльності офіцера-прикордонника.
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Хронометражні спостереження та аналіз службових документів і посадових
інструкцій свідчить, що офіцери-прикордонники більшу частину робочого часу
витрачають на спілкування з громадянами, що перетинають державний кордон,
з місцевим населенням з питань забезпечення охорони кордону, на опитування
затриманих громадян та громадян-свідків порушення державного кордону.
Спілкування – засіб, основний метод і зміст діяльності прикордонника в пункті
пропуску через державний кордон. Його офіцер-прикордонник використовує
при взаємодії з особами, що перетинають державний кордон, при координації
дій з різними службами, колегами. Отже, ще однією педагогічною умовою
формування

міжнародної

правової

культури

майбутніх

офіцерів-

прикордонників є удосконалення їх навичок професійного спілкування в
аспекті міжнародної правової культури.
Проблеми

професійного

спілкування

офіцерів-прикордонників

досліджували О. Бондаренко, О. Волобуєва, Ю. Кудінов, О. Мисечко, які
визначили особливості службового спілкування офіцерів-прикордонників, його
види та шляхи формування комунікативних умінь. Правда, ніхто з вчених не
розглядав особливостей спілкування офіцерів-прикордонників в аспекті вимог
міжнародної правової культури. У роботі з формування міжнародної правової
культури ми передбачаємо ситуації, коли, наприклад, при спілкуванні з
особами, які перетинають державний кордон у пунктах пропуску (ситуація
спілкування – прикордонний контроль), або з особами, які нелегально
перетинають державний кордон, чи зі свідками – місцевими жителями
(ситуація спілкування – прикордонна служба), офіцер-прикордонник повинен
переконливо аргументувати свою позицію, пояснити точку зору, розтлумачити
дію того чи іншого міжнародно-правового акта. Важливим є також дотримання
вимог міжнародного права, наприклад, щодо допиту підозрюваних у
незаконному перетині державного кордону та ін. Тут має значення знання
офіцером-прикордонником вимог «Конвенції проти катувань та інших
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність людини, видів
поводження і покарання». У всіх цих видах професійного спілкування офіцера© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016
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прикордонника має значення як міжнародно-правовий, так і моральний аспект,
на який необхідно звернути увагу з метою формування міжнародної правої
культури майбутніх офіцерів-прикордонників.
Для формування навичок службового спілкування ми створювали на
заняттях ситуації, коли курсанти повинні вирішувати значимі комунікативні
завдання. Важливе значення при цьому має залучення курсантів до діалогу,
який є одним з найефективніших засобів навчання усного мовлення та
одночасно однією з найпродуктивніших його форм. Через цілеспрямоване
введення його в процес навчання, як зазначає О. Мисечко [6, с. 88], можна
ефективно формувати комунікативні мовленнєві уміння курсантів. Важливо
при цьому враховувати, що діалог, як зазначає дослідниця, треба будувати на
значущому за змістом матеріалі, наприклад, це можуть бути ситуації
спілкування «інспектор прикордонної служби – громадянин, що перетинає
державний кордон у пункті пропуску» [6, с. 87].
Отже, ще однією педагогічною умовою формування міжнародної
правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників є удосконалення їх
навичок службового спілкування в аспекті міжнародної правової культури
шляхом формування вміння переконувати, відстоювати свою точку зору з
посиланням на міжнародно-правові акти та через набуття навичок мовного
етикету.
В умовах постійного оновлення законодавства офіцер-прикордонник
повинен самостійно вирішувати принципово нові завдання, вміти творчо
мислити. Він повинен уміти в стислий термін знайти, проаналізувати, оцінити
норми міжнародного права для прийняття законного й обґрунтованого рішення.
Для цього захисник кордону повинен підвищувати рівень міжнародно-правових
знань, постійно стежити за змінами, що відбуваються в законодавстві,
розвивати своє міжнародно-правове мислення. З огляду на ці завдання, ще
однією педагогічною умовою формування міжнародної правової культури
майбутніх офіцерів-прикордонників можна визначити формування у курсантів
умінь і прийомів самоосвітньої діяльності з міжнародного права.
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Питання самоосвітньої діяльності особистості сьогодні є предметом уваги
М. Бондаренка,

В. Буряка,

А. Громцевої,

О. Малихіна,

Б. Райського,

Н. Трофімової, Т. Цихмістрової та ін. Безпосередньо проблемам активізації
самоосвіти

і

професійного

самовдосконалення

особистості

офіцера-

прикордонника присвячені праці О. Діденка [2; 11], який досліджував
педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів та
Т. Івашкової

–

формування

культури

самоосвіти

майбутніх

офіцерів

правоохоронних органів у вищих навчальних закладах [3].
Професійне самовдосконалення є суспільно та особистісно необхідною
умовою становлення курсантів як майбутніх офіцерів. Воно передбачає
поєднання

взаємопов’язаних

і

взаємозалежних

процесів:

професійного

самовиховання як цілеспрямованої активної діяльності, що зорієнтована на
формування і вдосконалення у себе позитивних і усунення негативних якостей
у відповідності до вимог службової діяльності офіцера, та професійної
самоосвіти як цілеспрямованої роботи щодо розширення і поглиблення своїх
професійних знань, удосконалення та набуття відповідних навичок та умінь під
час навчання

у вищих військових навчальних закладах. Формування

особистісної потреби в самовдосконаленні пов’язане з розвитком самої
особистості і передбачає наявність певних етапів [11].
Т. Івашкова вважає, що для формування умінь самоосвітньої діяльності
курсантів важливе значення мають усі організаційні форми навчального
процесу, зокрема лекції, лабораторні, практичні та семінарські заняття,
іспити і заліки, виконання курсових і дипломних проектів, самостійна
робота [3, с. 116–117]. Зокрема дослідниця вказує, що, наприклад, для того, щоб
зрозуміти й засвоїти все почуте на лекції, курсант особисто повинен повторити
навчальний матеріал самостійно, записати лекцію своїми словами та ін. У свою
чергу підготовка до семінару також розвиває у курсантів навички самоосвітньої
діяльності: курсанти повинні зрозуміти, усвідомити матеріал, запам’ятати
поняття, категорії та навчитися застосовувати способи, прийоми, методи
практичної діяльності й спілкування, визначитися з власними переконаннями.
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Особливе значення в аспекті формування міжнародної культури
курсантів має також їх самостійна підготовка. Для ефективності самостійної
роботи важливе значення має її планування, організація й керівництво.
Курсантів важливо вчити алгоритму підготовки до кожного групового заняття:
визначення завдання й вивчення необхідної літератури, міжнародно-правових
актів, після цього – вирішення прикладів та завдань. Насамперед важливо
давати курсантам такі завдання, де було б передбачено різні види опрацювання
тексту: узагальнення, виділення основоположних ідей, складання плану.
Важливо вчити курсантів різним видам читання, зокрема «швидкого читання»,
поглибленого чи оглядового, прийомам найбільш раціонального запису
(конспект, виписки, плани, теза, рецензія, анотація, реферат), загальним
прийомам роботи із книгою.
При цьому, як доводять Б. Райський і М. Скаткін, можна використовувати
такі види самостійних робіт, що дозволяють формувати самоосвітні уміння:
читання з елементами аналізу; складання планів і питань літературних джерел
та розповіді вчителя; спостереження та узагальнення відомих даних; складання
конспектів і тезисів; систематизація і класифікація матеріалу, складання схем;
підготовка доповідей, повідомлень,

рефератів до семінарських занять,

підготовка до участі в диспутах [8, с. 99].
В. Нагаєв вказує на різні форми роботи, що дозволяють формувати
уміння самоосвітньої діяльності студентів у вищій школі. Зокрема, дослідник
називає індивідуальні навчально-дослідні завдання (вид позааудиторної
індивідуальної роботи курсанта навчального чи навчально-дослідницького
характеру,

яке

використовується

при вивченні програмного матеріалу

дисципліни і завершується контролем); курсові, дипломні і магістерські
проекти; аналіз і оцінювання професійних ситуацій, підготовка рефератів,
анотації до прочитаної додаткової літератури, підготовка наукових доповідей і
публікацій

[5, с.105–106].

Найбільш

проробленою

формою

організації

самостійної позаудиторної діяльності курсантів є їх науково-дослідна робота
(курсові проекти). Усі ці напрямки роботи мають великий потенціал для
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розвитку правового мислення курсантів, формування умінь самоосвітньої
діяльності.
Усі зазначені педагогічні умови формування міжнародної правової
культури, зокрема збагачення змісту навчання поняттями, ідеями, теоріями,
пов’язаними з наукою міжнародного права, удосконалення їх навичок
професійного

спілкування

в

аспекті

міжнародної

правової

культури,

формування у курсантів умінь і прийомів самоосвітньої діяльності з
міжнародного права тісно пов’язані ще з однією важливою складовою
педагогічного процесу. Йдеться про відповідні методи, форми та засоби у
процесі навчання курсантів міжнародному праву. Отже, четвертою умовою
формування

міжнародної

правової

культури

майбутніх

офіцерів-

прикордонників слід назвати вибір відповідних методів організації навчальної
діяльності курсантів.
Методи формування міжнародної правової культури курсантів – це
сукупність способів і прийомів впливу на свідомість, волю і поведінку
курсантів, що здійснюється із урахуванням їх здібностей, загальних та
індивідуальних властивостей та залежно від конкретної ситуації відповідно до
мети та завдань формування міжнародної правової культури.
За радянських часів при викладанні суспільних дисциплін у цілому і
юридичних зокрема переважав догматичний метод, коли студентові подавалась
лише готова й винятково одноваріантна, «єдино правильна» інформація. Всю
історію людської думки при цьому розглядали майже як суцільну історію одних
тільки помилок, бо передбачалося, що остаточна істина була лише в працях
класиків марксизму-ленінізму, в рішеннях останнього з’їзду партії. У наш час
вже загальновизнаною стала думка (В. Головченко, В. Зенін , В. Котюк,
А. Крижанівський, В. Оксамитний, М. Подберезький, О. Скакун, С. Сливка,
Н. Соколов, В. Темченко та ін.), що правове виховання неможливе без розвитку
самостійності та творчого мислення особистості. Йдеться про те, що навчання
права означає здобуття знань не тільки через запам’ятовування, а й через пошук
шляхів вирішення тих чи інших правових проблем. Потрібно вчити вільно
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мислити, опираючись при цьому на положення Конституції України,
загальновизнані принципи й норми міжнародного права, закономірності самого
процесу правового пізнання. Майбутнім правникам доцільно викладати
юридичні науки на основі плюралізму думки вчених, юридичних шкіл,
приділяти увагу розвитку творчого розуміння правових проблем, що виникають
у суспільстві, давати їм необхідні практичні навички: виступати привселюдно,
спілкуватися з людьми, грамотно складати юридичні документи та ін.
Психологи (С. Рубінштейн, Г. Костюк, О. Леонтьєв та ін.) на сьогодні
довели, що мислення взагалі не є вродженою людською властивістю, воно існує
в людини у вигляді здатності, яку можна розвивати в процесі навчання.
Зазначеним завданням якнайкраще відповідає проблемне навчання. Однак
необхідно зазначити, що проблемне навчання слід використовувати тільки в
поєднанні із традиційними методами навчання, оскільки початковий рівень
правових знань у курсантів досить низький.
Для проблемного навчання, як зазначає М. Фіцула, важливе значення має
створення проблемної ситуації [10, с.179]. Для створення й розв’язання
проблемних

ситуацій

вчені

(С. Смирнов,

М. Фіцула,

А. Хуторськой,)

пропонують повідомляти раніше невідомі слухачам фактів, використовувати
суперечності між ними й наявними знаннями, помилкові оцінки й судження
курсантів, обґрунтовувати й перевіряти гіпотези. Проблемний підхід до
навчання передбачає насамперед моделювання практичних ситуацій. Його
формами й методами найчастіше є аналіз практичних ситуацій, групові
дискусії, розв’язання конструктивних завдань, розробка проектів, ділові ігри,
мозкова атака, синектика та ін.
Висновки. Ефективне формування міжнародної правової культури в
курсантів можливе при впровадженні у НАДПСУ таких педагогічних умов:
розвиток правового мислення і навичок пізнання міжнародного права шляхом
збагачення змісту навчання курсантів міжнародно-правовими поняттями,
ідеями і теоріями; розвиток навичок службового спілкування в аспекті
міжнародної правової культури; формування у майбутніх офіцерів умінь і
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прийомів самоосвітньої діяльності з міжнародного права через залучення їх до
різних видів самостійних і дослідницьких робіт; впровадження у навчальний
процес методів

і прийомів, що забезпечують оволодіння курсантами

сукупністю видів і способів професійної діяльності в аспекті дотримання та
виконання норм міжнародного права під час охорони державного кордону
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку полягають у
побудові моделі та розробці методичного забезпечення процесу формування
міжнародної правової культури офіцерів-прикордонників в освітньому процесі.
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Диденко А., Совва С. Обоснование педагогических условий и модели
формирования международной правовой культуры будущих офицеровпограничников
В статье раскрыты основные педагогические условия формирования
международной правовой культуры будущих офицеров-пограничников, в
частности обогащение содержания обучения понятиями, идеями, теориями,
связанными с наукой международного права, усовершенствование у курсантов
навыков служебного общения в аспекте международной правовой культуры,
формирование
умений
самообразовательной
деятельности
по
международному праву и выбор соответствующих методов и приемов
обучения.
Ключевые слова: международная правовая культура, педагогические
условия, общение, самообразовательная деятельность, методы.
Didenko A., Covva S. Justification pedagogical conditions and models of
formation of international legal culture of the future border guard officers
In the article the pedagogical conditions of international legal culture of the
future officers of border guards.
Found that the problem of formation of international legal culture in the
training of future officers SBS was the subject of a special study. International legal
culture officers, border guards - a combination of knowledge of the rules and
institutions of international law, ownership of system types and methods of
professional activity in terms of compliance and enforcement of international law in
the protection and defense of the state border, and intolerance of any rights
violations man as the bearer of subjective legal rights and obligations and by
international legal relations.
Features content of international legal culture officers, border guards due to
regulatory and legal vyokremlenistyu jurisdiction of SBS, which is defined by law;
higher levels of formation in comparison with the culture of others; direct contact
with representatives of various nations and nationalities at the state border; influence
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the results of professional activities border on the image of the state; the right to use
weapons and special warning means in operational performance; other public, group
and personal factors.
Effective formation of international legal culture of cadets possible the
introduction in universities of pedagogical conditions: the development of legal
thinking skills and knowledge of international law by enriching the content training
of international legal concepts, ideas and theories; Official communication skills
development in terms of international legal culture; formation of future officers of the
skills and techniques of self education with international law through their
involvement in various types and independent research; implementation of the
learning process methods and techniques that ensure the cadets mastering a set of
types and methods of professional activity in terms of compliance and enforcement of
international law during the state border protection.
Keywords:
international
legal
culture,
pedagogical
conditions,
communication, self-educational activities, future officers-guards.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 4

Педагогіка

УДК 377:35.082.2
Ілона Ісаєва,
Національна академія Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ДОБОРУ ТА ПРОФЕСІЙНООСОБИСТІСНІ ВИМОГИ, ЩО ВИСУВАЮТЬСЯ ДО ПЕРСОНАЛУ
ФЕДЕРАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ НІМЕЧЧИНИ
У статті автор досліджує особливості системи добору персоналу до
Федеральної поліції Німеччини та аналізує професійно-особистісні вимоги
(вимоги до особистісних якостей, фахових і спеціальних компетентностей),
що висуваються до поліцейських різних категорій у Німеччині з огляду на їх
майбутню професійну діяльність.
Ключові слова: система добору, професійно-особистісні вимоги,
професійна підготовка, фахові компетентності, спеціальні компетентності,
модульна книга.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Вивчення світового
педагогічного досвіду, порівняльний аналіз педагогічних систем і теорій різних
країн є одним з важливих шляхів удосконалення теорії і практики освітнього
процесу. Це сприяє глибшому теоретичному та практичному осмисленню
державної стратегії у сфері освіти, розвиткові національної школи, її інтеграції
у світовий педагогічний процес [1, c. 39]. В умовах інтеграції України в
європейське співтовариство нагальною стає проблема адаптації й системи
професійної підготовки правоохоронних органів та ДПСУ зокрема до
стандартів професійної підготовки провідних країн ЄС. Не викликає сумнівів
той факт, що запорукою ефективної діяльності правоохоронних органів будьякої країни світу є висококваліфіковані кадри з відповідними професійними та
особистісними якостями. Тому кожна правоохоронна структура намагається
організувати систему добору персоналу так, щоб вона виявилась якомога більш
ефективною та враховувала потреби певного відомства ще на етапі вступу
кандидатів до відомчих навчальних закладів. Німеччина накопичила значний
досвід розробки стандартів професійної діяльності та підготовки поліцейських,
© Ісаєва І.
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їх правового та соціального захисту, формування корпоративної культури,
мотивування поліцейських до підвищення професіоналізму.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. За останні роки
у контексті проблеми реформування системи професійної підготовки персоналу
ДПСУ наукові дослідження проводила велика кількість науковців: В. Балашов,
А. Галімов, І. Грязнов, О. Діденко, Й. Гушулей, Д. Іщенко, Д. Коцеруба,
Б. Олексієнко, Є. Потапчук, В. Райко, О. Торічний, які розглядали питання
професійної підготовки військовослужбовців військових навчальних закладів
різних рівнів та особливості формування професійно-значущих якостей у
персоналу Державної прикордонної служби України. Багато дослідників у своїх
наукових працях посилались на закордонний досвід підготовки персоналу
правоохоронних органів та прикордонників зокрема: О. Кобозєв досліджував
особливості та тенденції розвитку професійної підготовки управлінських кадрів
поліції в країнах Європи,

І. Колонтаєвська

у своєму дисертаційному

дослідженні аналізувала системи професійної освіти кадрів поліції зарубіжних
країн (на прикладі США, Канади, країн Західної та Центральної Європи,
Скандинавії), О. Даниленко вивчав особливості професійної підготовки
фахівців правоохоронних органів в навчальних закладах провідних країн НАТО
(на прикладі США та ФРН), В. Ковтун, Д. Рюриков, Т. Соляр здійснили
глибокий аналіз особливостей професійної підготовки персоналу Берегової
охорони США, С. Псьол, Л. Цвяк розглядали у своїй статті організацію
підготовки персоналу в Академії Федеральної поліції Німеччини, О. Кіреєв та
Н. Ринденко

дослідили

систему

професійної

підготовки

персоналу

Прикордонної варти Республіки Польща. Але мало хто з дослідників звертався
у своїх працях до проблеми добору персоналу у відповідні правоохоронні
органи та вивчав професійно-особистісні вимоги, які висуваються до
прикордонників у провідних європейських країнах.
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Мета статті – дослідити систему добору персоналу до Федеральної
поліції Німеччини, визначити, які професійно-особистісні вимоги висуваються
до поліцейських у Німеччині.
Виклад основного матеріалу дослідження. Персонал Федеральної
поліції Німеччини (йдеться про поліцейських в уніформі) представлений
трьома ланками службовців: нижча (mittlerer Dienst – категорія звань від
поліцаймайстер до поліцайхгауптмайстер), середня (gehobener Dienst –
категорія звань від поліцайкомісар до ерстер поліцайхаупткомісар), вища
(höherer Dienst – категорія звань від поліцайрат).
Поліцейські службовці нижчої ланки після проходження відповідної
підготовки несуть службу у складі відділень/груп, взводів, сотен, що виконують
такі завдання як охорона об’єктів, посилення інших підрозділів Федеральної
поліції, які несуть службу з охорони кордону або виконують обов’язки
залізничної поліції, а також у сфері безпеки повітряного сполучення в
аеропортах Німеччини. Після певного періоду служби у складі підрозділів
персонал нижчої ланки допускається до служби у складі змін (спостереження за
кордоном, патрулювання, контроль осіб, транспортних засобів і товарів, що
перетинають державний кордон, виконує завдання в сфері безпеки повітряного
та залізничного сполучення).
Поліцейські службовці середньої ланки обіймають первинні управлінські
посади (керівник групи/відділення) або посади відповідальних виконавців
спочатку у контрольній, патрульній, дізнавальній службі, а потім, після
підвищення

кваліфікації,

можуть

обіймати

керівні

посади

у

загонах

Федеральної поліції.
Професійну

підготовку

поліцейських

службовців

нижчої

ланки

забезпечують п’ять регіональних навчальних центрів у містах Свіссталь,
Нойштрелітц, Вальсроде, Ешвеге, Оерленбах, які одночасно є й регіональними
пунктами добору персоналу Федеральної поліції. Центральна служба добору
знаходиться в місті Любек, вона, так само як і регіональні центри підготовки та
підвищення

кваліфікації,

організаційно

входить

до
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Федеральної поліції. В Академії Федеральної поліції професійну підготовку
проходить персонал середньої ланки.
До майбутніх поліцейських службовців висуваються такі вимоги:
наявність атестату про закінчення школи, чи диплому про закінчення
професійного училища, які дають право на вступ до вищого навчального
закладу, вік абітурієнтів на момент вступу не може перевищувати 31,
мінімальний зріст майбутніх поліцейських не повинен бути нижчим для
жінок – 163 см, для чоловіків – 165 см, максимальний зріст не повинен
перевищувати 195 см. Претенденти на навчання повинні бути громадянами
Німеччини чи однієї з країн Європейського Союзу, вони не повинні мати
судимостей, татуювань та пірсингу на видимих частинах тіла, обов’язковим є
наявність сертифікату, який підтверджує уміння плавати, водійські права
категорії В, якщо таких немає, майбутній поліцейський зобов’язується їх
отримати до кінця терміну навчання [4, c. 2].
Вступні випробування проводяться в регіональних центрах підготовки та
підвищення кваліфікації у два етапи. Перший етап вступних випробувань
триває два дні та включає: диктант, тест на загальний інтелектуальний
розвиток, тест на концентрацію, тест на комунікативні уміння, тест з
англійської мови. Другий етап випробувань триває один день і включає:
медичне

обстеження,

перевірку

фізичної

підготовки,

інтерв’ювання

претендентів. З метою визначення готовності претендентів до роботи в команді,
рівня сформованості усних комунікативних умінь та навичок і виявлення
наявності лідерських якостей впроваджено такий елемент, як групове
обговорення (групі абітурієнтів задається проблемне питання, а вони повинні в
результаті дискусії у присутності приймальної комісії знайти правильне
рішення та належним чином його презентувати й обґрунтувати).
Навчання в Академії триває три роки. З 1 вересня 2010 року підготовка
персоналу відбувається за модульною системою у відповідності до укладеної із
дотриманням вимог Болонської декларації модульної книги [2]. При укладанні
модульної книги важливе значення надавалось забезпеченню тісного зв’язку
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між теорією й практикою та міждисциплінарному зв’язку, що є важливою
передумовою ефективної професійної підготовки майбутніх поліцейських,
орієнтованої на кінцевий результат [2, с. 6]. На перший план під час укладання
модульної книги виносилось питання: які знання, уміння та навички
знадобляться слухачам у їх майбутній професійній діяльності? Основними
сферами майбутньої діяльності поліцейських службовців Федеральної поліції
середньої ланки після закінчення академії є: охорона кордону, безпека
залізничного та повітряного сполучення, виконання завдань у складі
спеціальних підрозділів поліції, участь у заходах міжнародного значення,
навчання молодого персоналу, який щойно прибув у підрозділ. У модульній
книзі визначені особистісні, фахові, соціальні та методичні компетентності та
якості, які необхідні поліцейським у їх майбутній професійній діяльності.
Обов’язковими особистісними якостями були визначені: уміння аналізувати,
готовність постійно вдосконалюватись, навчатись протягом всього життя,
відповідальність, ініціативність, гнучкість та креативність, готовність до змін,
цілеспрямованість, умотивованість, відчуття власної гідності, впевненість у
своїх силах, здатність до критичного оцінювання, зразкова поведінка, добре
розвинені комунікативні навички (письмові, усні), висока стійкість до
психологічного та фізичного навантаження, здатність працювати в команді,
виконувати функції керівника [2, с. 10].
До фахових компетентностей майбутніх поліцейських середньої ланки
були віднесені: власне фахові знання, уміння та навички; дидактичні та
методичні знання, уміння та навички; знання, уміння та навички необхідні для
оформлення протоколів, вивчення місця події; уміння вести справу від початку
до моменту її передачі до суду та розуміння ступеню власної відповідальності
за неї; уміння чітко віддавати розпорядження та добиватись їх виконання;
проводити опитування, допити; кваліфіковано реагувати на клопотання інших
підрозділів або органів, приймати відповідні рішення; виконувати обов’язки
керівника у випадку його тимчасової відсутності; здатність керувати малим
підрозділом, таким як відділення або група; уміння спілкуватись з іноземцями
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англійською мовою під час виконання повсякденних службових обов’язків та в
особливих ситуаціях (участь у місіях закордоном).
Серед спеціальних компетентностей і якостей виокремленні такі як
комунікабельність, здатність вникати у суть справи, толерантність, повага до
оточуючих, здатність до кооперації, уміння влагоджувати конфлікти, здатність
до роботи у команді, лідерські якості, здатність вести за собою співробітників,
високий інтелектуальний розвиток, здатність поводити себе відповідно до
загальноприйнятих етичних принципів і переконань [2, с. 11].
До методичних компетентностей були віднесені: здатність ефективно
організувати роботу, раціонально розподіляти час, розумно застосовувати
техніки подолання стресу, уміння вчитись, правильно застосовувати методику
подачі інформації, ведення заняття [2, с. 12].
Відповідно до Положення про добір та зарахування молодих кадрів [5] до
вищої ланки службовців Федеральної поліції можуть бути зараховані
претенденти, які мають необхідні для служби в поліції якості, та, зокрема,
здатні обіймати керівні посади, логічно мислити та приймати креативні
рішення, мають відповідну соціальну комунікативну компетенцію (здатні вести
за собою співробітників), долати стресові ситуації, а також уміло влагоджувати
конфлікти.
Добір кандидатів проходить протягом року, який передує року початку
навчання (до вересня/жовтня). За проведення добору відповідає Академія
Федеральної поліції (Центральна служба добору). Академія, у взаємодії з
Федеральним міністерством внутрішніх справ, оголошує конкурс, надає
інформацію щодо правил прийому, вивчає документи претендентів на навчання
(здійснює попередній добір за особовими справами), організовує та визначає
термін проведення вступних випробувань, призначає приймальну комісію.
В особовій справі претенденти на навчання представляють: заповнений
бланк анкети із написаною від руки автобіографією, завірену копію свідоцтва
про народження, свідоцтва про шлюб, фотографію, фотографію або опис
наявних татуювань, завірену копію атестату про закінчення середнього
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навчального закладу (документу, який дає право на втуп до вищого
навчального закладу), завірені копії дипломів про закінчення університету чи
інституту або про здачу першого та другого державного екзамену з права,
диплому про присудження вченого ступеню (у разі наявності), копію прав водія
категорії В, засвідчені копії документів щодо попередньої трудової діяльності,
служби у поліції, збройних силах, проходження альтернативної служби,
перебування на державній службі, про спортивні досягнення, глибокі знання
іноземних мов.
Вступні випробування проходять в Академії (в Центральній службі
добору) в два етапи. 1-й день: заповнення анкети для визначення особистісних
якостей претендентів; виконання письмової роботи, яка стосується проблем
поліцейської діяльності та вимагає знань і вмінь застосування відповідних
правових норм (описати свої дії в ролі керівника); медичне обстеження;
перевірка фізичної підготовки та моторних якостей (претенденти здають
наступні види вправ: кастен-бумеранг-тест, стрибки у довжину, 12-хвилинний
біг по колах, пірнання).
2-й день: групова дискусія (протягом 30 хвилин претенденти на
зарахування до вищої ланки поліцейських службовців ведуть дискусію на
запропоновану тему в присутності екзаменаційної комісії, метою такого
випробування
міжособистісної

є

визначення
взаємодії,

рівня

сформованості

умінь

і

навичок

здатності

конструктивно

вести

переговори,

наводити вагомі аргументи, відстоювати свою точку зору); коротка доповідь на
15 хвилин за однією із запропонованих тем суспільно-політичного, політикоекономічного, інженерно-технічного характеру або зі сфери забезпечення
національної безпеки (під час цього випробування претенденти повинні
показати уміння виступати на публіку, аргументувати свої думки та робити
висновки, час на підготовку – 45 хв.); інтерв’ювання претендентів, яке
проводиться з метою визначення певних професійних нахилів, умінь приймати
рішення, комунікативних умінь та навичок, необхідних майбутньому керівнику
для мобілізації співробітників до виконання завдань.
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Приймальна

комісія

узагальнює

результати

проведення

вступних

випробувань у відомості та визначає ступінь придатності претендентів:
непридатний (nicht geeignet), умовно придатний (bedingt geeignet), посередньо
придатний (durchschnittlich geeignet), придатний (gut geeignet), придатний в
першу чергу (besonders geeignet).
Претенденти, щодо яких було зроблено висновок, що вони, як мінімум,
посередньо придатні, заносяться до рейтингового списку, який разом з
матеріалами приймальної комісії направляється до Федерального міністерства
внутрішніх справ, де й приймається остаточне рішення щодо зарахування
претендентів на навчання.
Вища школа поліції Німеччини, яка знаходиться у місті Мюнстер,
здійснює підготовку поліцейських службовців вищої ланки для поліцій
федеральних земель та поліцій федерального значення, організовує курси
підвищення кваліфікації поліцейських службовців, які знаходяться на керівних
посадах. Передбачається, що після проходження відповідної підготовки
поліцейські службовці вищої ланки повинні бути спроможними керувати
великими підрозділами та відділками, спрямовувати дії своїх підлеглих у
великомасштабних операціях, виконувати керівні функції в центральних
органах поліцій федеральних земель та Федеральної поліції, керувати
підрозділами, що беруть участь в міжнародних місіях, а також працювати у
сфері підготовки та підвищення кваліфікації поліцейських службовців.
Після проведення цілої низки досліджень щодо сфер діяльності
поліцейських службовців вищої ланки у Німеччині колективом Вищої школи
поліції було застосовано компетентнісний підхід до створення відповідного
стандарту професійної підготовки поліцейських службовців цієї категорії та
розроблено модульну книгу їх професійної підготовки («Modulhandbuch
Masterstudiengang:

Öffentliche

Verwaltung

–

Polizeimanagement

(Publik

Administration – Police Management)»).
Крім

основних

фахових

та

управлінських

компетентностей

для

поліцейських вищої ланки були визначені необхідними ще й такі якості [3]:
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перспективне,

методичне,

аналітичне

мислення,

що

дозволить

поліцейськім у їх майбутній професійній діяльності швидко врахувати всі
зміни, які відбуваються у державі, політиці, правовій системі та в поліції;
уміння забезпечити таке керівництво підпорядкованим підрозділом, яке б
дозволило гідно представити поліцію перед громадськістю;
уміння забезпечити ефективну взаємодію з іншими структурними
підрозділами Федеральної поліції та підрозділами інших органів й інших
держав;
уміння розробити та реалізувати такий план діяльності підрозділу, який
би забезпечив економію коштів;
уміння

та

навички

запобігати

конфліктам

або

їх

компетентно

розв’язувати;
уміння враховувати й дотримуватись у професійній діяльності та при
виконанні управлінських завдань норм етики;
уміння аналізувати та забезпечувати оптимальну організацію умов праці,
а також доцільне ситуації залучення матеріальних і людських ресурсів, зокрема
в умовах підвищеного навантаження;
постійне нарощування фахових знань та їх застосування при виконанні
службових обов’язків.
Висновки. Розглянуті підходи до організації добору персоналу та
професійно-особистісні вимоги, що висуваються до персоналу Федеральної
поліції Німеччини становлять певний науковий і практичний інтерес. Частково
досвід професійної підготовки прикордонників зарубіжних країн і Федеральної
поліції Німеччини зокрема реалізується в конкретних програмах співпраці
ДПСУ з прикордонними відомствами відповідних країн, але, на нашу думку,
цей процес вимагає більш системного підходу. Отже, перспективами
подальших розвідок у даному напрямку може бути систематизація
результатів досліджень всіх аспектів професійної підготовки персоналу
Федеральної поліції Німеччини, здійснення порівняльного аналізу професійної
підготовки

персоналу

Федеральної

поліції

Німеччини
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підготовки прикордонників в України.
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Исаева И. Ф. Особенности системы набора и профессиональноличностные требования, которые выдвигаются к персоналу Федеральной
полиции Германии
В статье автор исследует особенности системы набора персонала в
Федеральную полицию Германии и анализирует профессионально-личностные
требования (требования к личностным качествам, профессиональным и
специальным компетентностям), которые выдвигаются к полицейским разных
категорий в Германии с учетом их будущей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: система набора, профессионально-личностные
требования,
профессиональная
подготовка,
профессиональные
компетентности, специальные компетентности, модульна книга.
Isaeva І. F. Peculiarities of the selection system and professional and
personal requirements for the personnel of the federal police of Germany
Peculiarities of the selection system to the personnel of the federal police of
Germany and professional and personal requirements (requirements to personal
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qualities, professional and specialized competencies) that are applied to different
categories of police in Germany according to their future professional activitieshave
been investigated and analyzed by the author.
The Central Service of Selection at the Academy of the Federal Police is
responsible for the selection of candidates to the German Federal Police.
Professional and personal qualities, professional, special, methodical
competence, which a police officer should possess, are outlined in the module books
and training programs of the Federal Police of Germany.
The mandatory personal qualities of the police officer of the lower and middle
section were identified as following: the ability to analyze, willingness to constant
self-improvement, lifetime learning, responsibility, initiative, flexibility and creativity,
readiness to changes, commitment, motivation, self-esteem, self-confidence, capacity
for critical evaluation, model behavior, well-developed communication skills
(written, verbal), high resistance to psychological and physical stress, ability to work
in a team and to serve as manager.
Following competences were referred to the professional competence of the
police officers of middle section: the actual professional knowledge and skills;
didactic and methodological knowledge and skills; ability to give orders clearly and
strive for their implementation; conduct a survey and questioning; manage a small
unit, such as a section or a group; the ability to communicate with foreigners in
English fulfilling their daily duties.
The special competences and qualities are: communication skills, the ability to
delve into the matter, tolerance, respect for the others, the ability to cooperate and to
over the conflicts, the ability to work in a team, leadership qualities, high level of
intellectual development, the ability to behave in accordance with generally accepted
ethical regulations.
Apart from the basic professional and management competencies for police
officers of higher section, some additional qualities were outlined as necessary ones:
perspective, methodical, analytical thinking, which will allow the police officers
quickly accommodate to all the changes that occur in the state, the policy, the legal
system and the police; the ability to provide effective interaction with other
departments of the Federal Police and other departments and agencies of other
countries; ability to develop and implement such plan of subdivision, which would
provide cost savings; skills of preventing and solving conflicts; the ability to analyze
and ensure optimal organization of working conditions and appropriate use of
financial and human resources; permanent extension of professional skills.
Keywords: system of selection, professional and personal requirements,
professional competence and special competence, module book.
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УДК 378:356.13(438)
Тетяна Коржинська,
аспірант Хмельницького національного університету

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МИТНИКІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ
У статті здійснено аналіз особливостей організації та змісту
професійної підготовки майбутніх митників у вищих навчальних закладах
Республіки Польща. Обґрунтовано організаційну, змістову, реалізаційну
площини професійної підготовки майбутніх фахівців митної справи. Головний
акцент у статті був зроблений на особливостях розробки освітніх програм і
навчальних планів професійної підготовки майбутніх митників. Окреслено
перспективи подальшого наукового дослідження в зазначеному напрямку.
Ключові слова: підготовка, професійна підготовка, майбутні митники,
освітня програма, навчальний план, форми організації навчання, методи
навчання.
Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному етапі
процес організації діяльності митних органів Республіки Польща, система
професійної підготовки майбутніх митників в умовах освітньої парадигми
«навчання упродовж життя», вимоги Євросоюзу, Всесвітньої митної організації
до професійної діяльності митників сприяють виробленню нових підходів до
організації навчання майбутніх фахівців митної справи. Така організація
перебачає трасформацію як у змістовому, так і процесуальному компонентах
професійної підготовки майбутніх митників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблемою
професійної підготовки майбутніх митників переймаються такі науковці, як:
М. Богуміль

(M. Bogumił),

(M. Wójtowicz),

M. Борковскі

Є. Гваджинська

(М. Borkowski),

(E. Gwardzińska),

Б. Гурнік

М. Вуйтович
(B. Górnik),

Х. Дрезінська (K. Drezińska), К. Рачковський (K. Raczkowski), І.Тимінська
(I. Tymińska), Ю. Юра (J. Jura), З. Чижевський (Z. Czyżewski), В. Чижович
© Коржинська Т.
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(W. Czyżowicz), Й. Ярмул-Міколайчик (J. Jarmul-Mikołajczyk). Такі фахівці як:
А. Поро, В. Острога, С. Кошкіна, А. Лауринавичюс, Р. Женжеруха, С. Зуєв,
А. Крастиньш,
Л. Шорников,

А. Крупченко,
Є. Гордієнко,

І. Сирвачева,
T. Хуа,

М. Федотов,

I. Явінг,

–

Д. Віддоусон,

розглядають

проблему

професійної підготовки майбутніх митників у Республіки Польща з позиції
формування компетентностей спеціалістів митної справи.
Метою статті є висвітлення основних особливостей організації та змісту
професійної підготовки майбутніх митників у вищих навчальних закладах
Республіки Польща.
Виклад основного матеріалу дослідження. Результати наукових
пошуків дозволяють розглядати особливості професійної підготовки майбутніх
митників у Республіці Польща у трьох площинах: організаційній (типи
навчальних закладів, що здійснюють підготовку майбутніх митників, освітні
рівні, структура підготовки, принципи розроблення освітніх програм), змістовій
(завдання, уточнення цілей навчання, добір, структурування змісту навчання) та
реалізаційній (студентські практики; створення професійно орієнтованого
середовища для самовдосконалення та професійного зростання).
З позиції організаційних аспектів професійної підготовки майбутніх
митників у Польщі є кілька типів вищих навчальних закладів, що здійснюють
професійну підготовку фахівців митної справи та відрізняються умовами
прийому, тривалістю навчання, освітніми ступенями, ресурсним забезпеченням
тощо.
Загалом у Республіці Польща виділяють два типи вищих навчальних
закладів: вищі навчальні заклади університетського типу, що пропонують
навчання

в

галузі

гуманітарних,

технічних,

медичних,

економічних,

педагогічних наук, художнього мистецтва, військової справи; вищі професійні
школи, що здійснюють підготовку фахівців для конкретної професійної сфери.
Вищі навчальні заклади Республіки Польща, що здійснюють підготовку
майбутніх митників (Університет технологій та економіки ім. Олени
Ходковської, Вища школа безпеки, Вища школа економіки в Радомі,
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Познаньський економічний університет, Краківська академія ім. Анджея Фрича
Моджевського, Вища Школа Економіки та Інновацій в Любліні, Вища школа
права і адміністрації в Перемишлі, Вища школа публічної адміністрації ім. С.
Сташица в Білостоку, Університет економіки в Кракові, Вища школа
єврорегіональної економіки імені Альсіде де Гаспарі, Вища школа комерції ім.
Короля

Стефана

Батори

в

Пйотркові

Трибунальському,

Університет

природничих наук в Любліні тощо), пропонують вступникам оволодіти
освітніми програмами, що дозволяють одержати різні освітні ступені: перший
ступінь вищої освіти – бакалавр (ліцензіат) або інженер (навчання триває від
шести до восьми семестрів); другий ступінь вищої освіти – магістр (навчання
триває 3-5 семестрів) та магістр-інженер (від 10 до 12 семестрів); третій ступінь
вищої освіти – доктор філософії (докторантура триває від 6 до 8 семестрів).
Випускники мають можливість продовжити навчання на курсах післядипломної
освіти (від двох до чотирьох семестрів) та отримати відповідний сертифікат.
Найбільш пріоритетними освітніми рівнями підготовки майбутніх митників у
Польщі є бакалавр (ліцензіат) і магістратура [1].
Тривалість навчання майбутніх митників для отримання відповідного
освітнього ступеня варіюється залежно від статусу навчального закладу.
Так, наприклад, у Вищій торговій школі в Радомі, Вищій школі безпеки,
Вищій школі економіки та інновацій в Любліні для отримання ступеня
бакалавра необхідно провчитися 6 семестрів (3 роки), ступеня магістра – 4
семестри (2 роки), повна (неперервна) магістерська вища освіта досягається за
10 семестрів (5 років) навчання. Університет технологій та економіки ім.
Хелени Ходковської та Познанський економічний університет дозволяють
отримати ступінь бакалавра за 8 семестрів (4 роки) навчання, ступінь магістра –
за 4 семестри (2 роки), повну (безперервну) магістерську вищу освіту можна
отримати за 12 семестрів (6 років) навчання.
Навчальний рік майбутніх митників складається з 30 тижнів, поділений
на 2 семестри: зимовий семестр (з 1 жовтня приблизно до 15 лютого наступного
календарного року) – 15 тижнів занять і зимової екзаменаційної сесії; літній
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 4

Педагогіка

семестр (з 16 лютого приблизно до 30 вересня) – 15 тижнів занять і літньої
екзаменаційної сесії. Один місяць під час літніх канікул, як правило,
призначений для проходження професійної практики. Навчальний графік вищі
навчальні заклади визначають самостійно. Екзаменаційна сесія проходить два
рази на рік. У вищих навчальних закладах Польщі викладання здійснюється
польською мовою, проте, можна навчатися й англійською мовою.
Набір на навчання у вищих навчальних закладах Республіки Польща
здійснюється на конкурсній основі суми балів предметів атестату зрілості, які
потрібно набрати для вступу того чи іншого факультету. Деякі вищі навчальні
заклади проводять набір на основі вступного іспиту, або на базі даних атестату
зрілості та складання вступного екзамену [2].
Освітні програми підготовки майбутніх митників у вищих навчальних
закладах Республіки Польща створюються на основі компетентнісного підходу
з урахуванням рекомендацій проекту «Тюнінг», оскільки орієнтуються на
оволодіння майбутніми фахівцями компетентностями, які є необхідними під
час виконання професійних обов’язків. До основних принципів розробки
програм підготовки фахівців митної справи у системі вищої освіти Республіки
Польща належать наступні: індивідуалізація, гнучкість навчальних планів,
інтегративність, практична спрямованість, професійна спрямованість [3].
Змістове наповнення освітніх програм, навчальних планів професійної
підготовки майбутніх митників у Польщі залежить від кваліфікаційних
напрямів підготовки фахівців митної справи, які повністю забезпечують
потреби Польської держави до діяльності митників. Вищі навчальні заклади
Республіки Польща здійснюють підготовку майбутніх фахівців митної справи з
усіх необхідних кваліфікаційних напрямів підготовки, а саме: внутрішня
безпека; психологія; національна безпека; управління; адміністрація; економіка;
фінанси та бухгалтерський облік; транспорт; міжнародні економічні відносини;
товарознавство; менеджмент і технологія виробництва; міжнародні відносини;
підприємницьке право тощо.
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Навчальні

плани

професійної

підготовки

майбутніх

митників

реалізуються завдяки меті, прогнозованим результатам навчання, змісту
навчання та критеріям оцінювання навчальних досягнень майбутніх фахівців.
Структура типового навчального плану підготовки майбутніх митників за
кваліфікацією «бакалавр» у вищих навчальних закладах Республіки Польща
умовно складається з трьох циклів: загальноосвітньої підготовки, професійноорієнтованої підготовки, практичної підготовки, – що включають обов’язкові
дисципліни та курси за вибором студентів, які забезпечують поглиблене
вивчення обраної предметної галузі.
Для більш детального уявлення змістового наповнення навчальних планів
підготовки майбутніх митників у Республіці Польща варто розглянути декілька
прикладів.
Так, аналіз результатів дослідження навчального плану професійної
підготовки майбутніх митників за спеціальністю «торгівля товарами та митна
служба» освітнього ступеня «бакалавр» в Університеті природничих наук в
Любліні показав, що план містить 48 навчальних дисциплін, серед яких є::
Інформаційні технології, Безпека, Охорона здоров’я, Ергономіка, Європейська
економічна інтеграція, Технології рослинних матеріалів, Технології тваринної
сировини, Вступ до управління, Товарознавство сировини та продуктів
рослинного походження, Технологія матеріалів, Інжинірингові матеріали,
Математична статистика, Аналітика непродовольчих товарів, Прилади та
інжиніринг виробничих процесів, Методи оцінки продукції, Молекулярна
діагностика,

Екологія,

Фальсифікація

відносини,

Іноземна

мова,

Макроекономіка,

Математика,

товарів,

Міжнародні

Фізичне

виховання,

Фізика,

Хімія,

економічні

Мікроекономіка,

Інженерна

графіка,

Бухгалтерський облік, Мікробіологія, Управління якістю, Біохімія, Пакування,
Товарознавство продуктів, Промислове товарознавство, Основи маркетингу,
Митне право, Збереження. Навчальний план також включає інформацію про
практичну підготовку та написання диплому, яке починається з 5-6 семестру.
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Для опанування майбутніми митниками всього навчального плану студентам
надається 210 кредитів.
З метою підготовки майбутніх митників за спеціальністю «безпека
аеропортів» кваліфікаційного рівня «магістр» професорсько-викладацьким
складом Вищої школи економіки в Радомі було розроблено навчальний план,
розрахований на 4 семестри (2 роки) – 132 кредити, що містить 25% дисциплін
загальноосвітнього циклу (Географія безпеки, Історія Безпеки, Іноземна мова,
Закон Оборони Республіки Польща, Психологія загрози, Соціологія, Фізична
культура), 33 % дисциплін циклу фахових предметів, 13 % дисциплін
спеціалізації (Антропологія культур, Інфраструктура аеропорту, Внутрішні та
міжнародні повітряні перевезення, Організація охорони та захисту аеропортів,
Закон авіації, Управління безпекою аеропортів), 22 % дисциплін за вибором.
Виробнича практика майбутніх митників охоплює 12 кредитів.
Варто зазначити, що навчальні плани підготовки майбутніх митників
однакових спеціальностей у різних вищих навчальних закладах Республіки
Польща мають певні відмінності у змістовому наповненні. Така тенденція
пов’язана з широкою автономією вищих навчальних закладів, умовами та
набором студентів.
Професійна підготовка майбутніх фахівців митної справи у Республіці
Польща вирізняється намаганням вищих навчальних закладів максимально
привити студентами не лише теоретичні, але й практичні навички. Тому процес
навчання за митними спеціальностями завжди супроводжується практиками у
різних організаціях, комерційних фірмах у межах Польщі, а також всього
Європейського союзу. Серед основних закладів Республіки Польща, що готові
прийняти студентів для проходження практики наступні: державне управління,
міські ради, митниці, митні склади, податкові органи, страхові компанії,
бухгалтерські контори, офіси центральної та місцевої влади, суди, прокуратура,
військова поліція тощо. Вищі навчальні заклади Республіки Польща беруть
активну участь у різноманітних програмах обміну по типу Socrates та Erasmus,
мають налагодженні зв’язки з іншими європейськими ВУЗами (Франція,
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Німеччина, Іспанія та інші). Усе це дає можливість студентам навчатися по
обміну, проходити практику, стажування. Практика сприяє оволодінню
студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в
галузі їх майбутньої професії, формуванню у них професійних умінь, навичок
для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних
виробничих умовах, вихованню потреби систематично поновлювати свої
знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Студенту, який не
виконав програму практики з поважних причин, може бути надано право
проходження практики повторно. Студент, який отримав незадовільну оцінку з
практики, відраховується з університету [4].
З метою підготовки конкурентоздатних фахівців митної справи у вищих
навчальних закладах Республіки Польща навчальними планами передбачено
оволодіння як теоретичними знання, так і практичними вміннями та навичками
шляхом

застосування

форм

навчання:

лекції,

практичні,

семінарські,

лабораторні заняття, консультації, самостійна робота, науково-дослідна робота
під керівництвом наукового керівника, дистанційне навчання. Серед основних
форм організації навчання у вищих навчальних закладах Республіки Польща
домінують

денна,

стимулювання

заочна,

вечірня,

навчально-пізнавальної

екстерн.

З

метою

діяльності

активізації

студентів

у

та

вищих

навчальних закладах Республіки Польща застосовують, крім традиційних
методів навчання (бесіда, розповідь, інструктаж, метод проектів, дискусія,
«круглий стіл»), інтерактивні: метод запитань і відповідей «Академії наук»
(akademii nauki), метод «відкриття» («Otwarcie»), метод кейсів, ділову гру,
роботу в парах, трійках, роботу в групах, метод «мозкового штурму», метод
«Навчаючи вчуся», тренінг, ситуаційні завдання, бізнес-кейс.
Щодо оцінювання навчальних досягнень майбутніх митників, то кожен
вищий навчальних заклад Республіки Польща встановлює свою шкалу
оцінювання, що зазначається в статуті. Найбільш поширена наступна схема:
5,0 – відмінно, 4,5 – дуже добре, 4,0 – добре, 3,5 – посередньо, 3,0 – задовільно,
2,0 – незадовільно [4].
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Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Отже, особливістю професійної підготовки майбутніх митників Республіки
Польща

сьогодні

є

реалізація

європейського

виміру,

що

знаходить

відображення у визначенні мети і завдань підготовки митників; включенні
європейської специфіки у зміст окремих дисциплін навчального плану
професійної

підготовки

майбутніх

митників;

визнанні

необхідності

забезпечення реалізації рішень Болонського процесу та релевантних стандартів
якості освіти; участі у європейських проектах і схемах забезпечення
мобільності студентів; заключенні міждержавних, міжінституційних угод. У
подальшому вбачається потреба у вивченні можливостей використання
польського досвіду з професійної підготовки майбутніх митників у вітчизняній
системі вищої освіти.
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Коржинская Т. В. Особенности организации и содержания
профессиональной подготовки будущих таможенников в высших учебных
заведениях Республики Польша
В статье проведен анализ особенностей организации и содержания
профессиональной подготовки будущих таможенников в высших учебных
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заведениях
Республики
Польша..
Обоснованно
организационную,
содержательную, реализационную плоскости профессиональной подготовки
будущих специалистов таможенного дела. Главный акцент в статье был
сделан на особенностях разработки образовательных программ и учебных
планов профессиональной подготовки будущих таможенников. Определены
перспективы дальнейшего научного исследования в указанном направлении.
Ключевые слова: подготовка, профессиональная подготовка, будущие
таможенники, образовательная программа, учебный план, формы организации
обучения, методы обучения.
Korzhynska T. V. Peculiarities of organization and content of professional
training for future customs officers in higher educational institutions of the
Republic of Poland
In this article we have analysed the peculiarities of organization and content of
professional training for future customs officers in higher educational institutions of
the Republic of Poland. It has been explained organizational, content-related,
implementation elements of professional training for future customs officers in higher
educational institutions of the Republic of Poland (Helena Chodkowska University of
Technology and Economics, University of Security, Radom Academy of Economics,
Poznan University of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University,
University of Economics and Innovation in Lublin, Higher School of Law and
Administration in Przemysl, Stanislaw Staszic College of Public Administration in
Bialystok, Krakow University of Economics, Alcide De Gasperi University of
Euroregional Economy, the Stefan Batory Higher School of Business in Piotrkow
Trybunalski, University of Life Sciences in Lublin) that carry out the training of
specialists from the above-mentioned field in various qualifications covering the
needs of the Polish Customs Service.
The organizational aspects of training for future customs officers in the article
are provided by description of: types of educational institutions that carry out the
training of future customs officers in the Republic of Poland, educational levels
(bachelor, master, doctor of philosophy), terms of study to obtain customs
qualification, structure of training, principles of elaboration of educational programs
and curricula).
The content-related aspects of professional training for future customs experts
are presented in the form of list of qualifications, according to which the training of
future customs officers is carried out, training cycles specified in curricula,
disciplines thanks to which professional competence of future customs officers is
formed.
We have indicated the implementation aspects of professional training for
future customs officers in the article by description of peculiarities of production
practice that takes the tenth part of time of professional training, agencies that can
potentially be the bases for practical training of future customs officers, forms,
methods of organization of teaching process, assessment system of students'
educational achievements.
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The articles primarily emphasizes the peculiarities of elaboration of
educational programs and curricula for professional training of future customs
officers based on competency building approach through implementation of Tuning
Project's ideas. The perspectives of further scientific research in the specified
direction are outlined.
Keywords: training, professional training, future customs officers, educational
program, curriculum, forms of organization of training process , training methods.
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ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД В СУЧАСНОМУ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ
У статті аналізується застосування особистісно орієнтованого підходу
у виховному і навчальному процесах вищої школи. Визначається сутність,
спрямованість, принципи особистісно орієнтованої освіти та особистісно
орієнтованого підходу. В рамках зазначеного підходу у виховному процесі
використовуються різні особистісно орієнтовані ситуації та форми. В
навчальному процесі персональне навчальне середовище виступає особливим
підходом до організації навчання згідно особистісно орієнтованого підходу.
Ключові слова: особистісно орієнтований підхід, студент, навчальновиховний процес, персональне навчальне середовище.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Зміни, що відбуваються в
нашому суспільстві, пред’являють нові вимоги до молоді, яка в недалекому
майбутньому стане не тільки активним компонентом держави, але й провідною
силою в його подальшому розвитку.
Вихованець будь-якого навчального закладу вбирає в себе як суть, так і
форми педагогічної дії, часто авторитарні за своєю суттю і методами, і стає
провідником ідеї впливу на думки і поведінку інших людей.
Дуже часто навчально-виховний процес стає все менш плідним, а його
результативність все менш ефективною. Виникає необхідність принципово
іншого підходу до визначення змісту освіти, а також до вироблення нових
технологій навчання і розвитку особистості як школярів, так і студентів ВНЗ.
Індивідуалізація навчально-виховної роботи, як обов’язковий компонент
сучасного освітнього процесу, сприяє формуванню якостей, необхідних будьякому сучасного студенту – майбутньому конкурентоспроможному фахівцю.
Ідеї індивідуалізації реалізуються різними методами і засобами, основними з
яких стають використання в процесі навчання засобів інформаційно© Кузьменко Н.
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комунікаційних технологій (ІКТ), персонального навчального середовища,
інформаційно-комунікаційного освітнього середовища.
Суттю особистісно орієнтованої освіти є система наукових знань і
практичних умінь, що роблять індивідуалізуючий вплив на поведінку людини з
метою її зміни. Вищезазначене і зумовлює актуальність теми дослідження.
Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення даної
проблеми та на які опирається автор. Питаннями особистісно орієнтованого
та діяльнісного підходів до навчання та виховання займалися І. Бех,
В. Білоусова, Є. Бондаревська, О. Вишневський, Я. Гальперін, Г. Дорофєєв,
О. Дубасенюк, О. Коберник, О. Савченко, Л. Петерсон, Г. Щедровицький.
Проблеми варіативного підходу при реалізації індивідуальних освітніх
траєкторій учнів у своїх працях аналізували О. Александрова, В. Лоренц,
А. Маскаєва, А. Хуторський. Реалізацію інформаційно-технологічної моделі
навчання висвітлював Б. Стариченко. Ідеї створення та розвитку персонального
навчального середовища висвітлюються у працях К. Бугайчук, Ю. Еельми,
В. Кухаренка, І. Травкіна, Б. Ярмахова.
Метою статті є аналіз застосування особистісно орієнтованого підходу в
сучасному навчально-виховному процесі вищої школи.
Виклад основного матеріалу дослідження. Отримання знань, однакових
за об’ємом і змістом згідно єдиних програм та шаблонними методами,
привчили наших студентів до підсвідомого опору діям викладача. Іншими
словами, студенти психологічно не налаштовані на активну позицію брати
знання, а в кращому разі поблажливо готові щось узяти та за умов, що викладач
зуміє це щось їм дати, тобто зацікавить їх яким-небудь чином.
Мова не про те, що лекції та практичні заняття є нецікавими і що
викладачу їх слід зробити захоплюючими і такими, що запам’ятовуються. Але
будь-які дії і поведінка педагога у процесі навчання недостатні, якщо немає
«зустрічного» руху. Пріоритет діяльності викладача у вирішенні даної
проблеми не заперечується, але і він один не все може.
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Особистісно орієнтована

освіта

–

цілеспрямований,

планомірний,

безперервний, спеціально організований педагогічний процес, спрямований на
розвиток і саморозвиток учня, становлення його як особистості з урахуванням
індивідуальних особливостей, інтересів, здібностей. [1, с. 16].
Під розвитком ми розуміємо і процес, і його відносний результат. Дана
відносність виправдана, оскільки розвиток людини не повинен мати якоїсь
встановленої межі. Розвиток особистості людини є форма і умова його
існування
Будь-який процес, будь-який рух повинен мати певну спрямованість.
Спрямованість особистісно орієнтованої освіти визначається як гуманістична,
що має на увазі діяльність педагога на пізнання людини, її унікальності і
неповторності, порівнюючи з моральними нормами і загальноприйнятими
етичними цінностями об’єктивно позитивного характеру для суспільства в
цілому.
Основним способом діяльності педагога по виконанню поставленого
завдання необхідно назвати особливим чином організовану життєдіяльність
особистості в різних її аспектах і обставинах. Це дозволить їй набути
індивідуального і цілісного досвіду, що формує систему її переконань, тобто
світогляд.
Педагог повинен організувати таку діяльність, яка б не тільки освічувала і
навчала іншу людину, але й певною мірою передбачала б виникнення
конфліктів і незгод з навколишнім світом і всередині самої людини. У цьому
сенсі гуманістична спрямованість повністю відповідає основним завданням
особистісно орієнтованої освіти – сприяти людині у визначенні ставлення до
самої себе, інших людей, навколишнього світу і до своєї професійної
діяльності.
І. Якіманська підкреслює, що в основі особистісно орієнтованого підходу
«лежить визнання індивідуальності, самоцінності кожної людини, її розвитку
не як колективного об’єкту, але, перш за все, як індивіда, наділеного своїм
неповторним суб’єктивним досвідом» [2].
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У зв’язку з цим важливо виділити ознаки особистісно орієнтованого
підходу: організація
самоактуалізації

суб’єкт-суб’єктної взаємодії; створення

особистості;

її

активізація;

забезпечення

умов

для

зовнішніх

і

внутрішніх мотивів учнів; отримання задоволення від вирішення навчальних
завдань і завдань у співпраці з іншими суб’єктами освіти; забезпечення умов
для самооцінювання, саморегуляції і самоактуалізації; перенесення акценту у
функціях педагога на позицію фасилітатора [3, с. 65.].
Принципи особистісно орієнтованої освіти з погляду створення людиною
своєї власної професійної (і життєвої) ідеології не випадково покояться на
положеннях, що неможливо досягти гармонії із зовнішнім світом, заздалегідь
не домовившись із самим собою. І договір цей повинен бути вигідний як самій
людині, так і суспільству, з яким він взаємодіє.
Застосування особистісно орієнтованого підходу має місце як у виховній,
так і в навчальній роботі закладів вищої освіти. Порівняймо використання
досліджуваного підходу у виховному та навчальному процесах протягом
отримання освіти.
І. Бех підходить до розв’язання проблеми формування особистості,
виходячи з основної ідеї виховання – особистісно орієнтованого підходу.
Учений пропонує втілювати гуманістичні положення щодо особистісного
зростання й формування самоствердження людини. Зокрема він обґрунтовує
становлення моральних властивостей особистості, пропонуючи при цьому
генетичний розгляд від виникнення моральної властивості (першооснови) до її
кінцевої форми (вищого рівня сформованості). При цьому становлення
моральної якості особистості, за теорією І. Беха, обов’язково пов’язується з
«виховною ситуацією», яка, у свою чергу, «конструює певну одиницю
моральної культури суспільства, що повинна стати компонентом внутрішнього
світу

зростаючої

особистості,

яка

передбачає

повноцінну

реалізацію

соціального механізму вростання дитини в культуру» [4, с. 77].
Особистісно орієнтована парадигма здійснює вплив на виховання
особистості через практичні підходи. Вона в наш час іще не стала єдиною
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науковою концепцією, оскільки складається з напрямків, що базуються на
експериментально перевірених ідеях їхніх авторів. Дослідження цієї теорії в
загальнометодологічному плані та її культурно-історичне і діяльнісне підґрунтя
були визначені й охарактеризовані у наукових працях І. Беха, Є. Бондаревської,
Л. Виготського, Б. Ельконіна, О. Киричук, Г. Щедровицького.
У працях І. Беха та Є. Бондаревської описаний цілісний розвиток
студента, для якого потрібен певний освітній простір, що дає йому можливість
самореалізації та вільного вибору. Можливість реалізації такого розвитку
ефективно здійснюватиметься в умовах наявності позитивної атмосфери у
психологічному кліматі колективу.
В умовах розвитку педагогіки значну увагу учених привертає педагогіка
співробітництва. Вона становить, що співробітництво не є самоціллю, а
налагоджується для того, щоб студент набув знань і засобів діяльності, досвіду
спілкування й соціальної активності.
Створення ситуації педагогічного успіху має зв’язок з гуманізацією
навчально-виховного процесу і активно впливає на формування особистості.
Згідно з нею, особистість вихованця повинна стати суб’єктом навчання і
виховання, викладачам слід усвідомити, що вихованець не виконує роль
слухняної ляльки, а є активним індивідом, на який можна впливати лише за
його власним бажанням, треба переорієнтувати систему навчання і виховання
за вимогою на самонавчання [5].
Важливим завданням, яке мають розв’язати викладачі, є створення
ситуації успіху та комфортної атмосфери. Організувати таку ситуацію і
атмосферу

у

вищому

навчальному

закладі

можна,

використовуючи

диференційовані завдання, які відповідають індивідуальним особливостям
студентів, наданням можливості вирішення завдань різними способами,
використанням різних форм роботи, допомагаючи студентам.
У виховному процесі ВНЗ варто створювати такі особистісно орієнтовані
ситуації, для пошуку оптимального виходу з яких активізувалися б особистісні
якості студентів. Сприймаючи інформацію, студент шукає сенс, обирає творчий
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варіант розв’язання проблеми, прогнозує результати. Особистісно орієнтована
освіта передбачає використання у виховному процесі різних видів ситуацій.
Така освіта, на думку Є. Бондаревської, забезпечує особистісно-смисловий
розвиток студентів, зберігає їх індивідуальність, стимулює до самозміни й
культурного саморозвитку. Основна увага особистісно орієнтованої освіти
спрямована не на знання як такі, а на особистісні смисли навчання, не на окремі
вміння, а на індивідуальні особливості й життєвий досвід особистості, не на
обсяг знань і кількість засвоєної інформації, а на цілісний розвиток,
саморозвиток і особистісне зростання майбутнього фахівця [6].
Здійснюючи індивідуальну особистісно орієнтовану виховну роботу,
можна

використовувати

наступні

форм:

індивідуальне

консультування

викладачами студентів з питань організації навчально-пізнавальної діяльності
вишу; розробка індивідуалізованих програм професійного становлення і
розвитку студента; робота в складі невеликих тимчасових ініціативних груп по
реалізації конкретних творчих проектів (наукових, технічних, в сфері мистецтва
і т. д.); індивідуальна науково-дослідна робота студентів під керівництвом
викладачів; робота студентів в рамках різних навчальних практик.
Дотримуючись позицій діяльнісного та особистісно орієнтованого
підходів до навчання, варіативного підходу при реалізації індивідуальних
освітніх

траєкторій,

ідей

реалізації

інформаційно-технологічної

моделі

навчання (Б. Є. Стариченко) слід відмітити важливу властивість персонального
навчального середовища – його адаптованість під індивідуальні особливості
певного студента і можливість управління ним власною пізнавальною
діяльністю і самим середовищем навчання.
Персональне навчальне середовище – це сукупність ресурсів, потрібних
людині для того, щоб знайти відповіді на різноманітні питання, створити
потрібний

контекст

для

навчання

і

проілюструвати

досліджувані

процеси. Таким чином персональне середовище навчання – це не конкретний
додаток або служба, а особливий підхід до реалізації навчання [7].
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Американські спеціалісти асоціації «Educause» визначають персональне
навчальне середовище як інструменти, спільноти та послуги, які складають
освітні платформи учнів з метою спрямування власного навчання та досягнення
освітніх цілей. Персональне навчальне середовище – результат розвитку web
2.0 та його впливу на освітній процес [8].
Значимість

персонального

навчального

середовища

проявляється

більшою мірою в процесі реалізації сучасних освітніх моделей і технологій в
рамках навчання.
В організації навчання проявляється асинхронність. В традиційному
форматі аудиторного навчання асинхронність реалізується через спеціально
організовану самостійну діяльність із виконання індивідуальних навчальних і
пізнавальних завдань. Асинхронність при дистанційному навчанні (організації
самонавчання) виявляється в реалізації освітніх маршрутів в будь-який зручний
для студента час. При цьому, будучи асинхронним за часом, в дистанційному
навчанні (самонавчанні) важко реалізується індивідуалізація змісту і методів
навчання. Тому необхідні додаткові інструментальні засоби (ресурси, системи
педагогічного призначення) для її реалізації. Такий інструментарій може надати
створене студентом персональне навчальне середовище.
Навчально-методичний

комплекс

з

індивідуально

орієнтованими

навчальними і пізнавальними завданнями розташований на певному сайті
дисциплін (система управління навчальним контентом). Інструментарій,
зовнішні інформаційні ресурси для виконання завдань студент вибирає
самостійно відповідно до обраних завдань [9].
Висновки. Головним принципом особистісно орієнтованої педагогіки є
реальне визнання цінності, неповторності, цілісності особистості людини, її
права на вільний розвиток і прояв своїх здібностей у суспільстві. Застосування
досліджуваного підходу має місце і у виховному, і в навчальному процесах, не
зменшуючи своєї ваги в жодному з них.
Процес отримання освіти стає більш особистісно орієнтованим, де
центральною фігурою є особистість студента, а роль викладача зводиться до
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визначення основних орієнтирів у потоці інформації. Однобічна передача
інформації в навчально-виховному процесі вже не актуальна. Стиль життя
молоді зумовлює їх прагнення спілкуватися, створювати інформацію або
окремі навчальні ресурси. Можна зробити висновок про педагогічну
доцільність

використання,

навчально-виховного

окрім

процесу,

традиційних

персонального

засобів

індивідуалізації

навчального

середовища

студентів для формування самопізнання, самоконтролю, самодіагностики,
самоврядування, самоорганізації, самореалізації, конструюючи і реалізуючи
сучасні моделі освітнього процесу, визначаючи значимий структурний елемент
в предметі сучасних педагогічних досліджень.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Перспективами
подальших наукових розвідок є дослідження реалізації сучасних освітніх
моделей

і

технологій

навчання

дотримуючись

позиції

особистісно

орієнтованого підходу.
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Кузьменко Н. В. Личностно ориентированный поход в современном
учебно-воспитательном процессе ВУЗа
В статье анализируется применение личностно ориентированного
подхода в воспитательном и учебном процессах высшей школы. Определяется
суть, направленность, принципы личностно ориентированного образования и
личностно ориентированного подхода. В рамках указанного подхода в
воспитательном процессе используются разные личностно ориентированные
ситуации и формы. В учебном процессе персональная образовательная среда
выступает в качестве особого подхода к организации обучения согласно
личностно ориентированному подходу.
Ключевые слова: личностно ориентированный подход, студент, учебновоспитательный процесс, персональная образовательная среда.
Kuzmenko N. Personal oriented approach in modern teaching and
educational process of higher educational establishment
The article analyzes the use of personal oriented approach in teaching and
educational process of higher school.
Individualization of teaching and educational work as a mandatory component
of modern education process promotes the formation of qualities needed to any
modern students - future competitive professional. Ideas of individualization are
implemented with different methods and means, among which the main ones are the
use of information and communication technologies, personal learning environment,
information and communication environment in teaching.
The essence of the personal oriented education is a system of scientific
knowledge and practical skills that make individualized influence on human behavior
for the purpose to change it. The mentioned above determines the actuality of
research topic.
Fundamentally the personal oriented approach is the recognition of
personality, self-worth of each person, his development as not a collective object, but
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as an individual endowed with his unique subjective experience. It should be created
such personal-oriented situations to find out the best way out of which the personal
qualities of students would activate in the educational process of a university. The
forms of educational work are: the development of individualized programs of
professional student`s development; the work in temporary small action groups to
implement specific creative projects; individual research work for guidance of
teachers.
Following the attitude of activity and personal oriented approaches to learning
it should be noted an important property of a personal learning environment - its
adaptability to individual features of a particular student and the ability to manage
his own cognitive activity and the learning environment. The importance of personal
learning environment is more evident in the implementation of modern educational
models and technologies during studying. In traditional format of class learning an
asynchrony is realized through specially organized independent activity with
fulfilment of individual educational and cognitive tasks. In self-teaching it is difficult
to implement the individualization of content and methods of teaching, so you may
need additional tools (resources, teacher appointment systems) for its fulfillment.
Such tools can be provided with a student created personal learning environment.
The application of the investigated approach takes place in educational and
teaching process without reducing their common importance.
The process of education becomes more personally oriented, where the central
figure is the student personality and the teacher`s role is reduced to the
determination of main reference points in the flow of information.
It can be concluded that it is pedagogically reasonable to use students personal
learning environment to form self-knowledge, self-control, self-diagnosis,
selforganisation , selfrealization by designing and implementing advanced models of
educational process in addition to traditional means of individualization of
educational process.
Keywords: personal oriented approach, student, teaching and educational
process, personal learning environment.
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Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ
ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ
ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
У статті представлено результати дослідження особливостей
формування полікультурної компетентності у майбутніх офіцерівприкордонників; виявлено сутність та зміст полікультурної компетентності,
визначено педагогічні умови формування цієї компетентності у процесі
навчання курсантів у вищому військовому навчальному закладі, наведено
статистичні дані результатів експериментальної роботи з формування
означеної компетентності.
Ключові слова: полікультурна компетентність, сутність, зміст,
експеримент, майбутні офіцери-прикордонники.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Суттєві зміни, які мають
місце у міжнародних стосунках, сферах політичного, суспільного, економічного
та культурного життя, неминуче викликають реформації у системі освіти.
Сьогодні світ потребує мобільних, конкурентоздатних та ініціативних фахівців.
Головним напрямком у світлі реалізації таких вимог повинна стати орієнтація
на гуманізацію системи освіти, використання компетентнісного підходу, який
дає можливість суттєво підвищити рівень підготовки тих, кого навчаємо. Ще
наприкінці минулого століття у доповіді Міжнародній комісії ЮНЕСКО з
освіти 21-го століття «Освіта: прихований скарб» (Learning: The Treasure
Within) було зазначено, що молодому поколінню важливо не просто набути
певну професійну кваліфікацію, «а й значно ширше – компетентність, яка надає
можливість долати різноманітні чисельні ситуації та працювати в групі» [1].
Сьогоднішній полікультурний світ потребує людей толерантних, з
розвиненим почуттям поваги до інших культур, з умінням жити в мирі та
злагоді з представниками різних націй та віросповідань, здатністю до
самоконтролю та високим рівнем відповідальності.
© Сніца Т.
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Формування толерантності у міжнаціональних стосунках у повній мірі
стосується

підготовки

майбутніх

офіцерів-прикордонників,

які

повинні

соціалізуватися в умовах взаємодії різних культур, бути готовим до співпраці з
представниками різних національностей у процесі вирішення професійних
ситуацій.
З огляду на вищевикладене метою статті є висвітлення основних етапів
дослідження

з

проблеми

формування

та

розвитку

полікультурної

компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової
підготовки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Для досягнення
поставленої мети було проведено теоретичні та емпіричні дослідження, у
результаті яких визначено зміст полікультурної компетентності майбутнього
офіцера-прикордонника,

структура

цієї

компетентності,

розроблені,

обґрунтовані та апробовані педагогічні умови її формування.
Як свідчить проведений нами аналіз наукової літератури, видатні
педагоги минулого – Я. Коменський, К. Ушинський, П. Каптерєв, С. Гессен,
Й. Фіхте, Г. Сковорода – велику увагу приділяли проблемі міжнаціонального
виховання підростаючого покоління. «Критична переробка національного
ідеалу, вивільнення його з вузьких націоналістичних, станових, класових
домішок, розширення та доповнення властивостями інших ідеалів, створить по
своїй суті всенародний, загальнолюдський ідеал» [2, с. 22].
Видатний педагог минулого С. Гессен наголошував на необхідності
прагнути до загальнолюдського; національні обмеження, на його думку, є
тимчасовими перегородками, які з часом будуть і повинні бути зняті братством
усіх людей [3].
Як бачимо, ідеї полікультурної освіти про необхідність вивчення рідної
культури, поважаючи та приймаючи при цьому факт існування у світі інших
культур, мають глибокі історичні корені.
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У наш час не зменшується значення та актуальність полікультурної
освіти. Формування полікультурної компетентності підростаючих поколінь є
одним з найважливіших завдань сучасної школи.
Проблемі

полікультурного

виховання,

розвитку

полікультурної

компетентності зокрема, присвячені дослідження вітчизняних та зарубіжних
науковців – Р. Агадулліна, Дж. Бенкса, Г. Беннета, Н. Болгаріної, Т. Говарда,
Л. Гончаренка, О. Гуренка, Ю. Давидова, Г. Дмитрієва, А. Зубко, М. Кузьміна,
І. Лощенової, З. Малькової, Л. Супрункової, У. Фокса, А. Хупсарокової,
Д. Хупса,

О. Щеглової.

полікультурної

Чимало

компетентності

досліджень,
проведено

присвячених

Л. Воротняк,

питанням

Л. Перетягою,

І. Соколовою, Є. Степановим, Г. Суткевич, Н. Яксою.
Аналіз наукових досліджень останніх років, як світових так і вітчизняних,
дозволяє нам бачити полікультурну компетентність як особистісно-професійну
якість людини, яка формується через засвоєння як власної так і інших культур,
характеризується здатністю та бажанням спілкуватися з представниками інших
культур, розуміти та сприймати їхню специфічну систему цінностей та
світосприйняття; реалізується у процесі виконання професійних обов’язків у
ситуаціях культурних перетинань, що сприяє розвитку особистості завдяки
усьому новому та позитивному, що існує в інших культурах.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

На

основі

аналізу

психолого-педагогічної літератури нами було з’ясовано зміст, структуру та
особливості

полікультурної

компетентності

майбутніх

офіцерів-

прикордонників. Ця компетентність, як особистісно-професійна якість, є
сукупністю

когнітивного,

операційно-діяльнісного,

мотиваційно-

рефлексивного та ціннісного компонентів.
Когнітивний

компонент

передбачає

оволодіння

прикордонником

системою знань про основні напрямки розвитку сучасного полікультурного
суспільства, усвідомлення рідної (української) культури, обізнаність з історією,
культурою, традиціями та мовами інших країн; знання особливостей
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міжособистісної взаємодії; застосування професійних знань прикордонника в
службових ситуаціях культурних перетинань.
Операційно-діяльнісний компонент відображає уміння реалізовувати
отримані полікультурні знання у професійній та повсякденній діяльності в
умовах культурних перетинань, навички спілкування, здатність самостійно
вирішувати проблемні ситуації, викликані етнокультурними розбіжностями
учасників інтеракції. Цей компонент передбачає діяльність, спрямовану на
досягнення

успіху

спілкування,

використання

позитивного

досвіду,

спрямованого на поповнення знань про культурну картину світу.
Для якісної взаємодії з представниками інших культур майбутній офіцерприкордонник повинен досконало знати культуру власну, а також те, як вона, у
свою чергу, сприймається та як впливає на партнера по комунікації. Ось чому
виділення наступного компонента – мотиваційно-рефлексивного – також
вважаємо необхідним. Мотиваційно-рефлексивний компонент відображає
самопізнання, самовизначеність, самоаналіз власної культурної складової.
Закономірною є підвищена увага до ціннісних та світоглядних основ, які
забезпечують моральні та духовні характеристики професійної діяльності. Ці
якості безпосередньо пов’язані з рівнем професійної майстерності офіцераприкордонника. Ціннісне ставлення до службових обов’язків є тим потужним
фактором, який визначає вироблення орієнтирів та принципів поведінки
майбутнього офіцера Державної прикордонної служби. Висококваліфікований
прикордонник – це не лише фахівець, який володіє знаннями, уміннями та
навиками. Це в першу чергу особистість, для якої професійна діяльність є
особливою цінністю.
Висококваліфікований охоронець кордону – це, перш за все, людина,
професійна діяльність якої є для неї особливо цінною. Це дає нам підстави
виділити у структурі полікультурної компетентності майбутнього офіцераприкордонника ціннісний компонент.
Кожен із визначених компонентів має відповідні критерії, показники та
рівні сформованості.
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Когнітивному компоненту полікультурної компетентності відповідає
когнітивний критерій, показниками якого нами визначені наступні:
знання про феномен культури та її типи;
знання про особливості міжкультурної комунікації;
знання про способи вирішення та попередження конфліктів;
знання прийомів регулювання емоційного стану та поведінкових реакцій
Операційно-діяльнісний

компонент,

який

відображає

уміння

реалізовувати отримані полікультурні знання у професійній та повсякденній
діяльності в умовах культурних перетинань, здатність самостійно вирішувати
проблемні ситуації, викликані етнокультурними розбіжностями учасників
інтеракції, має такі показники:
уміння

використовувати

отримані

теоретичні

знання

в

умовах

полікультурного середовища;
здатність орієнтуватися у різних сферах соціального та професійного
життя;
здатність самостійно приймати рішення у ситуації вибору;
уміння правильно спрогнозувати та контролювати можливі наслідки
таких рішень.
Для якісної взаємодії з представниками інших культур майбутній офіцерприкордонник повинен досконало знати культуру власну, а також те, як вона, у
свою чергу, сприймається партнером по комунікації та як на нього впливає. Для
досягнення певних професійних успіхів необхідно бути у постійному пошуку
нових форм та способів спілкування, нових перспектив саморозвитку. Офіцерприкордонник повинен прагнути та бути завжди готовим до професійного
спілкування

в

умовах

компоненту

відповідає

полікультурності.

Мотиваційно-рефлексивному

мотиваційно-рефлексивний

критерій

з

такими

показниками:
потреба у пошуку нових знань, нових форм спілкування, нових способів
вирішення проблемних ситуацій;
потреба у саморозвитку та самовдосконаленні;
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 4

Педагогіка

позитивна налаштованість на можливість комунікації у полікультурних
умовах;
інтерес до професійної діяльності в умовах ситуацій культурних
перетинань.
Українські прикордонники є не лише суб’єктами професійної діяльності,
але й активними учасниками соціально-політичних та культурних подій.
Закономірною є підвищена увага до ціннісних та світоглядних основ, які
забезпечують моральні та духовні характеристики професійної діяльності. Ці
якості безпосередньо пов’язані з рівнем професійної майстерності. Ціннісне
ставлення до службових обов’язків є тим потужним фактором, який визначає
вироблення орієнтирів та принципів поведінки офіцера-прикордонника.
Висококваліфікований прикордонник – це не лише фахівець, який володіє
знаннями, уміннями та навиками. Це, в першу чергу, особистість, для якої
професійна діяльність є особливою цінністю. Ціннісному критерію, на нашу
думку, відповідають такі показники:
ставлення до майбутньої професії як до особистісної і соціальної цінності,
позитивна установка на службу в ДПСУ ;
ставлення до духовних цінностей, правил професійної етики, військової
честі та гідності;
ставлення та здатність до порозуміння з партнерами по комунікації;
здатність до емпатії, толерантність, небайдужість, зорієнтованість на
добро.
На підставі визначених нами структурних компонентів, критеріїв та
показників

виділяємо

компетентності

чотири

майбутніх

рівні

сформованості

офіцерів-прикордонників:

полікультурної

низький

(базовий),

середній (репродуктивний), середньо-достатній (аналітичний) та високий
(креативний).
У ході дослідження було з’ясовано, що когнітивний зміст полікультурної
компетентності складають базові знання, пов’язані з наявністю та сутністю
міжкультурних розбіжностей. На основі цих знань формується чуттєвість та
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ціннісне, шанобливе ставлення до культурних розбіжностей, усвідомлення
унікальності культур, терпимість та позитивне ставлення до незвичної
поведінки та мислення, відсутність завищених очікувань від спілкування з
представниками інших культур [4].
Зміст полікультурної компетентності пов’язаний з такими аспектами як
усвідомлення особливостей професійного оточення, пов’язаних з національнорелігійною, віковою, гендерною чи іншою приналежністю, поважне до них
ставлення; уміння діяти відповідно до культурних особливостей суб’єктів
діяльності, зберігаючи власну культурну ідентичність; здатність організувати
конструктивну міжкультурну взаємодію в колективі та використовувати
міжкультурні розбіжності для збагачення особистого культурного досвіду
суб’єктів взаємодії; знання та урахування психологічних особливостей
сприйняття

та

приналежністю;

поведінки
здатність

особистості,
прогнозувати,

зумовлених
попереджувати

її

культурною

та

вирішувати

міжкультурні конфлікти в колективі [5].
Виходячи

з

вищезазначеного,

можна

стверджувати,

що

зміст

полікультурної компетентності майбутнього офіцера-прикордонника – це
знання культурного різнобарв’я світу та усвідомлення себе його частиною; це
знання та прийняття зумовлених культурними розбіжностями особливостей
учасників інтеракції. Зміст полікультурної компетентності включає також
уміння вибудовувати та прогнозувати професійні стосунки, модель поведінки
комунікантів у ситуаціях культурних перетинань.
Для виявлення основних шляхів та умов формування полікультурної
компетентності у курсантів – майбутніх офіцерів прикордонної служби –
необхідно, перш за все, проаналізувати стан цього процесу в традиційній
педагогічній системі Національної академії Державної прикордонної служби
України імені Б. Хмельницького за різними напрямами підготовки.
Вивчення

стану

сформованості

полікультурної

компетентності

проводилося шляхом аналізу змісту документів вищого навчального закладу,
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спостереження й аналізу навчальних занять (теоретичних і практичних),
анкетування курсантів, командирів підрозділів і викладачів тощо.
На констатувальному етапі педагогічного експерименту передбачалося
вивчити стан сформованості полікультурної компетентності випускниківприкордонників, провести анкетування курсантів з метою виявлення їхнього
розуміння

поняття

«полікультурна

компетентність»;

виявити ставлення

курсантів

до

полікультурної

компетентності;

апробувати

сформованості

полікультурної

компетентності

майбутніх

критерії
офіцерів-

прикордонників.
На цьому етапі експерименту було розроблено матеріали анкетних
опитувань, а також комплексні завдання, виконання яких дозволяло визначити
рівень сформованості полікультурної компетентності у курсантів. У процесі
констатувального етапу педагогічного експерименту велося спостереження за
ставленням курсантів до освітньої діяльності та позааудиторної роботи.
Результати їхньої діяльності розглядалися як показники сформованості у них
полікультурної компетентності.
На констатувальному етапі педагогічного експерименту також було
передбачено виявити сформованість системних уявлень курсантів про
полікультурну компетентність; ставлення курсантів до предметів гуманітарного
циклу; рівень сформованості полікультурної компетентності у випускниківприкордонників та курсантів першого курсу різних спеціальностей.
Проведені дослідження свідчать, по-перше, про необхідність формування
полікультурної компетентності як якості особистості, по-друге, незважаючи на
те, що курсанти вивчають гуманітарні дисципліни, у більшості з них не
сформовані уявлення про зміст поняття «полікультурна компетентність». Як
показали опитування, курсанти не бачать взаємозв’язку між полікультурною
компетентністю й умінням спілкуватися з представниками інших культур,
розуміти та сприймати їхню специфічну систему цінностей та світосприйняття.
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Отже, можемо стверджувати, що на сьогодні необхідно удосконалити
систему формування полікультурної компетентності у курсантів під час
навчання їх у вищому військовому навчальному закладі.
Результати проведеного аналізу дозволяють зробити висновок, що
усталена система формування професійних та особистісних якостей не в повній
мірі забезпечує підготовку фахівців високого рівня. Цей факт підтверджується
висловленими при анкетуванні думками викладачів.
Вивчення практики військово-професійної підготовки показує, що
основними причинами, які знижують вплив занять з гуманітарних дисциплін на
формування полікультурної компетентності, є недостатня спрямованість
дисциплін на формування полікультурної компетентності у курсантів та
низький рівень самостійної роботи курсантів в аспекті формування цієї
особистісно-професійної якості.
Водночас, викладачі звернули увагу на те, що здатність курсантів
орієнтуватись у сучасному полікультурному суспільстві приносить їм успіх,
зміцнює їх позицію у ВНЗ, тим самим сприяючи формуванню полікультурної
компетентності.
Також можемо констатувати, що традиційні форми навчання і виховання
недостатньо сприяють підвищенню полікультурної компетентності у майбутніх
офіцерів-прикордонників.
Що стосується випускників, то можна стверджувати, що більшість мають
середній і низький рівні розвитку такої особистісно-професійної якості, як
полікультурна компетентність, а це, у свою чергу, свідчить про недостатню
сформованість полікультурної компетентності. Отже, актуальним є питання
розробки

комплексу

сформованості

педагогічних

полікультурної

заходів

компетентності

щодо
у

підвищення
майбутніх

рівня

офіцерів-

прикордонників.
Дослідження показали, що досить низьким є рівень обізнаності курсантів
про саме поняття полікультурної компетентності офіцера-прикордонника. В
основному курсанти мають середній та низький рівні сформованості
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полікультурної компетентності. Аналіз отриманих даних показав, що курсанти
найбільшого значення у формуванні полікультурної компетентності надають
таким дисциплінам, як «Культурологія» та «Етика та естетика». Це свідчить
про необхідність створення в освітньому процесі вищого військового
навчального

закладу

відповідних

умов

для

формування

в

курсантів

майбутніх

офіцерів-

полікультурної компетентності.
Формування

полікультурної

компетентності

прикордонників є складним і багатоетапним процесом, пов’язаним із низкою
педагогічних

умов

–

сукупністю

дій,

спрямованих на

результативне

функціонування процесу становлення й розвиток відповідного рівня такої
компетентності.
Для роботи з формування полікультурної компетентності майбутніх
офіцерів-прикордонників важливе значення має позиція таких учених та
дослідників як Ю. Карягіна, П. Степанов, К. Абрамова, С. Цимбрило [6–9].
У

процесі

компетентності

організації
майбутніх

роботи

з

формування

офіцерів-прикордонників

у

полікультурної
ВНЗ

важливо

враховувати загальні цілі освітнього процесу. Загальні цілі щодо навчання та
виховання військовослужбовців прикордонного відомства України визначені в
законодавчих актах, у наказах та розпорядженнях Голови Державної
прикордонної служби, а також конкретизовані у документах Національної
академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького.
Головна мета виховання майбутніх офіцерів-прикордонників у сучасних умовах
полягає у формуванні культури поведінки, толерантності, що ґрунтується на
адекватному розумінні ролі й функції держави у суспільстві, місця
прикордонного відомства у системі органів державної влади, значення його
діяльності з охорони прав і свобод громадян, захисту інтересів суспільства й
держави [10–13].
З урахуванням результатів констатувального експерименту можна
зробити

припущення,

що

результативність

формування

полікультурної

компетентності залежить від реалізації низки педагогічних умов, а саме:
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реалізація в освітньому процесі основних положень теорії полікультурної
освіти; формування ціннісного ставлення до культурного різноманіття та
інтересу до міжкультурної взаємодії; використання в освітньому процесі
активних методів та технологій полікультурної освіти; організація освітнього
процесу на основі ціннісно-рефлексивної взаємодії з опорою на положення
компетентнісного, особистісного підходів.
Першою організаційно-педагогічною умовою є реалізація в освітньому
процесі

основних

положень

теорії

полікультурної

освіти.

Паралельне

формування знань та уявлень про різні культури є умовою формування
полікультурної компетентності, яка є однією з пріоритетних для сучасної
людини в умовах глобалізації полікультурності світу.
Змістом

другої

педагогічної

умови

формування

полікультурної

компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників є формування ціннісного
ставлення до культурного різноманіття та інтересу до міжкультурної взаємодії.
Використання в освітньому процесі активних методів та технологій
полікультурної освіти виділяємо як третю педагогічну умову. Особливого
значення в умовах освітніх реформ у фаховій підготовці набула інноваційна
діяльність, спрямована на впровадження різних педагогічних інновацій. Ця
діяльність охоплює всі складові дидактичного процесу: форми його організації,
зміст та технології навчання, навчально-пізнавальну діяльність. Нововведення є
характерними для багатьох професійних сфер, і тому є предметом вивчення,
аналізу та впровадження [14].
Змістом четвертої умови є організація освітнього процесу на основі
ціннісно-рефлексивної взаємодії з опорою на положення компетентнісного,
особистісного підходів.
Освітня діяльність курсантів в академії – це не лише засвоєння навчальної
інформації, але й накопичення соціального досвіду, відкриття себе та пізнання
інших.
У формуванні полікультурної компетентності у майбутніх офіцерівприкордонників ми робимо акцент на рефлексію та цінності. Важливо, щоб
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курсанти проявляли свою рефлексивну позицію. Проблема цінностей (якісних,
відносних, знаннєвих) необхідна в осмисленні сутності процесу підготовки
курсантів до професійної діяльності.
Як свідчить проведене дослідження, переважна більшість курсантів
експериментальної групи (ЕГ) засвоїли необхідний обсяг знань, уміють
обґрунтовувати свої судження, аналізувати події та давати їм правильну оцінку.
Порівняльний аналіз рівня знань, понять, уявлень курсантів ЕГ про
полікультурне середовище, культурну толерантність, мультикультуралізм у
процесі проведеного дослідження дозволяє зробити висновки про кращу їх
обізнаність щодо поняття полікультурної компетентності.
Так, наприклад, якщо на початковому етапі експерименту при загальному
розумінні вихованості, цивілізаційного розвитку, більшість курсантів могли
оцінити явища лише в плані «знаю – не знаю», а зміст явища розкрити не
могли, то на кінець експерименту курсанти могли дати загальну характеристику
поняття «полікультурна компетентність» та її складових компонентів.
Під час проведення експериментального дослідження у контрольних
групах теж відбулися певні зміни у кількості курсантів з різними рівнями
полікультурної компетентності за когнітивним критерієм, однак вони незначні
й не досягають рівня статистичної значущості. Це дає підстави стверджувати,
що

основним

фактором

позитивної

динаміки

рівнів

полікультурної

компетентності курсантів експериментальних груп за когнітивним критерієм є
впроваджені в процесі формувального експерименту педагогічні умови
формування полікультурної компетентності.
Висновки.

Таким

чином,

отримані

результати

дають

підстави

стверджувати, що реалізація в освітньому процесі комплексу обґрунтованих
педагогічних умов сприяє формуванню полікультурної компетентності у
майбутніх офіцерів-прикордонників. Цілеспрямована робота над правовими
поняттями створила умови для розширення світогляду курсантів й формування
таких якостей особистості, як толерантність, повага, взаємодопомога тощо.
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Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Результати
експериментального дослідження свідчать про результативність обґрунтованих
педагогічних умов формування полікультурної компетентності у майбутніх
офіцерів-прикордонників і підтвердили істинність гіпотези дослідження.
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Сница Т. Е.
Особенности
исследования
формирования
поликультурной компетентности у будущих офицеров-пограничников
В статье представлено результаты исследования особенностей
формирования поликультурной компетентности у будущих офицеровпограничников; выявлено сущность и содержание поликультурной
компетентности, определены педагогические условия формирования этой
компетентности в процессе обучения курсантов в высшем учебном заведении,
приведены статистические данные результатов экспериментальной работы
по формированию указанной компетентности.
Ключевые слова: поликультурная компетентность, сущность,
содержание, эксперимент, будущие офицеры-пограничники.
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Snitsa T. Peculiarities of the research of the future border guard officers’
polycultural competence formation
The article is devoted to the problems of the formation of polycultural
competence of the future border guard officers. One of the peculiar features of
today’s world is its multicultural character. Studying and acceptance of national
cultures of different peoples do not lose their relevance. In such a situation there
appears social necessity to form a polycultural personality who possesses orientation
on ethnic and cultural spiritual values, tolerance and ability for intercultural
communication.
That’s why training a border guard in the framework of polycultural education
is of great importance. Law enforcement activity requires the ability to communicate
with representatives of different cultures, participate in negotiations on international
levels aiming to solve national problems as well as international ones. Polycultural
education gives the opportunities to train specialists who keep and remember their
national acquisition and achievements and at the same time respect culture and
traditions of other peoples. Polycultural education results in polycultural
competence.
For polycultural competence formation it is important to create favorable
internal and external conditions for training and educating a competent specialist as
a personality.
The need to improve professional competence of future specialists and the need
to diagnose the level of polycultural competence development of the cadets of the
State Border Guard Service of Ukraine (SBGSU) led to the necessity to identify the
criteria, indicators, levels and certain pedagogical conditions of this competence
formation.
The article provides the results of the research related to revealing problems of
polycultural competence formation of the future border guard officers, the essence of
polycultural competence, its components and structure, the set of pedagogical
conditions. The statistical data on the results of the experimental work on the
polycultural competence formation of the future border guard officers are given.
Keywords: polycultural competence, essence, content, experiment, future
border guard officers.
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ТРАНСВЕРСАЛЬНІ УМІННЯ Й НАВИЧКИ В СТРУКТУРІ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА
У статті з’ясовано суть поняття «трансверсальні уміння й навички»,
які визначено як такі, що відповідають видам діяльності й професіям,
відмінним від тих, якими займається або займалась коли-небудь особа. Такі
уміння й навички можна здобути не лише в процесі професійної діяльності, а й
підчас відпочинку, навчання або тренування. В межах професійної
компетентності перекладача автором виділено п’ять основних груп
трансверсальних умінь і навичок – технічні, аналітичні, організаційні,
міжособистісної взаємодії та саморозвитку.
Ключові слова: професійна підготовка, професійна компетентність,
трансверсальні уміння й навички, перекладач.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Глобалізаційні процеси,
які

значно

посилились

протягом

останніх

десятиліть,

активізували

міжнаціональні контакти. Це викликало значну потребу в перекладацьких
послугах, причому мова йде не лише про значний попит на переклад, а й про
підвищення якості та швидкості його виконання. З огляду на величезну
кількість галузей, у яких застосовується переклад, можна констатувати, що він
став одним із найважливіших видів професійної діяльності, і якість нашого
життя залежить від того, наскільки сумлінно й кваліфіковано перекладач
виконує свою роботу.
В умовах, що склались було висунуто нові вимоги до професійної
підготовки перекладачів, які враховують сучасні тенденції та виклики. Однією з
головних вимог, обумовлених сучасністю, є уміння швидко й постійно
пристосовуватись до умов ринку перекладацьких послуг, які, завдяки розвитку
нових технологій, постійно й динамічно змінюються. Робота в умовах, що
постійно змінюються, в свою чергу, вимагає нешаблонного, творчого підходу
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до її виконання, бажання постійно оволодівати новими знаннями, перманентно
займатись самоосвітою та самовдосконаленням.
Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у вищих навчальних
закладах, запроваджений на початку 21 століття, в основу якого покладено
ключові, базові й спеціальні компетенції, неперервність професійного розвитку
протягом життя, комплексний міжпредметний підхід до навчання справив
значний вплив й на професійну підготовку перекладачів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. У Євросоюзі, з його
24 офіційними і робочими мовами, проблема якості перекладацьких послуг
постала досить гостро, що сприяло розробці декількох важливих документів,
які регламентують професійну діяльність перекладачів і навчальних закладів,
які здійснюють їх підготовку. Європейський стандарт EN 15038 «Перекладацькі
послуги. Вимоги до послуг письмового перекладу» [1] характеризує професійну
компетентність

як

інтегроване

поняття,

що

складається

з

декількох

компетенцій:
перекладацької (вміти перекладати тексти на професійному рівні,
оцінювати труднощі в розумінні тексту, передати текст мовою перекладу,
враховуючи додатково обумовлені замовником особливості й обґрунтовувати
обрані рішення);
лінгвістичної і текстової (розуміти мову оригіналу і перекладу, знати
якомога більшу кількість типів текстів, як стандартних, так і спеціалізованих,
застосовувати ці знання у їх створенні);
дослідницької (здійснювати збір і обробку інформації, здобувати
лінгвістичні і спеціальні знання, необхідні для розуміння й перекладу тексту,
наявність

досвіду

в

застосуванні

дослідницьких

інструментів,

уміння

розробляти стратегії для ефективно використання наявних джерел інформації);
культурної (здатність використовувати інформацію, яка стосується
місцевої специфіки, норм поведінки й системи цінностей в культурах носіїв
мови оригіналу і перекладу);
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технічну (уміння і навички професійної підготовки й виконання
перекладів, застосування сучасних технічних ресурсів).
Інший документ Євросоюзу, який регламентує підготовку й професійну
діяльність перекладача, «Компетенції для професійних перекладачів, експертів
з міжмовної та мультимедійної комунікації» [2], визначає професійну
компетентність як сукупність здібностей знань, дій і досвіду, необхідних для
виконання певної задачі в певних умовах. Серед компетенцій зазначаються
наступні:
компетенція у наданні перекладацьких послуг (організація власної
роботи, відносини з клієнтом, оцінка обсягу, часу і вартості послуг, оцінка
труднощів перекладу, обрання етапів і стратегії перекладу, вміння довести
правильність своїх рішень і т.д.);
мовна компетенція (знання граматичних, лексичних, ідіоматичних
структур, графічних позначень і їх відповідників в мові перекладу, вміння їх
використовувати, розвиток чутливості до змін в мові);
міжкультурна компетенція (соціолінгвістичний і текстовий аспекти порівняння і відмінність між дискурсивними практиками мов оригіналу і
перекладу);
інформаційна компетенція (знання про те, як розробити стратегію пошуку
потрібної інформації, визначити її достовірність, використовувати електронні
засоби пошуку, зберігання, обробки і передачі інформації);
тематична компетенція (вміння знайти потрібну спеціальну інформацію,
постійне прагнення оволодіти новими спеціальними знаннями, допитливість,
вміння аналізувати і узагальнювати інформацію);
технологічна компетенція (вміння ефективно і швидко інтегрувати
програми, які допомагають в процесі створення перекладу, освоєння нових
засобів особливо для перекладу мультимедійних та аудіовізуальних матеріалів,
вміння виконувати переклад в різних форматах для різних технічних засобів).
Українська наука також не стоїть осторонь у розробці цієї тематики.
Проблема професійної компетентності перекладачів піднімалась у роботах
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багатьох вітчизняних дослідників. Так, наприклад Н. Гавриленко, вважає, що
складові, які входять до перекладацької компетентності потрібно співвідносити
із чотирма основними сторонами діяльності перекладача у сфері професійної
комунікації (міжкультурним спілкуванням у певній професійній сфері, власне
професійною

діяльністю

перекладача,

професійним

перекладацьким

середовищем і особистістю професіонала) [3].
Є. Долинський визначає її як «інтегративну характеристика особистості
фахівця,

що

включає

лінгвістичну,

соціокультурну,

психологічну

та

інформаційно-технічну компетенції і дозволяє перекладачеві ефективно
здійснювати свою професійну діяльність.» [4]
Н. Назаренко вважає, що професійна компетентність майбутнього
перекладача (набір знань, навичок і умінь) має включати такі компоненти:
мовна компетенція (як в рецептивному, так і продуктивному плані);
комунікативна компетенція; перекладацька компетенція (навички білінгвізму і
перекладу) технічна компетенція (уміння кодувати і декодувати інформацію,
презентабельність); особистісні характеристики (розвиток пам’яті) [5].
А. Шиба характеризує професійну компетентність перекладача як
широке, багатопланове, інтегральне поняття, яке означає міру оволодіння
професією перекладача, виявляється в адекватності розв’язання фахових
завдань і містить професійно-пізнавальний, особистісно-мотиваційний та
соціально-комунікативний компоненти [6].
Як слідує із вищезезначених джерел, професійна компетентність
перекладача охоплює ряд компетенцій, оволодіння якими вимагає набуття
широкого кола знань, умінь і навичок, якими потрібно озброїти майбутнього
перекладача для вирішення професійних задач необхідних перекладачеві для
здійснення успішної професійної діяльності. Однак, як показує практика,
динамічна ситуація на сучасному ринку праці нерідко змушує перекладачів
змінювати місце і характер роботи, а інколи й професію в цілому. Тому метою
статті є визначення трансверсальних умінь і навичок та їх місця в межах
професійної компетентності перекладача.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Трансверсальні уміння й
навички в термінах європейського освітнього простору розуміють як такі, які
відповідають видам діяльності й професіям, відмінним від тих, якими
займається або займалась коли-небудь особа. Такі уміння й навички можна
здобути не лише в процесі професійної діяльності, а й підчас відпочинку,
навчання або тренування. В більш широкому тлумаченні, це – ті уміння й
навички, які були здобуті в одному контексті, або для вирішення однієї задачі
чи проблеми, а можуть бути застосовані в іншому контексті [7].
Трансверсальні уміння й навички забезпечують безболісний перехід
професійного перекладача від одного роботодавця до іншого, дозволяють
перекладачеві легко справлятись з різними видами професійної діяльності,
перебуваючи на посадах начальника підрозділу, відділу, завідувача лабораторії,
сектора, керівника групи, фахівця із зв’язків з громадськістю, консультанта із
суспільно-політичних

питань,

гіда-перекладача,

усного

перекладача,

письмового перекладача, редактора перекладів, перекладача-консультанта,
інокореспондента, менеджера, а також при потребі змінювати професію.
Взявши за основу документ Євросоюзу «Компетенції для професійних
перекладачів, експертів з міжмовної та мультимедійної комунікації. [2]»
методом аналізу та співставлення з головними виробничими функціями
перекладача (комунікативною – забезпечення усної та письмової комунікації у
різних галузях господарства, науки та культури, користування сучасними
методами збирання та обробки інформації; професійно-перекладацькою –
забезпечення усної та письмової комунікації в межах діяльності перекладачареферента, перекладача-менеджера, перекладача-консультанта, перекладачаредактора; науково-дослідною – застосування методів проведення наукових
досліджень,

здійснення

взаємозалежності;

аналізу мовних явищ

теоретико-лінгвістичною

–

у

їх взаємозв’язку та

застосування

теоретичних

моделей у процесі перекладу для вирішення різноманітних перекладацьких
завдань, забезпечення взаємозв’язку теоретичного і практичного аспектів у
процесі здійснення перекладів; зв’язки з громадськістю – участь у публічних
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лекціях, виступах, читаннях, виступи у пресі, по радіо і на телебаченні, ділове
листування; використання міжнародних інформаційних систем і технологій –
пошук інформації з використанням глобальних інформаційних мереж,
автоматизованих інформаційно-пошукових та довідникових систем, робота з
базами даних) [8] було визначено групи трансверсальних умінь і навичок
перекладача, а саме:
уміння
включають,

і навички міжособистісної взаємодії й спілкування,
наприклад,

уміння

слухати,

працювати

в

що

команді,

в

мультикультурному середовищі, презентувати ідеї і результати роботи,
захищати свою точку зору, навчати й керувати, навички усного й писемного
мовлення, асертивної поведінки та ін.;
уміння й навички організації професійної діяльності – уміння визначати
пріоритети, покладати цілі, планувати діяльність, навички управління часом,
ресурсами, дотримання правил ведення документації;
аналітичні уміння й навички – дослідницькі, уміння збирати й аналізувати
інформацію, критичне і творче мислення, інноваційна діяльність;
технічні уміння й навички – уміння працювати на комп’ютері,
користуватись

наявним

програмним

та

апаратним

забезпеченням,

користуватись іншими необхідними технічними засобами.
уміння

й

навички

саморозвитку

–

самоконтроль,самоосвіта,

самовиховання й самопрезентація.
Висновки. В результаті аналізу літератури з теми дослідження,
особливостей професійної діяльності, виробничих функцій та професійної
компетентності перекладача нами було з’ясовано суть поняття «трансверсальні
уміння й навички» й визначено їх п’ять основних груп – технічні, аналітичні,
організаційні, міжособистісної взаємодії та саморозвитку.
Перспективи

подальших розвідок

у

даному

напрямку.

Наше

дослідження не вичерпує усіх питань, пов’язаних з проблемою вивчення
трансверсальних умінь і навичок в межах професійної компетентності
перекладача. Перспективи подальших досліджень вбачаємо в розширенні і
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вдосконаленні їх класифікації та вивченні різних аспектів їх формування в
умовах вищих навчальних закладів.
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Соболь Н. Н. Трансверсальные умения и навыки в структуре
профессиональной компетентности переводчика
В статье выявлена сущность понятия «трансверсальные умения и
навыки», которые определены как отвечающие видам деятельности и
профессиям, отличным от тех, которыми занимается или занимался когданибудь работник. Такие умения и навыки можно получить не только в
процессе профессиональной деятельности, но и во время отдыха, учебы или
тренировки. В рамках профессиональной компетентности переводчика
автором выделено пять основных групп трансверсальных умений и навыков –
технические,
аналитические,
организационные,
межличностного
взаимодействия и саморазвития
Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональная
компетентность, трансверсальные умения и навыки, переводчик.
Sobol N. M. Transversal Skills in the Structure of Professional Competence
of the Translator
Globalization processes increased significantly in recent decades and
intensified international contacts. This caused a significant demand for translation
services, along with improving the quality and velocity of translation.
Under these circumstances new requirements for the training of translators
that take into account current trends and challenges were put forward. One of the
main requirements is the ability to quickly and continually adapt to market
conditions, which due to the development of new technologies are constantly and
rapidly changing, requiring unconventional, creative approach to work, the desire to
constantly acquire new knowledge, permanent self-education and self-improvement.
Professional competence of translators covers a range of competencies, which
require mastery of a wide range of knowledge and skills that are necessary to equip
future interpreters to cope with professional tasks. However, in practice, the dynamic
situation in the modern labor market often makes the translators change the location
and nature of the work, and sometimes the profession as a whole.
Transversal skills provide a smooth transition from one employer or job to
another, allowing the translator to easily cope with various kinds of professional
activity.
Transversal skills can be defined as the skills, which are relevant to jobs and
occupations other than the ones that individuals currently have or have recently had.
These skills may also have been acquired through non-work activities or through
participation in education or training. More generally, these are skill, which have
been learned in one context or to master a special situation/problem and can be
transferred to another context.
As a result of analysis the five major groups of transversal skills have been
recognized:
skills of interpersonal interaction and communication, including, for example,
the ability to listen, to work in a team, in a multicultural environment, present ideas
and results of work, defend one’s own point of view, teach and manage, the skills of
oral and written communication, assertive behavior etc.;
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professional skills - the ability to prioritize, assign goals, plan activities, time
and resources management skills, documentation handling;analytical skills –
research, the ability to collect and analyze information, critical and creative thinking,
innovation;
technical skills – ability to work on the computer, use the available software
and hardware, use the other necessary technical means;
skills of self-development – self-control, self-education, and self-presentation.
Keywords: professional training, professional competence, transversal skills,
translator.
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УДК 371.3
Мирослава Соснова,
Кіровоградська льотна академія
Національного авіаційного університету, м. Кіровоград

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ
ПІДГОТОВЦІ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
У статті досліджуються інтерактивні методи навчання у процесі
професійної підготовки молодших медичних спеціалістів. Дослідження
доводять, що застосування інформаційно-комунікаційних технологій сприяють
формуванню в студентів мислення, спрямованого на вибір оптимальних
рішень, так зване, операційне мислення. Зазначається, що майбутній
молодший медичний спеціаліст повинен володіти всіма видами професійної
діяльності, компетентно і відповідально вирішувати професійні завдання.
Неможливо досягти високого рівня професійності, якщо студент не
усвідомлює перспектив вивчення певного предмета чи циклу предметів та
їхньої ролі у формуванні професійних знань і вмінь. Міцність професійних знань
та їхня дієвість становлять основне завдання процесу навчання.
Ключові слова: ключові компетентності, інтерактивні технології,
інтерактивне навчання, проблемно орієнтоване навчання, мультимедійні
технології, комп’ютерні програми, методи навчання, методи медіа-освіти,
хмаро орієнтовані технології.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасних умовах
інтеграції медичної освіти в європейський освітній простір посилюються
вимоги до якості підготовки фахівців охорони здоров’я у вищих медичних
закладах. Сьогодні випускник – лікар чи провізор – професійно компетентний
фахівець, освічена та культурна особистість, здатна навчатися протягом життя,
постійно розвиватися та самовдосконалюватися.
Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення даної
проблеми
професійної

та

на

які

спрямованості

опирається
студентів

автор.

Ефективне

медичних

коледжів

формування
досліджено

у роботах В. Я. Баруховича, І. С. Булах, Г. В. Василенко, О. П. Волосовця,
М. В. Воронова, І. О. Геленко, Г. А. Дьоміна, А. Б. Зіменковського, І. В. Кочіна,
О. М. Кривонос,

І. В. Кузнєцової,

Ю. І. Кундієва,

© Соснова М.
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Сабадош, В. Д. Москаленко, М. Р. Мруги, А. В. Полякова, О. В. Уваркіної,
О. І. Шушляпіна, Ю. В. Юсеф та інших.
Мета статті – обґрунтувати застосування інтерактивних методів
навчання у професійній підготовці майбутніх молодших медичних спеціалістів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Система освіти сьогодні
«налаштована» на

підготовку професійної,

творчої особистості,

котра

саморозвивається і самовдосконалюється. Інформаційні та комунікаційні
технології, природно входять в життя кожної людини, сприяють якісному
вирішенню цього завдання. Організація навчальної діяльності посідає основну
роль для успішного вирішення освітніх завдань, оволодіння студентами
професійних знань, все це зводиться до створення необхідних умов для
досягнення поставленої мети.
Впровадження

педагогічних

технологій,

реалізація

проблемно

орієнтованого навчання у медичній освіті сприятиме досягненню головної
мети – підготовці кваліфікованого фахівця, який є конкурентоспроможним,
здатним ефективно працювати на рівні світових і європейських стандартів,
готового до постійного професійного росту, соціальної і професійної
мобільності.
Важко заперечити, що майбутнє за системою навчання, яке вкладається в
схему

«студент-мультимедійні

технології-викладач»,

за

якої

викладач

перетворюється на педагога-методолога, технолога, а студент стає активним
учасником процесу навчання. Тобто, якщо в навчальному процесі, що
виконується

за

схемою

«студент-викладач-підручник»,

з’явиться

новий

елемент – комп’ютер, то зміст праці викладача суттєво зміниться: основним
стане

не

передача

знань,

а

організація

самостійної

пізнавальної

діяльності студентів. Тобто величезний дидактичний потенціал використання
інформаційних технологій навчання зможе бути розкритим лише за умов, якщо
провідна роль у навчально-виховному процесі належатиме викладачу, а
комп’ютер буде виступати не тільки потужним засобом, а й повною мірою
третім партнером у педагогічній діяльності.
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Ефективне використання комп’ютера в навчально-виховному процесі
залежить від програмного забезпечення. Комп’ютер, як спосіб і засіб навчання
застосовується у вищій школі багатопланово: як навчальний пристрій, як
тренажер, який моделює пристрої різноманітних ситуацій, як засіб аудіо та
візуальної наочності, як друкарня, для створення роздаткового матеріалу.
Використання комп’ютерів у навчальній і позаурочній діяльності
дозволяє вирішити наступні проблеми: індивідуалізація і диференціація
навчання; мотивація навчання; уникнути труднощів при роботі з друкованими
посібниками; дефіцит часу; активізація самостійної роботи студентів.
Удосконалення освітньої системи, пошук шляхів підвищення якості
освіти вимагають нового підходу до проблеми викладання дисциплін
гуманітарно-природничого профілю. В умовах комп’ютерної організації
процесу набуття ключової компетентності, основою навчальної діяльності є
інформаційна діяльність, яка пов’язана з процесами передачі знань, навичок та
умінь від джерела інформації (викладача чи комп’ютерної програми) до
джерела сприйняття інформації (студента), а також процесами контролю та
керування

пізнавальною

діяльністю.

За

умови

традиційної організації

навчального процесу викладач визначає зміст навчального матеріалу, методи та
засоби

навчання,

пропонує

студентам

послідовність

виконання

дій,

спрямованих на досягнення поставленої мети. Така система навчання
передбачає активну роль викладача та пасивну студента. Необхідно зазначити,
що всі елементи традиційної системи зберігають свої значення та функції.
Однієї траєкторії навчання також не вистачить у комп’ютерній системі,
оскільки необхідно враховувати індивідуальні особливості студентів. Такий тип
організації навчання відповідає структурі «комп’ютерна програма – студент».
Основним завданням при відборі адекватної комп’ютерної програми є
встановлення її гнучкості, або, іншими словами, можливості задовольнити
мотивацію студентів.
Впровадження нових інформаційних технологій в навчальний процес
зумовлює нові способи роботи з текстами. Найбільш розробленим в цьому
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напрямі є гіпертекстове представлення інформації, що поєднує звичайний текст
з інтерактивним вибором певної порції інформації. Студент отримує
можливість динамічно відтворювати нелінійний текст, до того ж кожний
наступний фрагмент тексту він сам обирає за допомогою гіперпосилань.
Гіпертекстові словники, довідники та підручники полегшують пошук
додаткової інформації (пояснюючого тексту, посилань, схем, малюнків) за
ключовими словами і дозволяють простежити смислові зв’язки між поняттями.
Традиційні

способи

передачі

інформації

поступаються

місцем

використанню ІКТ.
Скаткін М. І. та Лернер І. Я. запропонували 5 методів навчання, які
формуються по збільшенню навантаження [1; 2].
1.

Пояснювально-ілюстративний

метод-лекція,

навчально-методична

література, відеоматеріали. Внаслідок репродуктивного мислення формуються
знання і розуміння матеріалу.
2. Репродуктивний – у вигляді алгоритму подається пояснення
ситуативних завдань, виконуються певні інструкції, правила, на прикладі
вирішується проблема.
3. Метод проблемного викладання – ставиться проблема, подаються різні
джерела і шляхи вирішення. Кінцева мета: викладач розкриває систему доказів,
порівнюючи точки зору, різні підходи, методи вирішення завдання. Студенти
стають свідками наукового пошуку.
4. Еврестичний метод – активний самостійний пошук вирішення
проблеми або завдання студентами на основі вказівок викладача. Краще коли
на основі комп’ютерних програм із залученням новітніх технологій (навіть різні
наочні матеріали – схеми, муляжі, фрейми та інше.). Обов’язковим повинні
бути обговорення у вигляді семінару, колоквіуму.
Безумовно на всіх етапах можливо застосування сучасних інтерактивних
технології – «мозковий штурм», презентації, рольові ігри.
5. Дослідницький метод – після аналізу літератури кожний студент,
повинен проводити пошукові заходи для вивчення певного індивідуального
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завдання. Сам викладач повинен вирішувати чи ця робота індивідуальна чи у
межах загального практичного заняття.
Таким чином, у педагогіці не можливо оцінювати одні методи або
інші як – «краще», «гірше». Потрібно використовувати усі методи як алгоритм
формування знань, навичок і умінь у студентів.
Сучасні методи навчання потребують відповідних засобів їх реалізації,
саме тому обов’язковою складовою навчального середовища є сучасні
інтерактивні засоби навчання (медіа-освіта, інтерактивна дошка). Використання
їх у процесі навчання дозволяє значно підвищити рівень взаємодії між
викладачем

і

студентом.

Однак,

педагогічно

доцільним,

дидактично

обґрунтованим є застосування сучасних засобів навчання тільки тоді, коли
викладач знає особливості засобу навчання, має навички управління цим
засобом.
Типові методи медіа-освіти – словесні (розповідь, лекція, бесіда, діалог,
обговорення, аналіз, дискусія); наочні (перегляд аудіовізуального матеріалу),
репродуктивні, дослідницькі, евристичні, проблемні, ігрові (моделювання
художньо-творчої діяльності створювачів медіа-тексту, імпровізація) [4].
При роботі з інтерактивною дошкою рекомендовано використовувати як
групові інтерактивні методи навчання, так і фронтальні. Перші передбачають
взаємодію учасників малих груп (на практиці від 2 до 6-ти осіб), інші – спільну
роботу та взаємонавчання всього класу. Час обговорення в малих групах – 3-5
хвилин, виступ – 3 хвилини, виступ при фронтальній роботі – 1 хвилина.
Інтерактивний метод надає можливість вирішити комунікативно-пізнавальні
задачі засобами іншомовного спілкування.
До групових методів відносяться: робота в парах, робота в трійках,
карусель, робота в малих групах, акваріум.
1. Робота в парах. Студент працюють в парах, виконуючи завдання.
Парна робота вимагає обміну думками і дозволяє швидко виконати вправи, які
в звичайних умовах є часомісткими або неможливими (обговорити подію, твір,
взагалі інформацію, вивести підсумок заняття, події тощо, взяти інтерв’ю один
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в одного, проанкетувати партнера). Після цього один з партнерів доповідає
перед аудиторією про результати.
2. Робота в трійках. По суті, це ускладнена робота в парах. Найкраще в
трійках проводити обговорення, обмін думками, підведення підсумків чи
навпаки, виділення несхожих думок).
3. Карусель. Студенти розсаджуються в два кола – внутрішнє і зовнішнє.
Внутрішнє коло нерухоме, зовнішнє рухається. Можливі два варіанти
використання методу – для дискусії (відбуваються «попарні суперечки»,
причому кожен учасник внутрішнього кола має власні, неповторювані докази),
чи для обміну інформацією (студенти із зовнішнього кола, рухаючись,
збирають дані).
4. Робота в малих групах. Найсуттєвішим тут є розподіл ролей:
«спікер» – керівник групи (слідкує за регламентом під час обговорення, зачитує
завдання, визначає доповідача, заохочує групу до роботи), «секретар» (веде
записи результатів роботи, допомагає при підведенні підсумків та їх
виголошенні), «посередник» (стежить за часом, заохочує групу до роботи),
«доповідач» (чітко висловлює думку групи, доповідає про результати роботи
групи). Можливим є виділення експертної групи з сильніших студентів. Вони
працюють

самостійно,

а

при

оголошенні

результатів

рецензують

та

доповнюють інформацію.
5. Акваріум. У цьому методі одна мікрогрупа працює окремо, в центрі
аудиторії, після обговорення викладає результат, а решта груп слухає, не
втручаючись. Після цього групи зовнішнього кола обговорюють виступ групи і
власні здобутки [6].
До фронтальних методів відносяться: велике коло, незакінчені речення,
мозковий штурм, аналіз дилеми, мозаїка.
1. Велике коло. Студенти сидять по колу і по черзі за бажанням
висловлюються з приводу певного питання. Обговорення триває, поки є
бажаючі висловитися. Викладач може взяти слово після обговорення.
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2. Незакінчені речення. Дещо ускладнений варіант великого кола:
відповідь студента – це продовження незакінченого речення.
3. Мозковий штурм. Загальновідома технологія, суть якої полягає в
тому, що всі студенти по черзі висловлюють абсолютно всі, навіть алогічні
думки з приводу проблеми. Висловлене не критикується і не обговорюється до
закінчення висловлювань.
4. Аналіз дилеми (проблеми). Студенти в колі обговорюють певну
дилему (простіше) чи проблему (складніше, бо поліваріантно). Кожен каже
варіанти, що складаються внаслідок вибору.
5. Мозаїка. Це метод, що поєднує і групову, і фронтальну роботу. Малі
групи працюють над різними завданнями, після чого переформовуються так,
щоб у кожній новоствореній групі були експерти з кожного аспекту
проблеми [7].
За наявності інтерактивної дошки фронтальні методи роботи доцільно
доповнити новими методами: «електронне перо» та «доповнення інформації».
1. «Електронне перо». Це різновид великого кола. Студенти швидко по
черзі виконують завдання на дошці, передаючи один одному «електронне
перо».
2. «Доповнення інформації». Ускладнений варіант великого кола:
відповідь студента – це додання нової до вже відомої інформації.
При роботі з інтерактивною дошкою пропонується використати три
прийоми: «дистанційний», «конструкторський» та «дизайнерський».
1)

Прийом «дистанційний». Управління комп’ютером, стоячи біля

дошки, на відстані від самого комп’ютера, не використовуючи традиційні
клавіатуру

і

організаційних

мишу.

Цей

моментах

прийом
заняття,

використовується
при

роботі

з

в

основному

файловою

на

системою

комп’ютера, для запуску програми Windows, для перегляду вмісту CD або
DVD-дисків, для початку сеансу в Інтернет тощо.
2) Прийом «конструкторський». Поєднання використання електронних
заготовок (слайдів, текстів, зображень тощо) з рукописним видом діяльності.
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Можливість робити написи і позначки за допомогою електронного олівця
(маркера) поверх електронної заготівки дозволяє акцентувати увагу студентів
на найбільш важливих блоках інформації, додавати нову інформацію, питання
та ідеї до тексту, коментарі до діаграм або зображенням на екрані. Даний
прийом застосовується в залежності від типу і цілей заняття для актуалізації
знань, для кращого зорового сприйняття, для закріплення вивченого матеріалу
тощо. Сюди можна віднести такі види діяльності, як вставка формул у текст,
заповнення заготовлених таблиць, робота з поняттями, підписування карт,
малюнків і схем тощо. Крім того, всі примітки, позначки і написи можна
зберегти, ще раз переглянути або роздрукувати.
3) Прийом «дизайнерський». Робота з програмним забезпеченням, що
надається безпосередньо з інтерактивною дошкою. На відміну від попереднього
прийому, тут до електронних маркерів додаються додаткові «електронні
інструменти» для створення нових об’єктів і роботи з ними. Об’єкти можна
копіювати і вставляти, вирізати і видаляти з екрану, виділяти і переміщувати по
робочому полю, а дії з об’єктами можна скасовувати або повертати. Це
дозволяє активно використовувати вправи і завдання такого типу як
класифікація або групування об’єктів, з’єднання або заповнення пропусків,
сортування або впорядкування. Студенти можуть експериментувати із
завданням, пересувати об’єкти, скасовувати свої дії і спробувати знову.
Метод

використання

хмаро

орієнтованого

освітньо-наукового

середовища в процесі навчання інформатичних дисциплін є новим досягненням
у навчанні.
Поширення хмарних ІКТ породжує нові – хмаро орієнтовані – технології
навчання, що пропонують систему нових засобів, оновлених методів і форм
організації навчання й управління навчальною діяльністю. Нині найбільший
вплив хмарні ІКТ здійснюють саме на засоби навчання: значна кількість
методів і форм організації навчання, що сформувалися в процесі розвитку
комп’ютерно орієнтованих технологій навчання, не набула суттєвих змін.
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Суттєвою відмінністю хмаро орієнтованих ІКТ від хмарних ІКТ є
можливість

автономної

роботи

термінальних

засобів

(як

спеціально

виготовлених, так і пристосованих), що дозволяє у їх якості використовувати
усі наявні засоби ІКТ-інфраструктури вітчизняних ВНЗ. У дослідженні
В.Ю. Бикова [8] окреслено функції ІКТ-підрозділів, що підтримують і
розвивають ІКТ-системи на базі адаптивних інформаційно-комунікаційних
мереж, тобто тих, які у своїй роботі спираються на хмарну (корпоративну або
загальнодоступну) ІКТ-інфраструктуру, і визначено окремі дидактичні функції,
а також деякі принципово важливі функції здійснення наукових досліджень, що
передбачають доцільне координоване й інтегроване використання сервісів і
технологій хмарних обчислень.
Можливі такі сервісні моделі реалізації хмарного підходу:
створення і підтримання власної корпоративної хмари, що обов’язково
включає побудову, підтримання функціонування і забезпечення розвитку
власного центру опрацювання даних, його програмно-апаратних засобів й
електронних інформаційних ресурсів, а також передбачає існування потужного
ІКТ-підрозділу;
орієнтація на загальнодоступну хмару, що передбачає використання за
умов повного аутсорсингу засобів і сервісів зовнішньої відносно освітньої
структури розподіленої мережі ЦОД, а також наявність у структурі ІКТпідрозділу [8].
Необхідні компоненти для роботи в «хмарах» – це Інтернет, комп’ютер,
(планшет, мобільний телефон, нетбук), браузер, компанія, яка надає послуги
хмарних технологій, навички роботи з Інтернет та веб-застосунками. Хмарна
платформа Microsoft сервіси:
електронна пошта, календар, веб-конференції (з можливістю відеозв’язку);
віртуальна дошка;
конструктор створення та підтримки веб-сайтів;
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можливість

створення,

редагування

документів

Word,

Excel,

PowerPoint [9].
Зазначимо переваги хмарних технологій:
не потрібні потужні комп’ютери;
менше

витрат

на

закупівлю

програмного

забезпечення

і

його

систематичне оновлення;
необмежений обсяг збереження даних;
доступність з різних пристроїв і відсутня прив’язка до робочого місця;
забезпечення захисту даних від втрат та виконання багатьох видів
навчальної діяльності, контролю і оцінювання, тестування он-лайн, відкритості
освітнього середовища;
економія коштів на утримання технічних фахівців.
Щоб забезпечити ці види діяльності, на базі хмаро орієнтованих ІКТ має
бути реалізовано комунікаційне середовище, персональне сховище даних,
загальне сховище, сховище навчальних матеріалів і науково-дослідницьких
проектів.
Безумовно, саме лише впровадження комп’ютера в навчальний процес не
вирішує всі проблеми навчання, але недооцінювати можливості такого
впровадження

не

варто.

При

оцінюванні

можливостей

і

доцільності

використання комп’ютера в навчальному процесі необхідно враховувати, що
комп’ютер є лише засобом навчальної діяльності викладачів і студентів. При
цьому слід особливо підкреслити, що використання комп’ютера в навчальному
процесі має бути педагогічно виваженим і доцільним, а також що для
розв’язування далеко не всіх задач потрібно використовувати комп’ютер.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій із врахуванням
можливостей своєчасного надання допомоги стимулює активність студента.
Можливість експериментувати, ставити досить складні і цікаві, пов’язані з
реальною практикою, задачі, надавати індивідуальні рекомендації у поєднанні з
використанням динамічних моделей сприяє індивідуалізації навчального
процесу, формуванню інтересу студентів до навчальної діяльності, пізнавальної
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самостійності.

Основними

перевагами

використання

інформаційно-

комунікаційних технологій на заняттях української мови та літератури
створюють умови для розвитку вмінь та навичок, необхідних для життя, тобто
формують ключові компетентності студентів, а саме:
інформаційна

компетентність

–

студенти

шукають,

знаходять,

обробляють, аналізують, систематизують інформацію;
полікультурна компетентність – студенти не тільки оволодівають
досягненнями культури свого народу, але й мають можливість ознайомитися з
культурою інших народів;
комунікативна компетентність – студенти беруть активну участь в
обговоренні проблеми (чують не тільки себе, а й інших, критично аналізують
почуте й коректно відповідають;
соціальна компетентність – студенти переборюють невпевненість, а за
потреби беруть на себе відповідальність за виконання дорученої справи,
вчаться співпрацювати.
Висновки. Отже, міцні й дієві знання повинні характеризуватися
повнотою змісту, системністю, докладністю, узагальненістю та високим
ступенем їх засвоєння. Тобто необхідно забезпечити перехід знань у навички та
уміння. З метою забезпечення індивідуальної та колективної навчальнопізнавальної роботи пропонуємо реалізацію принципу проблемності – від
лекцій, як проблемного викладання нового матеріалу, під час якого студенти
вчаться пізнавати нове, самостійно ставлять запитання, тобто навчальна
проблема поступово перетворюється на особистісну, до практичних занять, для
проведення яких передбачаємо створення і розв’язання практичних проблемних
ситуацій або їх моделей – тоді розвиваються професійна інтуїція, вміння
орієнтуватись у нестандартних ситуаціях, прогнозувати їх хід. Під час
практичних занять особливо важливим є використання завдань медичного
змісту, оскільки саме це формує професійне мислення майбутнього медика.
Уміння розв’язувати завдання з професійним спрямуванням – важливий крок
до професійного становлення фахівця. Такі завдання є стимулом до
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поглибленого вивчення фундаментальних дисциплін, і не тільки, підвищують
інтерес до обраної спеціальності вже з першого курсу навчання.
Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження. Значна
кількість

проблем

щодо

використання

інформаційно-комунікаційних

технологій в навчальному процесі залишаються недостатньо дослідженими.
Проте необхідне подальший аналіз психолого-педагогічного обґрунтування
комп’ютерно-орієнтованих систем навчання гуманітарних дисциплін, зокрема
української мови та літератури.
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Соснова М. А. Интерактивные методы обучения в профессиональной
подготовке младших медицинских специалистов
В статье исследуются интерактивные методы обучения в процессе
профессиональной подготовки младших медицинских специалистов.
Исследования
показывают,
что
применение
информационнокоммуникационных технологий формирует у студентов мышление,
направленное на выбор оптимальных решений, так называемое, операционное
мышление. Доказывается, что будущий младший медицинский специалист
должен обладать всеми видами профессиональной деятельности,
компетентно и ответственно решать профессиональные задачи. Невозможно
достичь высокого уровня профессионализма, если студент не понимает
перспектив изучения определенного предмета или цикла предметов и их роли в
формировании профессиональных знаний и умений.
Ключевые
слова:
ключевая
компетентность,
интерактивные
технологии, интерактивное обучение, проблемно ориентированное обучение,
мультимедийные технологии, компьютерные программы, методы обучения,
методы медиа-образования.
Sosnova M. A. Interactive teaching methods in the vocational training of
junior medical specialists
The interactive teaching methods in the vocational training of junior medical
specialists are analyzed in the article. The attention is focused on the fact that
interactive learning is a learning dialogue, which rejects the domination both one
speaker and one idea over another. During the dialogue training students learn to
think critically, solve difficult problems based on analysis of circumstances and
relevant information, to make thoughtful decisions, participate in discussions, and
communicate with other people. For this during the lessons individual, pair and
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group work is organized, applied research projects, role-playing, the documents,
various sources of information are processed.
Studies show that the usage of ICT shapes the students' thinking, aimed at
selection of optimal solutions, so-called operational thinking. Computer technologies
enable a quick exhaustive and evaluation of a number of solutions of a particular
problem, to see clearly, compare and choose the best. Application software enables
the student to convert quickly an object presented on the screen. In this case, they
serve as a means of building the student’s actions. At the same time, turning the
stepwise student’s action, the application software facilitate the formation of a
reflexive attitude of the student to his own way of solving the problem, and thus
contributes to the development of scientific and theoretical thinking.
The study found that the effectiveness of learning with the usage of computer
technologies is explained with largely illustration of the program material, which
enables better to understand and internalize abstract concepts, to form practical
skills.
The meaning of cloud-oriented technologies of the training is explained in the
article. The cloud-oriented ICT of the training is defined as a set of methods, tools
and techniques of which are used to organize and support the educational process,
collecting, organizing, storing, processing, transmission, presentation of messages
and data for educational purposes; they use a dynamic array of virtualized hardware
and software resources available through the network regardless of the terminal
device.
It is proved that future junior medical specialist should acquire all kinds of
professional work and solve the professional problems competent and responsible. It
is impossible to achieve a high level of professionalism, if the student is not aware of
the prospects of studying of a certain subject or series of subjects and their role in
shaping of the professional knowledge and skills. The strength of their professional
knowledge and efficiency are the main objectives of the learning process.
Keywords: key competence, interactive technologies, interactive learning,
problem oriented learning, multimedia technologies, computer programs, teaching
methods, methods of media education, cloud-oriented technology.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ, ЩО ПОВЕРНУЛИСЬ ІЗ ЗОНИ АТО
У статті теоретично проаналізовано особливості соціальної
реабілітації осіб, які повернулись із зони АТО. Описано, що соціальна
реабілітація осіб, які повернулись із зони АТО, мала би включати в себе
можливість направлятися військовослужбовцям до спеціально створених
реабілітаційних таборів, де з ними працювали би психологи, психотерапевти,
соціальні працівники, та визначали у кого який є ступінь порушень, також
необхідно використовувати методи рекреації для стабілізації внутрішнього
стану особистості. Спеціально для цього потрібно створювати центри
рекреаційної терапії, які здійснювали б відновлювальні та терапевтичні
заходи. Система реабілітації має бути інтегрована у систему соціального
захисту, що має складатися з наступних підрозділів: пенсійне страхування;
страхування від хвороб; страхування на випадок довгострокового догляду;
страхування від нещасного випадку; страхування від безробіття тощо.
Ключові слова: соціальна реабілітація, особливості, реабілітаційна
робота.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасних умовах у
нашій країні відбуваються глибокі зміни, які стосуються всіх сфер життя
громадян та суспільства в цілому. Сьогодні наша держава для забезпечення
територіальної цілісності України вимушена проводити бойові дії у вигляді
антитерористичної операції (АТО) на Сході країни. Антитерористична операція
нашої держави вимушена пропускати через себе багатотисячні маси молодих
людей і після демобілізації повертати їх назад в громадянське суспільство,
вносячи в нього при цьому всі особливості мілітаризованої свідомості і роблячи
істотний вплив на подальший розвиток соціуму.
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В ряді багатьох наслідків (економічних, політичних, соціальних), які
будь-яка війна несе для суспільства, з’являються також і психологічні наслідки
для людини, особливо для тих, хто приймав безпосередню участь у бойових
діях. Діапазон впливу факторів війни на людину надзвичайно широкий. При
цьому набагато більший масштаб мають пом’якшені і відстрочені наслідки
війни, що впливають не тільки на психофізичне здоров’я військовослужбовців,
а й на їх психологічну врівноваженість, світогляд, стабільність ціннісних
орієнтацій. Війна приносить не тільки фізичну, а й душевну інвалідність.
Учасники бойових дій, часто навіть не усвідомлюючи цього, несуть в собі тягар
болю довгі роки. Одні, в силу особистісних якостей, можуть подолати ці
проблеми самостійно. Іншим необхідна психологічна допомога і підтримка
протягом усього життя. Лікарі недаремно б’ють тривогу: бойове лихоліття
боляче вдаряє не тільки по сім’ям учасників бойових дій, але і по всьому
суспільству. Військові медики все частіше використовують такі нетрадиційні
термінологічні позначення (які відображують, тим не менш, клінічну
реальність), як бойова психічна травма, бойове стомлення.
На жаль, учасники АТО здебільшого молоді люди, які не встигли
отримати професію, створити сім’ю, реалізувати себе в тій чи іншій сфері
суспільного життя. Повернувшись із зони бойових дій, вони можуть опинитися,
по суті, нікому не потрібними, що може призвести до конфліктів у побуті, на
виробництві, проблем з правоохоронними органами. Ці, так звані «вторинні
стреси» цивільного життя, поєднуючись з «первинними стресами» війни,
можуть призвести до формування хронічних післятравматичних розладів, які
різко посилюватимуть їх соціальну дезадаптацію. Звідси виникає потреба у
пошуку

ефективних

шляхів

соціально-психологічної

реабілітації

військовослужбовців, що побували у районах військових конфліктів. Тому
реабілітаційна робота з особами, які повернулись із зони АТО, набуває дедалі
більшої актуальності, стає значущою і невід’ємною частиною соціальної
політики.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Серед вітчизняних
та зарубіжних дослідників питання, що пов'язані з різними аспектами
реабілітації та адаптації осіб, які повернулись із зони АТО, розглядали:
Г. О. Акімов,

О. С. Лобастов,

Р. Грінкер,

Д. Шпігель

(наслідки

бойових

психічних травм під час світових війн), А. Д. Бравєє, В. С. Гічун, В. В. Ковтун,
О. М. Коржиков,

Ю. Є. Лях

військовослужбовців);

В. С.

(медико-соціальні
Березовець,

С. В.

аспекти
Захарик,

реабілітації
В. В.

Знаков,

І. І. Ліпатов, Т. П. Пароянц, В. Є. Попов, П. І. Сідоров, В. В. Стасюк (наслідки
бойових психічних травм під час воєнних конфліктів) та ін.
Метою статті є теоретично проаналізувати особливості реабілітаційної
роботи з особами, які повернулись із зони АТО.
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «реабілітація» є
об’єктом дослідження різних наук, кожна з яких по своєму трактує це поняття.
Так, з точки зору права реабілітація означає відсутність звинувачення і повне
відновлення у правах у суді [9]. У медицині – це комплекс лікувальнодіагностичних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на своєчасну
і точну діагностику, госпіталізацію, а також відновлення і розвиток
фізіологічних функцій хворого, виявлення його компенсаторних можливостей,
усунення патологічного процесу, попередження ускладнень, відновлення або
часткову компенсацію втрачених функцій, протидію інвалідності, підготовку
тих, хто одужує, й інвалідів до побутових і трудових навантажень, активного
самостійного життя. Зокрема Коломієць М.Ю. називав реабілітацію «тотальним
лікуванням» та ототожнював із «відновлювальним лікуванням» [2, c. 12]. У
психології – комплексний цикл відновлювальних заходів із широким
використанням особистісного потенціалу хворого, який спрямований на
корекцію психічного стану пацієнта, а саме: формування позитивного
ставлення до відновлення здоров’я, виконання реабілітаційних заходів;
подолання у свідомості почуття безвихідності й інших негативних психічних
реакцій, зміцнення віри в одужання та правильність призначеного лікування і
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реабілітації [3, c. 239]. У соціології – це процес вивчення впливу соціальних
умов на хворобу або травму і повернення особистості її основних соціальних
функцій і соціальної повноцінності. За вченим Лісовським В. О цей процес
включає комплекс державних, суспільних, правових заходів, спрямованих на
відновлення повноцінних корисних відносин людини із суспільством [7, c. 33].
Одним із перших визначення поняття «реабілітація» дав Курт Вінтер:
«Реабілітація – це цілеспрямована діяльність колективу в медичному,
педагогічному, соціальному та економічному аспектах з метою збереження,
відновлення і зміцнення здатності людини брати активну участь у суспільному
житті» [6].
За визначенням Міжнародної організації праці (МОП) реабілітація – це
відновлення

здоров’я

осіб

з

обмеженими

фізичними

і

психічними

можливостями з метою досягнення максимальної повноцінності їх з фізичної,
психічної, соціальної і професійної точки зору [8].
Розуміння реабілітації дається у словнику із соціальної роботи, який
трактує її як процес і результат прийняття нових або зміни старих поглядів на
певні соціальні явища і групи [10, c. 114]. Тобто, передбачається відновлення
поваги до способу життя, діяльності, меж компетентності людини; визнання
незаконного ставлення (морального чи правового) до певних явищ, груп чи
окремих людей. Передумовою реабілітації у такому розумінні є усвідомлення
провини суспільства за незаконне переслідування окремої особи чи груп людей.
За такого підходу, поняття реабілітації має два аспекти. У першому з них
мається на увазі повернення попередніх соціальних прав, визнання, поваги
суспільства до людини або соціальних груп, що було втрачено внаслідок
прийняття нових соціальних норм. Другий аспект передбачає зняття таврування
з певних соціальних груп, яких переслідували, ізолювали, відкидали за межі
соціальної організації, визнання прав і свобод людей, їхніх об’єднань і
організацій. Але людина в такому разу залишається осторонь, основний
об’єкт – це суспільство в цілому.
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Згідно

з

американськими

вченими

К. Реннеру

і

Р. Юмашева,

реабілітація – це суспільно необхідне функціональне і соціально – трудове
відновлення хворих та інвалідів (дітей і дорослих), що здійснюється
комплексним

застосуванням

державних,

громадських,

медичних,

психологічних, педагогічних, юридичних та інших заходів [5, c. 14].
Ряд вчених, такі як Грига І. М., Семигіна Т. В, Іванова І. Б., Тюптя Л. Т.
розглядають соціальну реабілітацію осіб, що повернулися із зони АТО у
контексті таких основних напрямків як соціалізація, соціальна адаптація,
соціальна нормативність та соціальний контроль, економічний підхід до
вирішення соціальних проблем, соціальна мобільність. Відповідно, якщо
йдеться про первинну соціалізацію, то реабілітаційний процес спрямований на
створення оптимальних умов для розвитку фізичних та психологічних функцій
та соціальних можливостей людини. При вторинній соціалізації розглядається
необхідність подолання негативних наслідків неправильної соціалізації.
Реабілітація тісно пов’язана із соціальною адаптацією та інтеграцією в процесі
соціалізації. Адже процес адаптації досягається шляхом засвоєння особистістю
нормативних структур та символів культури. Відповідно, існує два засоби
підтримки соціальної рівноваги - це соціалізація та соціальний контроль. А
процес

інтеграції

індивіда

в

соціальну

систему

здійснюється

через

інтеріоризацію загальноприйнятих суспільних норм, яка тісно пов’язана зі
стигматизацією, що виражає одночасно процес, результат, причину та наслідок
і є руйнівним елементом у процесі соціального впливу [4, c. 88].
Такі дослідники як Орбан Л. Р., Поліщук В. А., Янкович О. І. розглядають
соціальну реабілітацію осіб, що повернулися із зони АТО з позицій системного
підходу, відповідно до якого реабілітація представляє одночасно і мету
(відновлення

і

збереження

статусу

особистості)

і

процес

(що

має

біопсихологічні та соціальні механізми) і метод підходу до людини, що
потребує відновлення [1, c. 71]. Відповідно реабілітація, як система включає
комплекс окремих підсистем та їх взаємозв’язок: клініко-біологічну (рішення
проблем гомеостазу, адаптації, компенсації); соціально-психологічну (аналіз
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проблем спілкування, відносин, взаємин); етичну (аналіз взаємовідносин
соціального працівника з клієнтом на основі принципу партнерства); соціальноекономічну (аналіз вартості відповідних витрат, економічної рентабельності
реабілітаційних заходів); юридичну (розробка правових норм).
Висновки. Отже, виходячи з цього, можна стверджувати, що соціальна
реабілітація осіб, що повернулися із зони АТО в цілому являє комплекс заходів,
спрямованих на відновлення людини у правах, соціальному статусі, здоров’ї,
дієздатності. реабілітація є процесом, що має на меті відновлення важливих
функцій життєдіяльності людини і суспільства через соціалізацію та адаптацію
до існуючих соціальних умов, інтеграцію чи реінтеграцію людини у
суспільство та їх взаємовплив один на одного, розвиток людського капіталу та
зміну існуючих суспільних стереотипів. При цьому використовується комплекс
або система заходів медичної, психологічної, трудової, технічної, педагогічної,
освітньої та соціальної реабілітації. Реабілітація вирішує проблеми на
індивідуальному, сімейному, суспільному рівнях. Відмінності у підходах на
розуміння

сутності

поняття

«реабілітація»

зумовлені

різноманітністю

соціальних груп, у зв’язку з якими реабілітація розглядається. Вона може бути
розпочата як на ранніх етапах життєдіяльності людини (як частина первинної
соціалізації дітей), так і в більш пізньому віці (адаптація людей похилого віку);
проводитися зі здоровими особистостями та з тими, що мають особливі
потреби; бути спрямованою на окрему особистість, певну групу, чи суспільство
тощо. Спільною характеристикою усіх підходів є те, що реабілітація передбачає
зміни, які б дали можливості людині до повноцінного функціонування у
суспільстві. Важливо, що такі підходи торкаються не лише окремо індивіда або
суспільства, а характеризують їх взаємозв’язок як то з точки зору інвестицій у
людський капітал чи дослідження масової соціальної мобільності.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Соціальна
реабілітація осіб, які повернулись із зони АТО, мала би включати в себе
можливість направлятися військовослужбовцям до спеціальних реабілітаційних
таборів, де з ними працювали би психологи, психотерапевти, соціальні
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працвники,

та

визначали

у

кого

який

є

ступінь

порушень,

також

використовувати методи рекреації для стабілізації внутрішнього стану
особистості. Спеціально для цього потрібно створювати центри рекреаційної
терапії, які здійснювали б відновлювальні заходи. Система реабілітації має бути
інтегрована у систему соціального захисту, що має складатися з наступних
підрозділів: пенсійне страхування; страхування від хвороб; страхування на
випадок довгострокового догляду; страхування від нещасного випадку;
страхування від безробіття тощо.
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Якубова Л. А., Колесник Н. В. Теоретический анализ особенностей
социальной реабилитации лиц которые вернулись из зоны АТО
В статье теоретически проанализированы особенности социальной
реабилитации лиц, которые вернулись из зоны АТО также описано, что
социальная реабилитация лиц, вернувшихся из зоны АТО, должна включать в
себя возможность направляться военнослужащим в специально созданные
реабилитационные лагеря, где с ними работали бы психологи,
психотерапевты, социальные работники, и определяли у кого какой есть
степень нарушений, также необходимо использовать методы рекреации для
стабилизации внутреннего состояния личности. Специально для этого нужно
создавать центры рекреационной терапии, которые осуществляли бы
востанавливающие и терапевтические мероприятия. Система реабилитации
должна быть интегрирована в систему социальной защиты, которая должна
состоять из следующих подразделений: пенсионное страхование; страхование
от болезней; страхование на случай долгосрочного ухода; страхование от
несчастного случая; страхование от безработицы и тому подобное.
Ключевые
слова:
социальная
реабилитация,
особенности,
реабилитационная работа.
Yakubova L. Kolesnyk N. Theoretical analysis of social rehabilitation
features of persons returned from the ATO zone
Our country is currently undergoing profound changes that will affect all
spheres of life for citizens and society in general. To ensure the territorial integrity of
Ukraine’s future, we must conduct combat operations in the form of counter-terrorist
operations in the east. After demobilization, thousands of young people will return
back into civil society with all the features militarized consciousness, and they will
make a significant impact on the further development of society.
Aside from the economic, political, and social consequences that war has on the
country, there are also psychological effects on humans, especially for those taking
direct part in hostilities. The range of factors that influence that war has on humans is
extremely wide. The large scale effects that war has on soldiers may be softened and
delayed, and affect not only the psychophysical health of soldiers, but also their moral
balance, and can change long held and stable values. War brings not only physical but
also mental disability. Combatants, often without even realizing it, carry the burden of
pain for many years. Some, because of personal qualities, can overcome these
problems by themselves. It is necessary to provide psychological care and support to
returned soldiers throughout their lives. Doctors are now sounding the alarm: the
firing of war strikes hurt not only the families of the combatants, but also all of society.
Military doctors are increasingly using non-traditional notation treatments to reflect
upon combat trauma in order to overcome the mental fatigue that soldiers may face.
Unfortunately, many of these returned soldiers are mostly young people who did
not have a profession or a family. Returning from a combat zone, they may feel
essentially worthless, which can lead to conflicts at home, at work, and problems with
law enforcement. These so-called "secondary stressors" that are associated with
civilian life, combined with the "initial stress” from war can lead to chronic post© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016
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traumatic disorders that exacerbate their feelings of social exclusion. Hence the need
to find effective ways of social and psychological rehabilitation of servicemen who
served in areas of armed conflict. Therefore, the rehabilitation of soldiers who have
returned from the zone of antiterrorist operation is becoming and important and
integral part of social policy.
The rehabilitation process is aimed at creating optimal conditions for the
development of physical and psychological function and social abilities. In secondary
socialization, there is the need to overcome the negative effects of improper
socialization. Rehabilitation is closely associated with social adaptation and
integration in the process of socialization. The process of adaptation is achieved by
mastering the individual regulatory structures and symbols of culture. There are two
means of maintaining social equilibrium: socialization and social control. The process
of an individual’s integration into the social system via internalization requires being
accepted by re-learning social norms. Soldiers may also deal with the stigma that often
surrounds war, which is a destructive element in the process of reintegration into
society.
Social rehabilitation of persons returning from the area of anti-terrorist
operation as a whole is a complex set of measures aimed at restoring the rights of man,
social status, health, and mental capacity. Rehabilitation is a process that aims to
restore the important functions of human life and society through socialization and
adaptation to existing social conditions, reintegration of man in society, the mutual
influence that soldiers may have on each other, the development of human capital, and
changing existing social stereotypes. It uses a set or system of medical, psychological,
physical, technical, pedagogical, educational, and social rehabilitation. Rehabilitation
solves problems at the individual, family, and social levels. Differences in approaches
to understanding the essence of the concept of "rehabilitation" may vary due to
opposing social groups, which those conducting rehabilitation are cognizant of. This
can be started during early stages of human life (as part of the primary socialization of
children), and later in life (adapting into adulthood and later into elderhood);
conducted with healthy individuals and those with special needs; be directed at a
specific person, a group or society, and so on. The common feature of all approaches
is that rehabilitation involves changes that would give people opportunities to function
normally in society. It is important that these approaches affect not only the individual
or society, but also that they characterize their relationship in terms of investment in
human capital or research for mass social mobility.
Social rehabilitation of persons who have returned from the zone of antiterrorist
operation would have to include the ability to send military personnel to special
rehabilitation camps, where they work with psychologists, psychotherapists, and/or
social workers to determine what the extent of violations is, and which methods to use
for stabilizing the internal state of the individual. For this to be possible, we must
create centers of recreation therapy for remedial measures to be carried out. The
rehabilitation should be integrated into the social security system, which is composed
of the following units: pension insurance, insurance against diseases, insurance for
longterm care, accident insurance, unemployment insurance, and so on.
Keywords: social rehabilitation, especially the rehabilitation work.
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